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EDITORIAL
Vážení občané sídel Citice a Hlavno,
druhé číslo obecního časopisu se Vám dostává do rukou v době školních prázdnin a letních dovolených. Léto bývá nazýváno časem
okurkovým, protože jen dozrává zelenina, problesknou komety letních lásek, a nic zásadního se neděje. Probírají se témata méně důležitá až
nicotná. My ale zvyk narušíme, mnoho zábavnějších věcí avizovaných v předchozím čísle odložíme a předkládáme Vám spoustu důležitých
sdělení. V některých případech si Vás dokonce dovolujeme požádat o Vaše pokud možno brzké reakce.
K včasnosti našeho konání, a to nikoli formou sousedských debat, byť jsou občas podnětné: mnoho věcí netřeba řešit hned nebo dokonce
vůbec. Ale něco odkladu nesnese a výsledkem pozdního jednání může být promeškaná příležitost a následná lítost marná, byť sebevětší
a halasně projevovaná.
K domněnkám typu „je to jen humbuk, vyšumí to a vše pojede ve starých kolejích“: tento omyl může/bude hodně mrzet.
Dvě výše uvedené narážky se týkají tzv. kotlíkových dotací a půjček, kterým, jak víte, ve vedení obce věnujeme mnoho pozornosti a úsilí.
Bohužel máme pocit, že mnoho z Vás bere zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2022 na nezodpovědně lehkou váhu.
Děti, mládeži, dámy a pánové,
přejeme Vám krásné prázdniny, pohodové dovolené a šťastné návraty domů.
Vám, pro které je okurková sezóna jen dalším ročním obdobím bez výletů a nevšední zábavy, přejeme léto s dostatkem vláhy a s Vámi
navrženými nápady, jak zpříjemnit život v Citicích a Hlavnu.
Vaši zastupitelé
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Uplynulo tři čtvrtě roku od posledních komunálních voleb a členové volebního sdružení „Citice a Hlavno společně správným
směrem“ Vám dávají možnost posoudit, zda plní jejich sliby. „Staronoví“ zastupitelé zaujímající 5 z celkem 11 křesel, jsou
rovnocennými partnery, spolupracovníky a za to jim patří poděkování.

DĚNÍ NA RADNICI
PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
DOSLOVNÉ ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ „CITICE A HLAVNO
SPOLEČNĚ SPRÁVNÝM SMĚREM“ ZVEŘEJNĚNÉHO NA WEBU OBCE DNE
28. 12. 2018
„Vážení občané,
jménem volebního sdružení „Citice a Hlavno společně správným směrem“ Vás oslovujeme poprvé od konání letošních
komunálních voleb, resp. po ustavujícím jednání nového zastupitelstva naší obce.
Děkujeme Vám všem, kteří jste k volbám přišli, a to bez ohledu na Vaši volbu.

Vás, dámy, pánové, děti a doroste,
si dovolujeme uctivě, však naléhavě požádat o:
1. slušnost, ohleduplnost a trvalé budování pocitu sounáležitost k lidem, se kterými se potkáváme, a k místu, ve kterém
žijeme,

Do voleb jsme šli s předsevzetími:

2. kritiku konstruktivní, tedy, není-li dle Vašeho názoru něco
v pořádku, pak, prosíme, sdělte, co a proč a jaký je Váš návrh
na změnu k lepšímu,

1. nekonfrontačně, naopak s cílem spolupráce se všemi, kdo
mohou a chtějí pro Vás, občany Citic a Hlavna, cokoli pozitivního vykonat,

3. zájem o dění v naší obci, např. podáváním podnětů ke zlepšením, účastí na akcích pracovních, kulturních a sportovních
a v neposlední řadě na jednáních zastupitelstva.

2. systematicky a efektivně pracovat pro dobro našich občanů a přitom kultivovaně využívat potenciál lidský, tedy Váš,
našich spoluobčanů, a sídel Citice a Hlavno,

Každý z nás a z vás může být přínosem, pokud se k tomu odhodlá. Práce pro druhé není ostuda, je to všem dostupná výsada. Neostýchejme se dokázat, že něco známe, umíme a že
víme, kam směřujeme. Těžkosti, které se vyskytují v životě každého, tedy i naší obce, nám budou ponaučením.

3. jednat vstřícně, ale ne podlézavě,
4. po pochybení se snažit o účinnou nápravu,
5. spolupracovat s okolními obcemi,
6. informovat Vás všemi dostupnými způsoby.
Od našich spolupracovníků a partnerů na jakékoli úrovni
vyžadujeme totéž.

Rádi bychom do Citic a Hlavna naše hosty zvali slovy: „Pojď
se podívat, co se u nás opět změnilo.“ Ptejte se každého Vašeho zastupitele, co pro Vás v poslední době udělal a co chystá. V úvodu jsme zmínili, že Vás oslovujeme jménem našeho
volebního sdružení. Po několika pracovních jednáních se
domníváme, že většina zastupitelů bez ohledu na to, na jaké
kandidátce byla, se o rozvoj Citic a Hlavna bude snažit.
Děkujeme Vám za pozornost a důvěru. Doufáme i ve spolupráci z Vaší strany ve prospěch nás všech.
S přáním dobra Vám a Vašim blízkým v roce 2019.“
Vaši zastupitelé
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DĚNÍ NEJEN NA RADNICI
OD VYDÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ČÍSLA CIHLY
TÍMTO TITULKEM BUDEME AŽ NA VÝJIMKY NADÁLE UVÁDĚT JEN
ZMĚNY V PĚTI OBLASTECH UVEDENÝCH V PRVNÍM ČÍSLE CIHLY. CÍLEM
NENÍ ÚPLNÝ VÝČET ZMĚN, PROTOŽE BYCHOM ZHORŠILI ORIENTACI
V NEJPODSTATNĚJŠÍM.
POŘADÍ
V ČÍSLE
CIHLA
1/2019

NEMOVITOSTI

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

11/2019

Realizováno 06/2019

Od 5/2019

Připravujeme projekt pro
stavební povolení

6.

Stání pro kontejnery u panelových
domů a Hlavně

Pořádek, zlepšení života a ochrana životního
prostředí

11.

Oprava č.p. 109

Rekonstrukce statiky, oprava kanalizace,
oprava sklepa. Havarijní stav

14.

Dokončení opravy plotu kolem
hřbitova

Svépomocí

7/2019

Připravili jsme si terén
pro opravu, ale změnili
jsme záměr na celkovou
revitalizaci hřbitova a jeho
bezprostředního okolí

17.

Oprava komunikace v úseku od mostu
přes řeku Ohři až na konec obce Citice
ve směru na Bukovany

Pořádek, zlepšení života a ochrana životního
prostředí

5/2019

Realizováno 05 a 06/2019

23.

Oprava kovového schodiště u panelových domů

Pořádek a bezpečnost

31. 5. 2019

Realizováno 06/2019

Co nejdříve

Realizováno 06/2019

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 2/2019
24.

Rozšíření stání pro osobní automobily
u panelových domů

Pořádek a bezpečnost

25.

Vybudování 2 retardérů u panelových
domů

Pořádek a bezpečnost

Realizováno 05/2019

26.

Lokální oprava komunikace v Citicích
u č. p. 43

Údržba majetku a bezpečnost občanů

Realizováno 06/2019

27.

Lokální oprava komunikace v Hlavně
u č. p. 58

Údržba majetku a bezpečnost občanů

Realizováno 06/2019

28.

Oprava uliční vpusti v Hlavně u č. p. 31

Údržba majetku a bezpečnost občanů

Realizováno 04/2019

POŘADÍ
V ČÍSLE
CIHLA
1/2019

SMLUVNÍ VZTAHY A PROVOZ

5.

Rozšíření CITES (CItických TEchnických
Služeb) o osobu vedoucího

20.
22.

Žádoucí
termín
realizace

Stav

Nezbytná trvalá kvalitní správa obecního
majetku a služeb občanům

5/2019

Realizováno 05/2019

Likvidace autovraků na obecních
pozemcích

Pořádek a čistota

Trvale

U panelových domů
realizováno 04/2019

Deratizace přemnožených hlodavců
u panelových domů

Ochrana zdraví osob

2x ročně

Realizováno 04/2019

Co nejdříve

Předjednána změna
od 1.9.2019

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 2/2019
23.
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Úpravy jízdního řádu autobusů do
Hlavna především ve prospěch školáků

Zlepšení autobusové dopravní obslužnosti

magazín CIHLA
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POŘADÍ
V ČÍSLE
CIHLA
1/2019
27.

SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA,
SPORT
Revize využívání zahrádek
současnými nájemci

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL
Zlepšení vzhledu obce a možnost
pronajmutí jinému nájemci

Žádoucí
termín
realizace

Stav

10/2019

Byl zde chybný
termín 10/2020

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 2/2019

29.

Pořízení 2 ks velkých pártystanů,
24 ks pivních setů a 3 ks teplometů
na propan-butan

POŘADÍ
V ČÍSLE
CIHLA
1/2019

Kulturní vyžití občanů

DOTACE

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Realizováno 06/2019

Žádoucí
termín
realizace

Stav

2.

Oprava komunikací - žádost podána
v 2/2019

Získat 500 000 Kč

2019

Získáno 228 774 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje

3.

Rekonstrukce venkovního pláště domu
č. p. 177 s příslušenstvím - žádost
podána 2/2019

Získat 500 000 Kč a zlepšit bydlení nájemníků a architektonického rázu dané lokality.

2019

Získáno 222 590 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje

4.

Ultrazvukové plašiče černé zvěře;
žádost podána v 2/2019

Ochrana občanů a majetku

6/2019

Získáno 44 250 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje

6.

Místa zblízka

Tzv. komunitní jednání v Citicích za účasti
zájemců z řad občanů (mezi 15:00 až 17:00)

20. 5. 2019

Realizováno

7.

Místa zblízka

Tzv. komunitní jednání v Hlavně za účasti
zájemců z řad občanů (mezi 15:00 až 17:00)

21. 5. 2019

Realizováno

10.

Členství v Místní akční skupině
Sokolovsko o.p.s.

Získávání dotací

Od 7/2019

Realizováno v 06/2019

11.

Bezúročné kotlíkové půjčky a dotace
občanům se zajištěním velké části
administrativy obcí

Prospěch pro občany a obec, zlepšení životního prostředí

Od zahájení
programu

Realizováno průběžně

12.

Povodňový plán (digitální zpracování) žádost bude podána 6/2019

Bezpečnost

2019

V 05/2019 požádáno
o dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje

12/2019

Grant 100 000 Kč získán
od Nadace Via v 06/2019.
Na webu Darujme.cz byla
založena výzva https://www.
darujme.cz/projekt/1202040
pro finanční podporu ze
strany veřejnosti. Česká
spořitelna, a.s., daruje
totéž, co bude veřejností
darováno, max. 20 000 Kč

Žádoucí
termín
realizace

Stav

5/2019

V 06/2019 pořízeny dva
automobily: jeden pro
CITES a jeden pro potřeby
obecního úřadu („OÚ“).
Dosud byly potřeby CITES
a OÚ vyřizovány jízdami
s obecním traktorem
a/nebo soukromými
automobily s proplácením
cestovních náhrad

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 2/2019

24.

POŘADÍ
V ČÍSLE
CIHLA
1/2019

1.

6

Vybudování křížové cesty na citickém
hřbitovu jako součást revitalizace
hřbitova a jeho bezprostředního okolí

MOVITÝ MAJETEK

Pořízení automobilu pro OÚ a CITES

magazín CIHLA

Kulturní vyžití občanů

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Nezbytnost pro efektivní provoz
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KOTLÍKOVÉ DOTACE A PŮJČKY ANEB
NEJVYŠŠÍ ČAS ŘEŠIT KOTLE
NA TUHÁ PALIVA 1. a 2. EMISNÍ TŘÍDY
PREZENTACE PLYNCENTRUM s.r.o.
V JEDNACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO
ÚŘADU 13. 8. 2019 OD 17:00
Do 31. 8. 2022 musí být kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy
nahrazeny ekologičtějšími zdroji tepla. K 1. 7. 2019 jsme v naší
obci evidovali 6 zájemců, což je žalostně málo. Žalostně pro
ty, kteří nevyužijí velmi výhodných finančních podmínek pro
řešení této věci, protože nevěří, že změna nastane.
Oblasti jsme věnovali seminář na obecním úřadu dne 7. 5. 2019
a mnoho dalšího úsilí, které je patrné z dobrovolného rozhodnutí vedení obce poskytovat svým občanům tzv. kotlíkové
půjčky i z příslušných aktualit na webu a venkovních nástěnkách obce.
Petr Beránek, náš místostarosta a tzv. kotlíkový specialista záměrně podal svoji elektronickou žádost o kotlíkovou dotaci
dne 1. 7. 2019 až čtyři a půl minuty po 14:00:00, aby umožnil
dřívější podání spoluobčanům a aby si potvrdil tušení, že jeho
žádost doputuje pouze do tzv. zásobníku. 797. je pořadové

Pečovatelská služba i v naší obci?
Bude-li o ni zájem, pak snad ano.
Pečovatelská služba se týká jen seniorů. Touto zmýlenou dáváme podnět Vám všem k zamyšlení nad věcí
„sociální služby v obci jako běžná součást života“. Pokusíme se začít s pečovatelskou službou v intencích zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Na listu volně vloženém do tohoto výtisku jsou informace
o pečovatelské službě poskytované Pomocí v nouzi, o.p.s.,
s anketním lístkem. Vyplyne-li z ankety, že o tuto sociální
službu máte zájem, uspořádáme pro Vás v jednací místnosti

2 | 2019

číslo jeho žádosti. Je téměř jisté, že nezíská dotaci v „první
vlně“, a doufá ve splnění slibů o pravděpodobném dofinancování zdrojů pro kotlíkové dotace o několik desítek milionů Kč.
Zde nastává role obcí v tlaku na krajské úřady a v jejich přenesení téhož tlaku na vládu.
Dáma, kterou jste měli možnost poznat na semináři 7. 5. 2019,
na náš písemný dotaz odpověděla: „… šance na uspokojení
žadatelů, kteří spadnou do zásobníku (mají vyšší pořadové
číslo, než je možné z dotace nyní uspokojit), jsou dle našeho názoru vysoké. Karlovarský kraj bude usilovat o navýšení
stávajících prostředků, aby mohlo být uspokojeno co nejvíce
žadatelů. Časový milník pro vyřešení otázky pokrytí žádostí v zásobníku je řídícím orgánem stanoven na konec roku
2020. Vzhledem k velmi vysokému počtu obdržených žádostí
je nutné vyhodnotit žádosti s nižšími pořadovými čísly, u kterých běží lhůta na hodnocení 75 pracovních dní. Žádosti, které spadnou do zásobníku, budeme hodnotit až po vyhodnocení nižších pořadových čísel bez ohledu na termín podání
žádosti, popř. až po vyjmutí ze zásobníku (až se na ně uvolní
finanční prostředky) - takto zní výzva, kapitola 10. Přesnější
data dnes bohužel nemáme k dispozici …“

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
obecního úřadu setkání s pracovníky a možná i s klienty této
služby. Potom se může s vedením obce rozvinout jednání o
poskytování této služby občanům Citic a Hlavna.
Jako doplněk pečovatelské služby v podání Pomoci v nouzi,
o.p.s., může být poskytována i služba zvaná seniortaxi a pomoc ze strany Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.
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OHLÉDNUTÍ ZA NAŠÍM PRVNÍM
„NOVODOBÝM“ OBECNÍM PLESEM
Věříme, že Vás potěšíme snímky z plesu, který jsme pro Vás
uspořádali 1. 3. 2019 v Multifunkčním centru na Březové. Líbilo
se našim občanům a tuze kladné ohlasy zněly z úst přespolních
hostů.
Děkujeme firmám a lidem za ceny do tomboly, našim seniorkám za „balení“ losovacích lístků, dobrovolníkům za přípravu
plesu a tomboly, slečnám u tomboly a dalším lidem za jejich
přínos k přípravě a průběhu plesu.
Zaujaly Vás fotografie? Víte, kdo je pořídil a tím účastníkům poskytnul radost? MŠ není v tomto případě zkratka mateřské školy, nýbrž monogram Moniky Špačkové, jíž děkujeme za ochotu
a o které právě zjišťujeme více.
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ROZHOVOR S MONIKOU ŠPAČKOVOU,
DOBROVOLNOU OBECNÍ FOTOGRAFKOU
Fotím od malička, byl to koníček mého tatínka Zdenka Bezděkovského, mám doma po něm krabice a krabice krásných
fotek. Je to takové dětinství, miluju to a nikdy nepřestanu
fotit. Všichni už to o mně vědí, že foťák nedám z ruky, je
to moje další dítě, tohle aspoň neodmlouvá, ale už začíná
stávkovat. Fotky nikam bez souhlasu nedávám. Je to pro
mě obrovská radost, když mě jednou za čas někdo požádá
o vyfocení, a ještě větším potěšením je jim fotky předat. Kamarádka Fíbí mi říká „teta blik“. Můj plán je koupit si nový
fotoaparát s velkým F. Ale ještě jsem nevyhrála. Tento má za
sebou minimálně 70 000 cvaknutí.
Jaké máte, Moniko, další koníčky?

Manželé Špačkovi se do Citic přistěhovali po koupi rodinného
domku od paní Hrochové. V domě, na kterém již notně zapracovali a nekonečná práce je čeká, zůstali zástupci fauny,
tedy říše živočišné. Vhodně doplnili složení tamních obyvatel, jejichž příjmení navozují okamžité asociace: Kohoutovi,
Beránkovi, Kuželkovi, později přibyli Loskotovi, což připomíná ptáka loskutáka posvátného (latinsky gracula religiosa).
Manželé Špačkovi jsou impozantní osobnosti a jsou právem
pyšní na svá dvojčata Petra a Pavla. V obci jsou vidět a Monika
plní roli dobrovolné obecní fotodokumentaristky. Abychom
o Monice a o její rodině zjistili více, ptali jsme se.
Co Vás, Moniko, do Citic přivedlo a kdy?
Do Citic mě přivedl můj muž, když jsme se do sebe zamilovali. Říká, že jsem se mu zaryla pod kůži. Bydlela jsem s ním
dva roky v Šabině na rodinném statku. Ale po čase začalo
hledání vlastního bydlení. Nebylo to nic jednoduchého, asi
po dvou letech při neustálém objíždění kraje, jsme se zase
vrátili sem do Citic roku 2002.
Slučují se Vaše představy o životě v Citicích se skutečností,
anebo ne, případně věříte, že se naplňovat začnou? Věříte-li,
že ano, v čem Vaše víra spočívá?

Na další koníčky mi nezbývá moc času. Můj koníček je rodina
a strávený čas s ní. Jsem za ni strašně vděčná a vážím si každičkého dne, co tu s ní můžu být, i když to občas není jednoduché. Ale i přes ty klacky, co mi ti nahoře hází pod nohy, se
to snažím zvládat. Každý tu musíme ten nějaký úkol splnit,
abychom obdrželi za odměnu nějaké to štěstíčko. Nic není
zadarmo.
Prozraďte nám, prosím, Vaše tři největší životní přání.
Moje největší přání? No tak to je oříšek, o tom jsem už strašně
dlouho nepřemýšlela. Jedno jsem už řekla, je to Fotoaparát.
Ale to největší je být zdravá a mít zdravou celou rodinu. Kousek toho štěstí, které je také pomíjivé, je to jako lusknutí prstem a během jedné vteřiny se může změnit vše.
A teď, prosím, jedno dvě největší přání Vašeho manžela a Vašich synů. Klidně si vymýšlejte a využijte třeba i nadsázku, aby
se čtenáři čtením tohoto rozhovoru ještě více bavili.
Přání Jardy? Má stejné jako já: zdraví, štěstí, spokojené děti.
Přál by si ještě obytné auto. Sednout a jet, kam se nám zamane. To prý až na důchod, až ta naše špáčata vylétnou z hnízda,
tak prý prodáme barák a pojedeme.

Já myslím, že ano. Jsou tu věci, co se mi nelíbí, ale nic není dokonalé a už vůbec ne já. Jsem strašně ráda za nynější „CITICKOU bandu“. Každá akce nebo jakékoliv setkání mě strašně
naplňuje a hřeje na srdíčku, jsme tu jako jedna velká rodina.
Najdou se i negativní spoluobčané, naštěstí jsem se s mnoha
nesetkala, ale bez nich bychom se nesnažili být lepší.
Co na život v Citicích říkají Vaši hosté, kterých máte mnoho?
Ano známých máme hodně, všichni sem jezdí a doufám, že
rádi, a hodně chválí momentální dění v naší obci.
Jak jste se dostala k fotografování, proč Vás baví, koho tímto
Vaším uměním nejčastěji těšíte a jaké jsou Vaše nejbližší plány v oblasti fotografie?
2 | 2019
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Pavlíček má největší přání s bráškou Peťulkou letět na měsíc,
do vesmíru, to bylo vlastně včera. Dnes chtějí být superhrdinové, budou zachraňovat svět. Peťula už má prý břišáky, tak
už má velkou sílu jako hrdinové z Avengers. Pája tu pavučinu
ještě nemá, nenašel toho správného pavouka.
Kluci ještě chtěli vrátit čas, aby tu byla s námi babička a dědeček, kteří jsou už v nebíčku. To bych si přála i já. Moc nám
chybí. Proto každý den všem říkejme, jak je milujeme a těšíme
se z jejich přítomnosti. Jsme tu jen na návštěvě!
Moniko, děkujeme Vám za odpovědi a za práci pro obec.
Nechť se Vám a Vašim blízkým splní Vaše přání a sny, protože
i pro nás budou přínosem.

4. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE
VE 4. ROČNÍKU ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE
V SOBOTU 6. 4. 2019 JSME SE JAKO
OBEC POPRVÉ ZAPOJILI.
Tentýž den jsme odstraňovali náletové křoviny u hřbitova.
Děkujeme Vám, kteří jste podpořili věci dobré a potřebné.
Skvělé byly Vaše děti a dorost. Ve vztahu k jejich uvažování
mimo jiné potřebují: pochopení (a uchopení), že za kvalitu
svého života jsem do značné míry zodpovědný. Že by parafráze „jak si kdo ustele“? Váš dobrý příklad, jehož se Vaši
potomci stali součástí, docení většina teprve časem. Dovolujeme si Vás poprosit, voďte Vaše děti nadále na obecní
akce. Budeme se poznávat při práci a zábavě a budeme si
jeden druhého vážit, dokonce se i začneme zdravit. Rádi
vyslechneme názory dětí na utváření a změny veřejných
prostranství. Nechce-li dítě hovořit, může kreslit. Každý
nápad zvážíme, třebaže to neznamená „vždy provedeme“.
Ale i o tom je život – nemohu mít a dělat vše, co se mi líbí.
Obrázek má hodnotu tisíce slov, a proto k poděkování
Vám, kteří jste se na práci podíleli, přikládáme fotografii
jako připomenutí Vaší práce.
V letošním roce navštěvuje naši školku 34 dětí. Ve třídě mladších dětí je 17 dětí a stejný počet je i ve třídě starších dětí.
Letos přišly na začátku září 4 děti dvouleté. Proto nám velmi

činnosti pro děti a organizují společné akce školy. O školní
stravování se stará paní kuchařka, která zodpovědně vymýšlí pro naše děti zdravý a zároveň chutný jídelníček. O super
čistou školku se stará paní školnice
a zároveň i pere drobné prádlo.

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
pomohlo získání finanční dotace na mzdu školního asistenta z výzvy Šablony II. Školní asistentka pomáhá při sebeobsluze dvouletých dětí a zároveň po celý rok pracuje s dětmi
předškolního věku a s dětmi s odkladem školní docházky.
Předškoláky svědomitě připravuje na úspěšný vstup do základní školy. Pedagogické pracovnice, které jsou ve školce
tři, společně spolupracují, připravují výchovně-vzdělávací
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Během školního roku jsme pro děti
zorganizovali plno akcí. Například
hned v září v naší školce začalo hudebně-pohybové cvičení s paní učitelkou
Blankou pro přihlášené děti, dále hra na zobcovou flétnu,
bruslení, výlet na Biofarmu, Mikulášská nadílka. Každý druhý
měsíc do naší školky přijelo divadlo. Navštívilo nás i sférické
kino, kde se děti seznámily se zvířátky na severním polárním
kruhu nebo s podmořským světem. Navštívil nás kouzelník
a přišel na besedu myslivec. V mateřské škole jsme během
školního roku uskutečnili několik akcí pro rodiče s dětmi,
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např. vyrábění draků, vánoční besídku, velikonoční zdobení,
Zahradní slavnost, na které byli zároveň předškoláci pasováni na školáky. V měsíci květnu starší děti vyjely na týdenní
ozdravný pobyt do Krušných hor. Na „školandě“ se nám velmi líbilo, děti si procvičily samostatnost, zvládly odloučení
od rodičů a přivezly si nové poznatky o přírodě kolem nás.
Na závěr pobytu se děti vydaly hledat „poklad“ po připravené trase. Po splnění všech úkolů jsme poklad společnými
silami našli. Velmi děkujeme rodičům, kteří přispěli dárečky
do pokladu.
Také máme velmi pěknou spolupráci se ZŠ Březová, kam
naši předškoláčci byli pozváni na exkurzi. Bohužel letos nám
nevyšlo plavání v krytém bazénu, neboť Plavecká škola v Sokolově neměla dostatek instruktorů a volna v dopoledních
hodinách. Po celý školní rok jsme spolupracovali i se zřizovatelem - úprava školní zahrady, vyřešení provozních záležitostí. Děti se účastnily akcí Vítání občánků, Posezení pro seniory, Mikulášská nadílka. Pro příští rok chystáme další akce,
aby se našim – Vašim dětem u nás v mateřské škole líbilo.
Taťána Malinkovičová, ředitelka Mateřské školy Citice
Poznámka redakce: na 6. 9. 2019, od cca 9:00 hod. jsme domluvili další návštěvu dětí a jejich doprovodu z naší mateřské školy ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Loni
se zúčastnilo také několik seniorů.
Má-li někdo z Vás, občanů naší obce, zájem, dejte, prosím,
vědět dámám na obecním úřadu do 12. 8. 2019. Bude-li aspoň 5 zájemců, zajistíme pro ně místa.

PÁLENÍ ČARODĚJNICE
CITICKÉ STONEHENGE ZAUJALO NÁVŠTĚVNÍKY Z JINÝCH OBCÍ
Tradiční setkání dostalo jiný ráz: pártystany, hudba, jídlo,
piva máz.
Prostor před původním hotelem Modrá hvězda, prvním
s proskleným a osvětleným tanečním parketem na Sokolovsku, známějším spíše jako bývalá školní družina a jídelna, zaplnily více než dvě stovky lidí všech generací.
Počasí nám fandilo, zábavy a proviantu byl dostatek. Na
přípravě akce i na úklidu po jejím ukončení se podílely
asi dvě desítky našich občanů, kterým děkujeme. Děkujeme i všem hostům, z nichž některým kamenné ohrazení hranice připomínalo Stonehenge. Je to zvláštní, že
cizáci (s telepatickým laskavým svolením autorů filmu
„Ať žijí duchové!“) u nás viděli, co nám domácím uniklo, anebo je to v souladu s obvyklou „domácí provozní
slepotou“?
Víme, co příště uděláme lépe nebo jen jinak, a zvážíme,
zda Citické Stonehenge rozšíříme.
Kdo nebyl na obecním webu, nechť se tam podívá do
složky Obec  Události.
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JAK SI TO, PEŘÍ, PŘEDSTAVUJEŠ?
Všichni by jim dokázali radit a kdekdo je více či méně
zaslouženě kritizuje. Jak to však bývá, přímo s nimi
občané hovoří výjimečně. Mají práci, která je nesmírně potřebná, ale na kterou jich je, bez ohledu na jejich
aktuální pracovní nasazení, málo. Od května jejich tým
posílil David Peřina, vedoucí „citických technických služeb“ („CITES“). Přihlásil se a uspěl ve výběrovém řízení
vypsaném obcí. Dosud jsme ho znali jako mozek a motor citického fotbalu. Klademe na něho vysoké nároky
a máme velká očekávání od celého jím vedeného týmu.
Davidovi a jeho spolupracovníkům poskytneme v rámci možností dobré podmínky a vyžadujeme od nich trvalou kvalitní práci a solidní jednání s našimi občany,
tedy s jejich zákazníky.
Nadpis tohoto článku nevěstí chybně zahájený vytýkací
pohovor, ale výzvu vedoucímu „Citických technických
služeb“ k vyjádření jeho představy o práci. Čtěme a vnímejme.
Kdo/co a kdy Tě do Citic přivedl/o a proč jsi zde zůstal,
Davide?
Do Citic jsem přišel před třinácti lety a přivedl mě sem
můj životní koníček a tím je fotbal. Poznal jsem zde úžasné lidi, kvůli kterým jsem tady byl vždy spokojený. Teď už
jsem tady doma díky své přítelkyni a jsem zde velice rád.
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Jak dokážeš dlouhodobě skloubit práci pro obec a pro
citický fotbal s Tvým soukromým životem? Pomáhá Ti někdo?
Toto je pro mě těžká otázka. Je to hrozně složité a kdo
toto nezažil, tak o tom nikdy mluvit nemůže. Soukromý
život mi jde téměř stranou, na nějaké výlety či dovolené
nemám vůbec čas a opravdu je to zápřah každý den od
pondělí do neděle téměř 9 měsíců v roce. Samozřejmě, že
jsou lidé, kteří mi v určitých věcech pomáhají, ale pokud
mohu, vyzdvihnul bych dva: pana Krupičku, trenéra mužů
a neskutečně všestranného člověka, no a především moji
přítelkyni Nikol, které bych touto cestou chtěl za vše poděkovat a hlavně za to, že to i přes moje časové vytížení
vůbec dokáže vydržet.
Jak si představuješ fungování CITESu? Mají Tvoji spolupracovníci shodné představy, anebo se liší? Pokud vidí
věci jinak, v čem to je a co s tím uděláte?
Určitě si to představuji tak, aby občané Citic a Hlavna byli
spokojeni s pořádkem, čistotou a všemi ostatními věcmi,
co se chodu naší práce týče. Moji spolupracovníci nějak
zvláštní představy nemají. Po dvouměsíčním působení
v této práci jsem zjistil, že to není až taková lahodná práce, a vím, že kolikrát toho mají všichni plné zuby. Je to
opravdu třeba v těchto vedrech hodně náročné a někdy
před nimi i smekám.
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Co říkáš prvním velmi kladným ohlasům hned v úvodu
Tvého angažmá? Jak to vnímali Tvoji lidé?
Určitě to vnímali kladně. Každého potěší, když vaši práci někdo dokáže ocenit, ale ne každému se zavděčíte
a víme, že přijdou i záporné ohlasy.
Už jsi, Peří, poznal silné a slabé stránky každého člena Tebou
vedeného týmu a víš, co změníte ve prospěch obce i Vás?
Teď mě to i rozesmálo. Zajisté, že jsem poznal jak silné tak
slabé stránky, ale prostě každý jsme jiný a musíte se s určitými slabinami smířit. Myslím, že už se hodně změnilo.
Nároky našeho pana starosty jsou sice velké, ale ne tak,
že bychom je nedokázali plnit. Pracovní mentalita spolupracovníků se zvedla a zvládají to v rámci svých možností.

POZNEJ ROZDÍL

Máš vzkaz, prosbu, návrh občanům Citic a Hlavna?
Tak vzkaz občanům je snad jen jediný: aby byli trpěliví
a chápali, že nelze vše zvládat v takové rychlosti, jak by
si představovali. Myslím si, že zatím se snažíme, jak jen
to jde.
Jakou otázku jsi v tomto rozhovoru neslyšel, a přesto na
ni odpovíš?
Tak asi vše podstatné jsme zde našli a zodpověděli a jen
jediné přání mám, aby se povedlo zde v obci pořádat více
kulturních akcí pro občany Citic a Hlavna, jelikož jen takto
lze dokázat mít přátelské a kamarádské vztahy, jako například byl obecní ples či pálení čarodějnic.
Proč jsi vybral právě takové skupinové foto Vašeho týmu?
No jiná nemám a na focení v práci nemáme čas ... Ne, je to
foto, které jsme společně vybrali.

Davide, Peří, Tobě a Tvým spolupracovníkům děkujeme za
práci, kterou odvádíte. Jste pod pozorným dohledem stovek našich občanů. Vaše kvalitní práce, a to je trvale žádoucí, je jednou z podmínek pohodového bydlení v naší obci.

PROCHÁZKA POHÁDKOVOU ŘÍŠÍ
8. června 2019 proběhl již 14. ročník Procházky pohádkovou říší. I tento rok byla pro děti připravena trasa přes
3,5 kilometru s 20. pohádkovými stanovišti a jedním
potulným. Novinkou byly dvě občerstvovací stanice na
trase, které sklidily kladné ohlasy. Všechna pohádková
stanoviště zvládla nápor 236 procházivších dětí a nespočtu dospěláků. Na této akci se podílelo 62 dobrovolníků,
bez kterých by nemohla vzniknout naprosto žádná akce.
Ohlasy na tento ročník jsou velmi pozitivní a jsme velmi
rády, že tuto pohádkovou káru táhneme zdárně dál. Děkujeme hlavně všem účinkujícím, že svůj osobní volný čas
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věnovali jiným. Fotografie z akce najdete na webu obce
a také na Facebooku, účet Kolibřík, Citice. Je nutno poděkovat obci Citice, která nám stála v zádech a podpořila
nás vysekáním celé trasy, převozem potřebných propriet,
stavěním stanů a po akci jejich úklidem. Finanční podpora je již samozřejmostí, ale nebereme jí jako automatiku
a je potřeba za ni poděkovat. Bez podpory by se naše
bláznivé nápady realizovat nedaly.
Za Kolibřík z.s. děkují všem účastníkům Karla Kohoutová
a Martina Baborovská
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STEZKA SKŘÍTKA BERTY
V podzimním čase bude uspořádána Stezka skřítka Berty, a to v sobotu 14. září 2019. Na tuto akci se bude opět
přihlašovat předem, buď telefonicky na OÚ Citice nebo
na Facebooku soukromou zprávou pro Kolibřík, Citice
nebo na email skolicka@citice.cz. Můžete samozřejmě
přijít přímo na start, ale budete muset počkat na volné
startovací místečko. V případě plné obsazenosti můžete
být odmítnuti. Vždy prezentujeme naše akce pro občany Citic dříve než ostatní veřejnosti – formou plakátů
v obci, na webu Citic a SMSkou v Infokanálu Citic. Vstupné pro soutěžící děti je 50,- Kč.

VÝZVA

Na děti bude čekat kratší trasa (kousek přes kilometr),
cestou potkají různé skřítky a děti jim jistě s nadšením
pomohou s jejich nelehkou prací. Na konci trasy potkají
samotného skřítka Bertu, který je za jejich snahu ocení.
Objednávkový systém bude spuštěn v pondělí 2. září 2019,
maximální počet děti je 150.
Těšíme se na vás.
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HLEDÁME MAMINKU DO
ŠKOLIČKY PRO NEJMENŠÍ
Aktuálně hledáme maminku, která by vedla ŠKOLIČKU PRO NEJMENŠÍ v Citicích v dolní
škole. Jedná se o vybavený prostor pro společná setkávání maminek, miminek i předškoláčků. Je škoda, aby tato možnost byla upřena maminkám na mateřské. Pokud máte
zájem, pak nás stačí kontaktovat na emailu skolicka@citice.cz, případně telefonátem na
OÚ Citice. Vše vysvětlíme, pomůžeme.
Kolibřík z.s., Ing. Karla Kohoutová, Martina Baborovská, Jitka Kohoutová,
Lenka Šimková, Monika Lebedová, Jana Hošková
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LETNÍ BOUŘKY
MAJÍ I SEKUNDÁRNÍ NÁSLEDKY

Letní období je pro většinu lidí časem odpočinku, dovolených, pěkného počasí. Rozmarům přírody ale nelze poroučet ani je kontrolovat, a tak i v tomto klidovém období může přijít nečekaná situace, kterou je potřeba řešit.
Prudké letní bouřky přicházející z tropického počasí nejsou
v posledních letech žádnou výjimkou, spíše naopak. Tyto
rychlé nečekané bouřky, doprovázené přívalovými dešti
a silným větrem, mohou způsobit poměrně velké škody.
Zkušenosti hasičů z posledních let hovoří jasně, vypořádat
se s následky této mimořádné událostí je stále složitější. Řešit přímé následky letních bouřek, tedy popadané stromy,
vyplavené sklepy, poškozené střechy či zanesené odtoky,
na to vše jsou hasiči dobře připraveni. Více starostí ale přidělávají následné sekundární následky. Nejčastěji se jedná
o sníženou kvalitu nejběžnějších životních služeb, konkrétně dodávky elektřiny, pitné vody a jídla. Zajištění životních
potřeb obyvatel po mimořádných živelných událostech se
tak stalo právě především v období letních bouřek jedním
z hlavních témat přípravy hasičů na poskytování pomoci
obyvatelům.
Zkušenosti hasiči sbírají při událostech, u kterých zasahují.
Zároveň tyto nastalé problémy vyhodnocují s dalšími odborníky, kterých se případné výpadky dodávek základních
služeb obyvatelům přímo dotýkají. V první řadě se jedná
o poskytovatele těchto služeb a další pohotovostní a havarijní služby. Velmi důležitá je rovněž zpětná vazba od

samotných obyvatel, a to jak od těch, u nichž bylo v minulosti již nutné provést zásah záchranářů, ale i od osob,
u kterých toto riziko hrozí. Což prakticky může být kdokoliv. I z tohoto důvodu připravili hasiči z HZS Karlovarského
kraje ve spolupráci s kolegy z HZS Jihočeského kraje dotaz-

ník, který byl zaměřený na potřeby a připravenost obyvatel na následky událostí typu letních bouřek, kdy dochází
k výpadkům dodávek základních životních potřeb. Tento
dotazník byl elektronicky dostupný na sociálních sítích
a během několika dnů dotazník vyplnilo téměř dva tisíce
obyvatel převážně z Karlovarského kraje. Příspěvek o dotazníku a reakce obyvatel vidělo 39 tisíc uživatelů sociální
sítě a 1826 z nich vyplnilo celý dotazník. Takto posbíraná
data hasiči následně vyhodnotili. Výsledky lze aplikovat na
všechny obyvatele, podle jedné z otázek zaměřené na typ
bydlení, tedy zda respondent bydlí v rodinném domě, bytovém domě či panelovém domě, byly všechny uváděné
typy v odpovědích uváděny téměř rovnoměrně.
Dotazník byl zaměřený především na připravenost obyvatel na následky mimořádné události živelního charakteru.
Hasiči se chtěli dozvědět, jak jsou obyvatelé schopni reagovat na náhlé a déle trvající výpadky dodávek základních
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služeb. Na otázku, zda mohou využít náhradní způsob
vytápění nezávislý na elektrické energii (například krb,
plynový ohřívač na propan-butan, kamna na pevná paliva, případně naftu), odpovědělo přes šedesát procent lidí,
že tuto možnost nemá. Stejně tak většina odpovídajících
nemá možnost vlastního náhradního zdroje energie, kon-

V Záchrance:
• najdete kontakty na nejbližší umístění AED (viz níže),
zubní pohotovost, lékárnu,
• doplníte Vaše zdravotní údaje typu jsem diabetik,
mám nemocné srdce, vadu řeči,
• zadáte kontakt na osobu Vám blízkou pro případ,
že Vám bude třeba pomoci, atd.
Když jsme si aplikaci nainstalovali, seznali jsme záslužnost
tvůrců této aplikace. I nudu lze s touto aplikací zahánět
prospěšně. Obsahuje totiž návody první pomoci, a to jak
písemné v kombinaci s obrázky, tak v podobě klipů.
V případě Vašeho zájmu Vás MUDr. Petr Vilím, jeden z našich zastupitelů, s aplikací rád seznámí, za což mu předem
děkujeme. Donesou-li se nám informace o zájmu občanů
o tuto prezentaci v podání Dr. Vilíma, uspořádáme seminář
v jednací místnosti obecního úřadu.

krétně 91 procent všech dotázaných. V dalších otázkách
hasiči zjišťovali, zda mají lidé doma zásoby pitné vody,
trvanlivých potravin, léků či odkud by čerpali informace
v případě výpadků energií. Jako pozitivní bylo při vyhodnocení dotazníku zjištěno, že velká část obyvatel má doma
v případě mimořádné události dostatek léků či finanční
hotovost pro případ nouze, jako negativní naopak malé
nebo žádné zásoby balené pitné vody a dalších důležitých
komodit.
S výsledky dotazníku hasiči pracují a budou pracovat i při
další plánované přípravě na mimořádné události živelného
charakteru. Jedním z prvních konkrétních výstupů z hlediska hasičů je vytvořený seznam osob v kraji, které jsou
životně odkázány na funkční přívod elektřiny. Jedná se
o osoby, u kterých je například podporováno dýchání s použitím přístroje, a vypadnutí dodávek elektrické energie se
tyto osoby dostávají do ohrožení života. U těchto osob by
hasiči zasahovali jako první. Kromě přípravy hasičů je ale
nutné, aby i samotní obyvatelé zlepšili svou přípravu na
nečekané situace. Z počátku stačí v případě výstrahy na
letní bouřky, které mohou být doprovázeny i sekundárními
následky, jako jsou výpadky dodávek energií, zajistit si nezbytné množství základních potravin a pitné vody. U dlouhotrvajících či celoplošných výpadků každý připravený
obyvatel napomáhá zvládnutí celkové situace.

Dodatek č. 2 k článku od HZS: chtěli byste zdarma absolvovat vynikající kurz první pomoci v podání profesionálních záchranářů ve Světě záchranářů v Karlových Varech?
Sdělte to, prosím, dámám Ivaně a Martině na obecním úřadu. Ony Vás zaevidují a až budeme mít prvních 10 zájemců, kurz zajistíme. Jeden z našich zastupitelů a jeho spolupracovníci kurz absolvovali. Tři hodiny uplynuly jako voda
a absolventi se dozvěděli a naučili mnoho prospěšného.
Dodatek č. 3 k článku od HZS: náš zastupitel MUDr. Petr
Vilím doporučuje ke zvážení pořízení AED (Automatického
Externího Defibrilátoru) naší obcí. Přístroj umožňující záchranu života by byl umístěn v obecním automobilu, aby
se i s obsluhou co nejrychleji dostal na místo zásahu. AED
je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení tak trénovaní zachránci. Po zapnutí
přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou
nápovědou. V čase srdeční zástavy je řada osob postižena
život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou
fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může
obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%. Veřejný
přístup k AED tak představuje šanci časného provedení
defibrilace před příjezdem záchranné služby.

por. Ing. Martin Kasal, DiS.,
tiskový mluvčí HZS Karlovarského kraje

Dodatek č. 1 k článku od HZS: chcete zvýšit Váš pocit bezpečí a možnost efektivní komunikace se záchranáři? Nainstalujte si do Vašich chytrých mobilních telefonů aplikaci
„Záchranka“. Je to otázka tří minut. Záchranka výrazně
usnadňuje komunikaci se záchranáři v případě nepříjemných, zdraví a život ohrožujících událostí, do kterých se
může dostat každý z nás a z osob, na kterých nám záleží.
Stiskem jediného tlačítka vyvoláte rozhovor s operátorem,
který automaticky zjistí místo, na kterém se nacházíte.
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ZNAK, VLAJKA A LOGO OBCE
CO TOMU ŘÍKÁTE?
ZNAK A VLAJKU MÁME.
ZNÁME OBSAH A VÝZNAM
TĚCHTO SYMBOLŮ?

Znak

Vlajka

Heraldika je koníček, vědní obor, zajímavá oblast
a z pohledu naší obce něco, díky čemuž máme
znak. Naše obec má i vlajku. Význam jednotlivých
součástí obou obecních symbolů určitě znáte, případně si o vysvětlení jejich významu řeknete, např.
podnětem podaným na obecní úřad.

LOGO?
Logo je grafická značka nějakého subjektu, jeho názvu, podporuje jeho identifikaci, pomáhá o něm vytvářet povědomí, je
uváděna na jeho produktech a dokumentech.
Návrh loga naší obce z dílny grafika Karla Scherzera, autora grafické podoby Cihly, představujeme ve třech variantách. Rádi
vyslechneme Váš názor na nejzajímavější verzi. Uvidíme, rozhodneme se, zda logo začneme používat a případně které z nyní
zveřejněných to bude.

varianta 1

Citice-Hlavno

varianta 2

Citice-Hlavno

varianta 3

Citice-Hlavno

OMLUVA JANĚ TŘÍSKOVÉ
ZA ÚDAJNĚ JÍ ZALOŽENÝ FACEBOOK NAŠÍ OBCE A UPOZORNĚNÍ
NA ZALOŽENÍ OBECNÍHO FACEBOOKU
I CHYBAMI SE UČÍME CELÝ ŽIVOT
V přechozím čísle Cihly jsme chtěli Janu mile překvapit poděkováním, a proto jsme obsah příspěvku o obecním
facebooku s Janou nekonzultovali. Chyba, za kterou se Janě omlouváme. Poučili jsme se. Jak někteří z Vás zjistili,
Jana následně založila facebookovou stránku obce „Citice Hlavno“. Zatím nejsme rozhodnuti, zda vůbec a pokud
ano, potom jak budeme obecní facebook spravovat.
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Jedna z nejkrásnějších a nejmalebnějších oblastí západních
Čech má za sebou pohnutou historii spojenou především
s dobývání nerostných surovin. Řídce osídlená oblast jako
hornatý ostrov zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody.

Stopy po ryžování a těžbě nerostného bohatství můžeme vidět při toulkách po Slavkovském lese téměř všude. Významnou připomínkou hornické tradice této oblasti je národní kulturní památka Důl Jeroným v Čisté. Důl Jeroným nikdy nebyl
tak bohatý a věhlasný jako jiná
díla v okolí, ale zato se zachoval v původní podobě. Některé
důlní komory dosahují délky
třiceti, šířky deseti a výšky až
osmi metrů. V podzemí jsou
komory, odpočívadla, výstupky a chodby s charakteristickými úspornými profily. V řadě
komor jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, které se
usadily při sázení ohně. Stěny některých chodeb jsou zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích tehdejších havířů. Zájemci mohou důl navštívit od začátku května do půlky října.

ČESKO – BAVORSKÝ GEOPARK 2
Dříve pojmenovaný Císařský les (Kaiserwald) po tehdejším
vládci a majiteli. Po 2. světové válce ho známe pod názvem
Slavkovský les.
Geomorfologicky je omezený převážně mladými tektonickými liniemi, podle kterých byl vyzdvižen vůči svému okolí.
Sokolovskou pánev na severu vymezuje oherský zlom, Chebskou pánev a Tachovskou brázdu na západě zlom mariánskolázeňský. Na východě přiléhá ke Slavkovskému lesu celek
vulkanických Doupovských hor, na jihu přechází do celku
Tepelské vrchoviny. Tepelská vrchovina už geologicky náleží
k tepelsko-barrandienské zóně (součást středočeské oblasti,
tzv. bohemika), která je od severněji ležící oblasti krušnohorsko-duryňské (saxothuringika) oddělena průběhem litoměřického hlubinného zlomu.
Slavkovský les je budován několika geologickými jednotkami. Nejstaršími horninami jsou silně přeměněné krystalické
břidlice (zejména migmatitizované pararuly), které se zachovaly v tzv. slavkovské rulové kře v okolí Krásna a Horního Slavkova. Vznikly v proterozoiku, tj. před více než 600 milióny lety,
a spolu s mladšími paleozoickými břidlicemi a mariánskolázeňským bazickým komplexem tvoří krystalinický plášť, ve
kterém v závěrečných fázích variského vrásnění před zhruba
300–250 milióny lety utuhly vyvřeliny karlovarského žulového masivu. Masiv je složen z řady různých intruzí, které jsou
řazeny do dvou hlavních komplexů – staršího (tzv. žula horská) a mladšího (tzv. žula krušnohorská).

Slavkovský les proslul především těžbou cínu. Hornoslavkovský a krásenský rudní revíry patřily v 16. století k jedněm
z největších producentů cínu u nás, a to i v době, kdy český
cín nakrátko dominoval na evropském trhu. Zpočátku se zde
cín ryžoval, později se přešlo k těžbě tzv. primárních ložisek.
20 magazín CIHLA

Rozrůstající se těžební provozy potřebovaly dostatek vody
a dřeva. Voda poháněla důlní a úpravnické mechanismy,
dřevo sloužilo jako důlní výztuž, pro dobývání rudy sázením
ohně, k výrobě dřevěného uhlí i přímo jako palivo. V roce
1530 byla vyměřena trasa umělého příkopu, který byl nazván
Flossgraben (v překladu příkop pro plavení dřeva), nyní Stoka nebo Dlouhá stoka. Výkopové práce trvaly šest let až do r.
1536. Účel díla byl dvojí - posílit přívod vody do Slavkovského
údolí a sloužit pro dopravu dřeva z kynžvartských lesů. Dlouhá stoka měla v té době úctyhodnou délku 24,2 km. Soustava
se stále zdokonalovala a koncem 16. století byla tvořena přes
30 km dlouhou sítí kanálů, která napájela 52 rudních mlýnů.
Vlastní stoka byla v té době kolem 2 m široká a 1 m hluboká,
měla spád 0,35–0,83 m na 100 metrů a na její trase bylo 35
mostů a 14 stavidel. Dlouhá stoka protéká přímo Krásnem, je
zde však zčásti zatrubněna. Jeden z nejmalebnějších úseků je
pod Krásenským vrchem, který se pyšní nadmořskou výškou
777 m a zajímavou kamennou rozhlednou z let 1933–1935.
Rozhledna je 25 m vysoká a za pěkného počasí je z ní vidět
krušnohorský hřeben, Doupovské hory, Tepelskou vrchovinu
i nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa.

Na slavnou hornickou minulost Slavkovského lesa poukazuje Hornické muzeum v Krásně v areálu bývalého dolu Vilém
(kulturní památka), které je věnováno hornické minulosti bývalého královského horního města a jeho okolí (stopy po těžbě cínu, vodní příkop Dlouhé stoky) i přítomnosti (těžba živcové suroviny pro keramický průmysl). V areálu se zachovala
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těžní budova s věží, strojovna, budova úpravny rud, objekt dílen, vrátnice a trafostanice. Pod širým nebem je vybudována
expozice kolejové dopravy používané v hnědouhelných povrchových lomech na Sokolovsku i v podzemí slavkovského
revíru. Vstoupit lze i do ukázkové štoly o délce cca 40 m.
Použité zdroje: Jaromír tvrdý a kolektiv, Průvodce č. 6, Česko-Bavorský Geopark, Geologické zajímavosti, V srdci Slavkovského lesa, Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 2012
Bc. Jiří Loskot, Česko – Bavorský Geopark,
vedoucí úseku, správce památkových objektů

Vážení a milí „citičáci“ a „hlaveňáci“, jak víte, jsem hlavenským
a citickým „patriotem“ a zastáncem a jedná se o moji srdeční záležitost. V Hlavně bydlím od roku 1991, kdy jsem se přiženil z Těšovic. Zajímám se
především o dění v Hlavně ve
všech směrech, zejména z hlediska historie, sportu, kultury
a v podstatě běžného dění
této části, alias osady obce
Citice. Byl jsem požádán o příspěvky do nového periodika obce Citice jako takové startovací pole k jeho formování a dalšího vývoje, měřené dle zájmu
spoluobčanů. Výzvu jsem přijal. Jsem občan naší obce, tudíž
bych chtěl přinést i svoji trošku do mlýna, jak se říká. V případě dalšího zájmu budu přinášet vždy svůj pohled a názory na
dění v obci, potažmo Hlavnu s uvedením příslušných zdrojů,
jelikož se nikdy nebude jednat o mé výmysly, ale o souhrn
mého poznání a bádání, případně mé kritiky.

kl i tým Celtic Citice, který hraje soutěž do dnešní doby a má na
svém kontě výraznější úspěchy než AC Hlavno. Nic nemění na
tom, že společná derby, která byla odehrána, měla vždy punc

HLAVENSKÝ FOTBAL

O části života v Hlavně jsem se zmínil již v předchozím čísle Cihly a nyní se budu věnovat oblasti sportu, tedy tím co jsem sám
zažíval. Považuji se za jednoho se zakladatelů futsalu v Hlavně. První ligovou sezonu odehrálo mužstvo pod názvem FC
GLOBEN Dasnice. Bylo to 1998/1999. Hlavno ani Citice neměly
vhodná místa pro hru, proto jsme začali hrát na hřišti v Dasnicích s veškerým zázemím hřiště a kabin s tekoucí vodou jako
jediných v okrese Sokolov. Oddíl měl hráče Hlavna i Dasnic, proto ten spojený název. Začali jsme III. třídou, kdy postupně jsme
postupovali a sestupovali v rámci soutěžních ročníků. Postupem
času se mužstvo reformovalo a změnilo svůj název na AC Hlavno
a současně i domovské hřiště, které bylo svépomocí vybudováno přímo v Hlavně, v místě nad „hasičskou nádrží“ a později
na hřiště s umělou trávou na Šenvertu. Umělá tráva byla podmínkou ze strany komise futsalu a regulím muselo být vyhověno. Svoji činnost oddíl ukončil před dvěma roky a to z důvodu
nedostatku hráčů. V týmu se vystřídalo mnoho hráčů z různých
míst okresu Sokolov, ale ten kmen byl z hráčů Hlavna a Citic. Namátkově mohu jmenovat bardy jako Pavel Křížek, Pepa Lebeda,
Pavel Kugel, Honza Kovač, Ruda Šíma, Karel Polanka, můj syn. Jak
jsem uvedl, bylo jich mnoho, nelze všechny jmenovat, a tak se
případně omlouvám za jejich opomenutí. Tým se účastnil nemála turnajů v okresu Sokolov, zejména pak turnajů v Rudolci, které
byly brány jako srdeční záležitost vzhledem k nadstandardním
vztahům s tamním klubem téhož sportu. Vůbec první soutěžní
utkání bylo odehráno doma v Dasnicích s týmem Termiti Loket,
který také nově vznikl, a skončilo výsledkem 3:3. Slavnostní výkop měl tehdejší starosta Dasnic. Současně s naším týmem vzni2 | 2019

ctižádosti, ale i kamarádství. Nelze nevzpomenout na Ďabana
– Štefana Poláčka, Vildu Mouleho se synem Mírou, Pejzyho, Martina Kopeckého, Mílu Sháněla a mnohé jiné citické soupeře, kdy
po utkání se vše rozebíralo u piva.
Také v rámci tohoto sportovního odvětví byla ze strany hráčů
vykonávána i rozhodcovská činnost, u které jsem já osobně
zůstal, když už nemohu vzhledem k věku a mé váze být aktivním hráčem a po registraci na FAČR ji vykonávám profesionálně.
O futsalu bych mohl psát romány, uvádět statistické údaje,
přehledy a podobně, kdy tím bych vás nudil.
Seznámil jsem vás velice stručně se sportovní aktivitou
v Hlavně po linii kulatého nesmyslu. Není vyloučeno, že v budoucnu na toto téma se rozepíši více, jelikož je na co vzpomínat. Kdo zná tuto hru a byl jejím účastníkem, dá za pravdu, že
je to krása.
Na závěr bych chtěl popřát všem zdravíčko a hodně zdaru
v osobním životě a případně na další shledání, či vlastně počtení.
S pozdravem Jan Vetchý

Derby Citice – Hlavno, 2014
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CITICKÝ SWAP BAZÁREK
Dne 27. 4. 2019 se konala v tělocvičně naší obce
nová akce - Citický swap bazárek.
Nápad vzešel od paní Jany Třískové, která již
delší dobu spolupracuje s Hospicem Svatého
Jiří v Chebu. Cílem bylo vybrané vstupné, 50
Kč za osobu, darovat zmíněnému hospicu. Tato
organizace pečuje o nevyléčitelně nemocné
pacienty.
A cože je to swapování? Smyslem akce je vrátit
do oběhu již použité oblečení, společenské hry,
puzzle, plyšové hračky, knihy a jiné drobnosti
z našich domácností, které již nevyužíváme. Věříme, že tyto věci ještě najdou své uplatnění u jiných. Za darované kousky si vyberete bezplatně
jiné, pro vás ještě užitečné a potřebné.
Akce má ve svém důsledku i dopad ekologický,
protože tak společně šetříme přírodu tím, že nepotřebné věci nevhodíme do odpadu, ale budou
dále sloužit.
Oslovily jsme spoluobčany, aby takto již nevyužívané věci přinesli a darovali. Byly jsme velice
mile překvapeny, kolik pěkných kousků oblečení
a jiných věcí nám dobrovolníci přinesli. Veškeré
„zboží“ jsme vystavily a byly jsme napnuté, kolik
návštěvníků napoprvé přijde, jakou částkou Hospic podpoříme.
Bylo pěkné, když si téměř každý návštěvník nějaký ten „nový“ kousek oblečení, knihu, hračku
… našel a odnášel si je snad s prima pocitem, že
přispěl na dobrou věc.
Díky štědrosti některých návštěvníků, kteří přispěli i vyšší částkou, jsme mohly paní Aleně Votavové, DiS., ředitelce hospicu předat výtěžek z 1.
Swap bazárku ve výši 3 870 Kč.
Paní Janě Třískové patří za nápad a zorganizování této akce v naší obci velké poděkování. Patří
také všem, kdo se na pomoci jakoukoliv měrou
podíleli.
Bylo by hezké, kdyby se tato akce stala tradicí
a aspoň jednou ročně přilákala ještě více zájemců projevit svou ochotu pomoci.
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Alena Votavová, DiS.,
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.

Myslím si, že akce měla smysl, a jsem ráda, že jsem
mohla svou účastí a pomocí na potřebné dobročinné akci přispět i já.
Zdeňka Karasová

Poznámka redakce: děkujeme dámám, které se
na akci podílely, Vám – účastníkům a Zdeňce za
příspěvek. Projevili jste dobrou vůli a podnítili úvahy o životě a o našich rolích v něm. František
Koukolík, český neuropatolog, spisovatel a publicista kdysi v jednom článku popisoval duševní
průběh umírání. Dovolím si zkratku jeho sdělení:
kdo jak žije, tak ze života odchází. Zde pomíjím
psychopaty, kteří vnímají jen sebe. Nejtrýznivěji
jsou na tom ti, kteří nežili v souladu se slušnými
mravy. Za vzor slušnosti přitom nepovažujme
jen Mirka Dušína. Nejklidněji a nejstatečněji svoji pouť končí ženy, které ví, že celý život poctivě
pracovaly a vychovaly generace potomků.
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VČELAŘSKÁ HLÍDKA 2

Ing. Vladimír Mikeš, předseda základní organizace Sokolov
Českého svazu včelařů, z.s., navazuje na první díl seriálu, který
nás přiměl k zamyšlení, zda ještě najdeme čas, abychom včelařství začali aktivně provozovat.
Vážení čtenáři doufám, že vás povídání o včelách v prvním
čísle CIHLY (mimochodem velmi zdařilá premiéra citického
časopisu) zaujalo. Nebo alespoň nenudilo. Článek píši v polovině června, v době kdy má včelař nejvíce práce. Přes veškerou snahu včelaře se včely v květnu sem tam vyrojí. Věřím, že
pokud vám přistál roj na zahradě, jste postupovali dle mého
návodu z minulého povídání, a tak ve zdraví přežili. Včelař má
za úkol roj sejmout (nejčastěji za stromu) a usadit do úlu. Pochopitelně dochází často k úrazům (včelaři většinou nejsou
žádní mladíci), výhodou členů včelařského svazu, je úrazové
pojištění. A tak pozůstalí obdrží kromě zděděných úlů i jednorázové odškodnění. Díky jarnímu příznivému počasí byla
bohatá snůška a došlo i na vytáčení medu. Kromě zisku medu
se uvolní v úlu místo, kam mohou zase včelky ukládat nektar,
pak se nenudí a následně nevyrojí. Matka intenzivně klade,
na to potřebuje místo a úly se musí rozšiřovat - přihodí se
další nástavek s mezistěnami. Vysvětlení – nástavek je bedna, která se přidá na úl, mezistěny jsou polotovar usnadňující
práci včelkám, jde o voskovou placku s vylisovanými profily
buněk, to umožní rychlejší stavbu plástu. Háček bývá v tom,
že včelař většinou nemá nic připraveno a honí vše na poslední chvíli. Znáte to …. až se léto zeptá …. a vy odpovídáte jako
každý rok. To všechno vám povídám proto, aby bylo jasné, co
má včelař práce, a abyste pochopili, že letos musí být med
zase dražší.
V pokračování včelařské osvěty se vrátím ke slibům z prvního čísla. Nejprve ke včelkám a jejich tajemnému milostnému
životu. Včelstvo je superorganismus, desetísíce včel dělnic,
stovky trubců a jediná matka. Jedinec neznamená nic, všichni
se vzájemně ovlivňují a spolupracují, celek reaguje na měnící se klimatické a snůškové podmínky. Matka vylučovaným
feromonem stmeluje včelstvo, včely vnímají kondici matky
a v případě potřeby ji dokážou vyměnit. A teď k rozmnožování. U včel to není tak jednoduché jako u lidí – tatínek + maminka = děťátko, nový človíček. Superorganismus se rozmnožuje
rojením. Má-li dojít k vytvoření nového včelstva, musí nejprve
dělnice vychovat novou matku. Začnou krmit larvičku matky
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pouze mateří kašičkou (produkt žláz dělnic). Larvy dělnic mají
na tuto pochoutku nárok jen první dny svého života. Budoucí
matka rychle roste, a proto jí vybudují extra velikou buňku
– matečník. Před vylíhnutím nové matky opustí stará matka
s částí včelstva úl – vyrojí se. Mladá matka, ve staré včelařské literatuře nazývaná poeticky panuška, musí absolvovat
zásnubní prolet, kde dojde k oplodnění. Detaily tohoto aktu
vždy vzbudí pozornost u nudících se školáků, kteří každoročně navštěvují naši výstavu „Medový den“ a včely jsou jim úplně volné. Velikým tajemstvím zůstává trubčí shromaždiště. Na
toto místo se slétají mladé matky a trubci z okruhu několika
kilometrů. Jak ví mladá matka, kam má letět, kde se to dozví,
když je to její první let? Od dělnic – těžko, ty mají jiné starosti
se sběrem nektaru a pylu. A jak to ví trubci? Na shromaždišti dochází za letu ke spáření matky s několika trubci. Poté se
vrací do svého úlu, který již po zbytek života většinou neopouští. Klade oplozená vajíčka do menších buněk, ze kterých
se líhnou dělnice, a neoplozená do větších, ze kterých se rodí
trubci. Poměr dělnic a trubců je dán situací ve včelstvu. Tak
vidíte, jak je to vše složité. Pořád si myslíte, že med je drahý?
Ještě pár vět o medu. Na včelaře tentokrát nedojde, nechám
si komentář po naší členské schůzi. Politickou scénou před
evropskými volbami hýbala dvojí kvalita potravin. Jak je na
tom med? Dvojí kvalita je a není. Vysvětlím. Především kvalita medu zakoupeného přímo od včelaře v Německu nebo
v Čechách je určitě vynikající. Odpovědně prohlašuji, že tento
med z Německa není lepší než med z Česka. A jak jsem myslel
to, že dvojí kvalita existuje? Ona vlastně není dvojí, ale nekonečně různorodá. Co vlastně chápeme pod kvalitou medu?
Máme základní měřitelné parametry, které jsou určeny normou pro český med, jako je např. max. 18 % vody. Ale pak
tu máme senzorické hodnocení, to je závislé na snůškových
podmínkách. Jinak bude chutnat med řepkový, akátový, lipový, květový, medovicový. A to nezmiňuji pohankový, citrusový, kaktusový a kdo ví jaký. Někomu bude chutnat ten, jinému onen. Někdo prohlásí, že nejlepší je lipový. Jiný řekne, že
pohankový divně voní, tak není kvalitní, byť je v Anglii vysoce
ceněn. Proto jako vždy dobrá rada na závěr. Nejlepší je med
přímo od VAŠEHO včelaře.
Ing. Vladimír Mikeš,
předseda základní organizace Sokolov Českého svazu včelařů, z.s.
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE
V NOVÉ LOKALITĚ
UPŘEDNOSTŇUJEME KVALITU PŘÍPRAVY A SKUTEČNÉ VYUŽÍVÁNÍ
ZAHRAD V SOULADU SE STANOVENÝM ŘÁDEM

dla výběru nájemců a řád pro užívání zahrádek včetně režimu
nájemného. Nevyužívání zahrady a/nebo porušování řádu povede k ukončení nájemního vztahu a výběru nového nájemce.
Jde o parcely za tratí naproti nádraží, tedy vlevo za železničním přejezdem, mezi vlečkou a silnicí z Citic do Sokolova. Necelých 6 000 m2. Asi 14 zahrad o průměrné výměře 420 m2.

Pokračujeme v činnostech a jednáních vedoucích k vybudování naší nové zahrádkářské kolonie ve vysoké kvalitě. Vyměříme, jednotně oplotíme, vybudujeme příjezdové a spojovací
komunikace, přivedeme elektřinu a vodu. Budou platit pravi-

Nynější prostor se zahradami mezi budovou obecního úřadu
a garážemi, které nám pěknou vizitku nedělají, je již několik
let určen k vybudování multifunkčního hřiště – i na této věci
pracujeme.

KŘÍŽOVÁ CESTA V CITICÍCH
KŘÍŽOVÁ CESTA NA CITICKÉM HŘBITOVU
JAKO SOUČÁST REVITALIZACE HŘBITOVA A JEHO OKOLÍ
Pro křížovou cestu se 14 zastaveními získala v početné konkurenci skupina našich občanů grant 100 000 Kč od Nadace
Via, a to díky podpoře České spořitelny, a.s. v podobě výběru
a doporučení tohoto projektu. Česká spořitelna a Nadace Via
pro projekt založily https://www.darujme.cz/projekt/1202040,
tedy stránku na webu „Darujme.cz“ pro zasílání finančních příspěvků na realizaci tohoto projektu. Česká spořitelna zdvojnásobí vybranou částku, a to až do výše 20 000 Kč, takže lze
získat ještě více než 40 000 Kč. Dosud ladem ležící louka na našem hřbitovu najde využití. Jde o součást revitalizace hřbitova
a jeho bezprostředního okolí.
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Zastavení křížové cesty budou opatřena kopiemi děl akademických malířů, začneme nejspíš dílem Jiřího Brázdy. Slavnostní otevření proběhne 1. adventní neděli 1. 12. 2019 a zřejmě je
doprovodí vysvěcení cesty a vernisáž výstavy originálů obrazů
Jiřího Brázdy v citickém kostele. Díla na křížové cestě bychom
rádi každý rok obměňovali včetně s tím spojených vernisáží výstav originálů. Křížovou cestu začneme budovat v srpnu.
Vás, vážení občané, si tímto dovolujeme požádat o shovívavost
s dočasným pracovním ruchem na hřbitově. Výsledkem bude
v našem kraji výjimečné místo pro zamyšlení a klidné posezení
v pěkném prostředí.
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Přikládáme schématický nákres křížové cesty.

V rámci výše zmíněné revitalizace vpravo od příjezdové cesty
vyčistíme les s porostem převážně topolů černých, vlevo vytvoříme prostor pro procházku a oddych volně navazující na
jižní svah pod hřbitovem coby základ obecního sadu. V sadu
(a na dalších místech) budou moci rodiče s dětmi i jednotlivci
vysazovat své stromy. Místa pro výsadbu a druhy stromů určí
obec na základě doporučení dendrologa.
Na místě někdejší úzkokolejné dráhy vybudujeme přírodní
korzo s pohledem do sadu a s místy pro odpočinek i zábavu,
z nichž alespoň jedno bude zastřešené.
Půjde o část poznávací stezky Citicemi a Hlavnem. Na stezce
budou informace o krajině a přírodě a připojíme také zajímavosti z historie našich sídel.

PODĚKOVÁNÍ JOSEFU LIČKOVI
ZA NOVÝ NÁTĚR KŘÍŽE NA HŘBITOVĚ

Kříž ve výborné kvalitě před desítkami let vyrobili
Josefův otec Matěj a Walter Beránek, který se
mimo jiné podílel na výstavbě někdejší samoobsluhy na návsi a na opravách silničního mostu
přes Ohři.
Začněmež ovšem jinak … po jídle se s dobře usazenou cigaretou na rtech vykloní z okna a už vidí,
co je v obci třeba udělat, ideálně i jak za to vzít,
případně koho potrestat za to, že už to dávno není
hotovo. K vlastní akci takového pozorovatele dochází vzácně, „šafránovitě“.
My však spontánně pracující spoluobčany máme
a v Cihle je představovat budeme, nebudou-li
díky stydlivosti proti. Jedním z nich je Josef Ličko, nám dobře známý knírač nevysokého vzrůstu,
však mocného ducha, jehož vášní jsou psi a mezi
nimi knírači, jak jinak.
Náš občan Josef (nikoli „Náš dědek Josef“ z filmu
o vinařích) dostal vnuknutí, rozhlédnul se, zamy-
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slil, vešel, připravil podklad a kříž poprvé natřel.
Po rozbřesku dalšího dne, vrátiv se, podruhé tak
učinil. Nato od své věrné trpělivě čekající a přičinlivé družky v čistočistém příbytku skromný pokrm
přijal, poděkoval, povstal, poodešel a i potřetí se
kříže dotýkal … a pak už dost, a tak na vrstvu čtvrtou čekáme a čekáme, … ale ono jí netřeba. Kříž je
ve výtečné formě a naše obec má jednoho z nejpokřižovanějších Pepů.
Pepo, děkujeme Ti. Protože jsi odmítnul umístit
sem Tvé foto byť i jen zezadu, natož čelně či z profilu, vkládáme fotografii kříže, jehož povrch vylepšily Tvé dovedné ruce, z nichž pouze jedna je levá.
Toto sdělení využíváme pro připomenutí: kdo
má zájem o práci pro obec, tedy pro sebe a své
spoluobčany, a to za úplatu či zdarma, nechť dá
vědět vedení obce. Budeme rádi, když obec bude
za přispění občanů vzkvétat a když si ochotní lidé
přivydělají.
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S O B O TA 1 0 . 8 . 2 0 1 9

CITICKÁ
letní
zábava

FOTBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR CITICKÉ STÁVKY“,
„CITICKÁ LETNÍ ZÁBAVA“
A BRIGÁDA U HŘBITOVA,
VŠE V SOBOTU 10.8.2019
Vážení občané, v sobotu 10. 8. 2019 bude rušno.
Proběhnou tři akce.
Na hřišti se odehraje fotbalový turnaj „O pohár citické stávky“.
Na místě pro pálení čarodějnice bude centrum „Citické letní zábavy“.
U hřbitova uspořádáme brigádu.
Plakáty poskytnou více informací.
K brigádě: nářadí, práci a náplasti na puchýře
připravíme. Vás, vážení brigádníci, prosíme,
vybavte se pracovním oblečením, rukavicemi
a obutím. Sraz v 7:30 u hřbitova. Přicházet můžete i později. Předem Vám děkujeme i jen za
vážné pomyšlení na to, že byste se zúčastnili.
Nevyjde-li to nyní, určitě se odhodláte příště.
Po práci obdržíte poukaz na solidní občerstvení v rámci dvou ostatních výše uvedených akcí
a budete mít právo kopnout tři penalty. Z pří-
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tomných zastupitelů – brankářů si vyberete, na/
do koho budete pálit. Může být, že budete muset překonat i dva tři zastupitele, kteří mají právo v tomto počtu stát v bráně současně a čelit
Vašim pumelicím (bodlem, nártem) či umístěnkám (placírkou, šajtlí) nebo dokonce patičkám,
hlavičkám, zkrátka všemu, co si troufnete předvést. Prosíme, „kopačky“ všeho druhu si dobře
zavažte. Nechceme, aby s míčem k nosu brankáře svištěla i Vaše okovaná bota.
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Vážení čtenáři, v rubrice „Právní okénko“ bude poukazováno na
běžné právní problémy, dotýkající se většiny občanů, a případně
nabízeno jejich řešení.
Aniž byste si to uvědomovali,
denně vstupujte do řady právních vztahů. Když například
pustíte ráno v koupelně vodu,
vstupuje do soukromoprávních
vztahů s dodavatelem vody a
do veřejnoprávních vztahů s veřejnoprávními orgány regulujícími nakládání s vodami, při řízení
osobního motorového vozidla vstupujete do soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s ostatními účastníky provozu na
pozemních komunikacích, ale také do veřejnoprávních vztahů
s orgány veřejné správy na úseku silničního provozu, při koupi
pečiva k snídani vstupujete do soukromoprávních vztahů s prodejcem uvedeného pečiva apod. V rámci dnešního právního
okénka se zaměříme na právní vztahy, které jsou odbornou, ale
i laickou veřejností označovány jako vztahy sousedské. Sousedské vztahy vznikají tam, kde spolu těsně, ale i vzdáleně sousedí nemovitosti různých vlastníků. Do sousedských vztahů tedy
vstupují ti z vás, kteří vlastníte nemovitost charakteru pozemek,
budovu, jinou stavbu pevně spojenou se základem a/nebo bytovou či nebytovou jednotku, a to za předpokladu, že vámi vlastněná nemovitost sousedí s nemovitostí nebo s nemovitostmi ve
vlastnictví jiného subjektu a alespoň u jednoho se bude jednat o
vlastnictví pozemku. Oním jiným subjektem může být buď fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (obchodní korporace,
státní podnik, spolek, nadace, politická strana, církev, obec, kraj,
stát atd.). S ohledem na okolnost, že většina z vás, občanů Citic
a Hlavna, vlastní rodinné domky, které jsou součástí pozemků,
bude se jednat o sousedské vztahy s vlastníkem nebo s vlastníky sousedních pozemků. Sousedské vztahy reguluje občanský
zákoník ve své části třetí, hlavě II, dílu 3. stanovením základního
pravidla, že vlastník nemovitosti je povinen se zdržet všeho, co
působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk,
otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného
vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a
podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání
zvířat. Při běžném užívání vašich nemovitostí, jako je například
pěstování užitkových nebo okrasných rostlin, chov užitkových

zvířat, údržba a opravy staveb nebo různých movitých věcí, provozování zařízení staveb, provozování movitých věcí nebo pořádání rodinných a jiných oslav dochází ke vzniku imisí (především
pachu, prachu, kouře a hluku), které, slovy zákona, vnikají na po-
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zemek jiného vlastníka. Znamená to tedy, že vždy, když budete
řezat rozbrušovačkou dlažbu, sekat motorovou sekačkou trávu,
řezat motorovou pilou (cirkulárkou) dřevo na topení, hnojit pomocí koňského hnoje záhony, pořádat domácí zabíjačku pašíka,
udit nebo grilovat na venkovním grilu na dřevěné uhlí, pálit na
otevřeném ohni 30. dubna hadrovou čarodějnici, dopouštíte se
porušení zákona? Určitě ne. Imise jsou vždy obtěžující, o tom
není pochyb, jenže obtěžující imise z našeho běžného života
není možné vyloučit. Musíme s nimi žít, a proto občanský zákoník
ukládá obecnou povinnost zdržet se pouze takových imisí, které
překračují míru jejich únosnosti a spravedlivý požadavek na jejich snášení. Občanský zákoník upřesňuje, že předmětné imise,
aby dosáhly charakteru nezákonných imisí, by musely omezovat
obvyklé užívání sousedního pozemku jednak podstatně a jednak v míře nepřiměřené místním poměrům. Občanský zákoník,
ale ani žádný jiný právní předpis však nepředkládá instrukci, či
návod pro určení, kdy je případné omezení užívání sousedního
pozemku již podstatné a/nebo již nepřiměřené místním poměrům. Výjimkou pro upřesnění obtěžující imise v podobě hluku,
ale jen v nočních hodinách, jsou příslušná ustanovení zákona č.
258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kterými se stanoví, že v
čase od 22:00 do 06:00 v pracovní dny a v čase od 22.00 do 08:00
o víkendech a svátcích nesmí být rušen klidný spánek. Ohledně
regulace hluku pak existují i hygienické normy, ale jen pro určení
míry škodlivosti na zdraví, nikoliv na míru obtěžování.
V následujícím čísle CIHLY se budeme věnovat určení míry omezení užívání pozemku imisemi ze sousedních nemovitostí.
Váš JUDr. Martin Tocik, advokát
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VYHLÁŠENÍ FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE „DOVOLENÁ“
Umožníte ostatním pochválit Vaši dovolenou? Nebude Vás to
stát více než dobrou vůli, výběr Vašich nejlepších fotografií ideálně s výstižným názvem a zaslání na adresu podatelna@citice.
cz Přijetí každého Vašeho e-mailu potvrdíme, abyste měli jistotu, že jsou Vaše fotografie do soutěže zařazeny.
Soutěž začíná okamžikem doručením CIHLY 2/2019 do Vaší
schránky nebo jejím zveřejněním na webu obce a končí
31. 10. 2019. Pošlete max. 3 fotografie. Do 30. 11. 2019
zatím neurčená porota s předsedkyní Jitkou Špačkovou

vybere pět „nej“. Autor vítězného snímku se stane předsedou poroty obdobné další soutěže. Soutěžícím z prvních
pěti míst předáme drobné ceny a všechny obdržené snímky se objeví na webu obce. Zasláním fotografií přijímáte
výše uvedená pravidla a dáváte souhlas se zveřejněním
fotografií včetně uvedení jejich autora.
Je možné, že příští rok vyhlásíme fotografickou soutěž „Dovolená na maltě a v písku“. Tématem připomínáme vousatý vtip
a v dílech Vašich rukou budeme hledat poučení a zábavu.

CELOROČNÍ SOUTĚŽ
„SKLÁDAČKA OBRÁZKU“
V dolní části strany 30 na naznačeném ústřižku vidíte část obrázku.
Touto částí začíná 3dílná skládačka. Do losování o deset zajímavých cen zařadíme každého, kdo do 24. 1. 2020 na obecní úřad předá
list papíru se správně složenou a nalepenou celou skládačkou a s připojeným kontaktem na sebe.

OPĚT NA VÝZVĚDÁCH
U SOUSEDŮ V ŠABINĚ
KAPLIČKA
A SVATOANENSKÉ SLAVNOSTI
Obec Šabina nemá svůj kostel. Spadá pod římskokatolickou farnost v Chlumu sv. Máří. Do roku 1960 stála v Šabině
na návsi kaple. Ta bohužel „musela“ v tomto roce ustoupit
rozšíření silnice a byla zbourána. V roce 2001 byla postavena na základě dochovaných fotografií a vzpomínek pamětníků její replika. 28. července téhož roku byla kaple
zasvěcena sv. Anně.
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U příležitosti svátku sv. Anny zde začaly probíhat venkovní
bohoslužby a později se přidala tradice Svatoanenských
slavností. Také letos, 27. července, je obec uspořádá. Zahájení zřejmě neproběhne přímo u kaple. V 9:30 hodin bude
požehnán obnovený kříž u jedné z šabinských cest. Mše
u kapličky, kterou bude sloužit probošt P. Milan Kučera,
proběhne od 10:00 hodin. Od 16:00 hodin zahraje v šabinském areálu Pod Skálou dechová hudba Horalka z Kraslic
a večer pak Sokolovský taneční orchestr. Vstupné se neplatí a všichni jsou srdečně zváni.
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CO SE TAKÉ OBJEVÍ
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
• Výsledek ankety s cílem zjistit zájem o poskytování pečovatelské služby a doprovodných služeb v naší obci
• Reportáž o dění v naší obci v sobotu 10.8.2019
• Rozhovory s dalšími lidmi z naší obce
• Rozhovor s grafikem Cihly
• Vaše názory na možnou podobu loga obce
• Z obecní kroniky před ... lety
• Co znamená slovo „…“?
• Zoologická skulina
• Seznamka a inzerce

PŘEJEME VÁM
KRÁSNÉ LÉTO
Vaši zastupitelé

.............................................................................................................................................................................................................
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obec Citice
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Adresa
Citice 13
356 01 Citice
Telefon
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352 623 300
E-mail
obec-citice@citice.cz
Internet
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www.citice.cz
Datová schránka
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