CIHLA

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

Podzimní dění na radnici
Mikulášská besídka
Podcenit čištění komínů se nevyplácí
Rozhovor s Karlem Scherzerem
Křížová cesta na hřbitově a vernisáž v kostele
Rozsvícení vánoční jedle na návsi
Posezení při svíčkách

Motto:
Předkům v úctě, potomkům ku prospěchu.

4 | 2019

Přijďte se setkat se svými sousedy, kamarády a známými, ochutnat
svařené víno, zazpívat si vánoční koledy a popřát si hezké svátky.
Čeká Vás
21:00 zahájení
21:10 hudební vystoupení La Dolce Vita
22:00 promluva katolického faráře Petra Bauchnera
Všem, kteří dají přednost televizi, přeje obecní úřad Citice šťastné, veselé a spokojené Vánoce.
P. S. Hrneček na nejlepší svařené víno nechte doma, protože pro Vás máme dárek.

EDITORIAL
Vážení spoluobčané od kojenců po velmi zkušené,
motta na titulních stranách CIHLY nebudou vždy jednoznačná a někdy budou až hádankou, aby si každý našel
svůj výklad, své řešení vyplývající z jeho životních zkušeností a plánů. K mottu tohoto čísla „Předkům v úctě,
potomkům ku prospěchu“ dodáváme „žít“. Totiž v prosinci se v naší obci generace potkávají více než v jiných
měsících.
Mimo výroční dny lidí je nejvíce prosinec obdobím bilancování a přijímání předsevzetí. Hodnocením a výčtem
závazků Vás, až na přehled „dění na radnici“, v letošním posledním čísle CIHLY nebudeme unavovat. Prosinec byl
a, věříme, v naší obci ještě bude při zachování slušnosti a ohleduplnosti zábavný, nikoli lhostejně bezstarostný.
Děkujeme Vám za podnětné soužití a přínosnou spolupráci v r. 2019 a doufáme v totéž nejen v r. 2020. K tomu
Vám i nám, Vašim a našim blízkým přejeme zdraví, štěstí a skvělé proveditelné nápady doma i venku.
S pozdravem a úctou, Vaši zastupitelé
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PODZIMNÍ DĚNÍ NA RADNICI
Předkládáme Vám přehled změn ve věcech, o kterých
jsme Vás již informovali, a připojujeme též informace
o nových záležitostech. Budete-li mít zájem o detailní
informace, ptejte se nás na radnici nebo při kontaktu
s někým ze zastupitelů. Rádi Vás přivítáme na jednáních

POŘADÍ
Z PŘEDCHOZÍCH
ČÍSEL

NEMOVITOSTI

zastupitelstva, která jsou veřejná. Možná jste se dozvěděli,
že jsme se snažili zpříjemnit Vám jednací místnost: pořídili
jsme dataprojektor a promítací plátno, místnost jsme
vybavili věšáky pro Vaše svršky a deštníky a vždy je pro Vás
připraveno drobné občerstvení.

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

3.

Kanalizace v Hlavně

Pořádek, zlepšení života a ochrana životního
prostředí

2021 - 2022

4.

Chybějící kanalizační řad v Citicích
pro domy č. p. 108, 168 - 173, 190

Pořádek, zlepšení života a ochrana životního
prostředí

2021 - 2022

Stav
Obě akce se řeší společně.
Část projektu na výtlačné
potrubí z Hlavna do Citic
musí být přepracována
z důvodu změny trasy
vedení řadu. Zástupci Lesů
ČR nesouhlasili s uložením
řadu do pozemků Lesů ČR.
Proto následně
domluveno umístění řadu
pod cyklostezku

5.

Dostavba komunikací v okrajových
částech sídel Hlavno a Citice

Pořádek, zlepšení života a ochrana životního
prostředí

2021 - 2022

2019 - v Citicích vyasfaltovány nezpevněné povrchy
komunikací na pozemcích
p. č. 393, 404 a 356/1 o
celkové ploše 872,5 m2.
Využita dotace od Karlovarského kraje

7.

Směna pozemků
se Sokolovskou uhelnou

Nezbytný přepodklad pro plánování a realizaci rozvoje obce

12/2019

Po několika jednáních
máme předložit návrh
s jinými pozemky

Od 5/2019

Budova č. p. 34 (horní
škola) zařazena do registru
brownfieldů a bude vypracován projekt na demolici.
Budova č. p. 102 (družina)
- hledá se vhodné využití

8.

Analýza stavu budov
a definice záměrů s budovami

Nezbytný přepodklad pro plánování a realizaci rozvoje obce a nalezení úspor

9.

Inventura existujících studií
a zjištění jejich využitelnosti

Zjistit možnost reálného využití

8/2019

Bude využita již dříve
zpracovaná studie na
parkovou úpravu plochy
za zastávkou v Linci ve
směru na Bukovany

10.

Oprava č.p. 99

Klempířina proti zatékání vody, která se
spolupodílí na vzniku plísně uvnitř objektu. V
minulosti chybně řešeno

6/2019

Realizováno 07/2019

12.

Oprava č.p. 74 (zázemí pro techniku
a zaměstnance obce)

Statické zajištění krovu.
Před 6 lety chybně řešeno.

2019

Realizováno 08/2019

21.

Pasportizace obecních komunikací

Přehled, pořádek a řádná správa

10/2019

Neprovedeno, ale využíván stávající pasport
komunikací

22

Hydrogeologický průzkum a projekční
práce pro víceúčelové hřiště v Citicích

Vyžití občanů, zlepšení vzhledu obce

2019

Hydrogeologický průzkum
realizován 08/2019

13. 8. 2019

Nedostavil se ani jeden
občan

12/2019

Realizováno 11/2019

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 4/2019
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29.

Prezentace f. Plyncentrum v jednací
místnosti OÚ na téma „Ekologické
vytápění“

Ekologie a servis občanům v oblasti správy
jejich nemovitostí

30.

Rekonstrukce venkovního pláště budovy č.p. 177 v Citicích - objekt zateplen

Údržba majetku a hospodárnost

magazín CIHLA
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POŘADÍ
Z PŘEDCHOZÍCH
ČÍSEL

SMLUVNÍ VZTAHY A PROVOZ

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

9.

Digitální protipovodňový plán obce

Bezpečnost

12/2019

Realizováno 11/2019,
využita dotace KÚ KK

11.

Elektronizace spisové a archivní služby
OÚ, vytvoření nového spisového
a archivního řádu

Povinnost obce a požadavek příslušných
orgánů

6/2019

Realizováno 06/2019

12.

Vybudování obecního archivu (prostoru) dle požadavku spisové služby, resp.
v souladu s legislativou

Povinnost obce a požadavek příslušných
orgánů

6/2019

Realizováno 06/2019

16.

Obecní cestář, listonoš apod., tj.
zaměstnávání občanů obce na základě
dohod o provedení prací konaných
mimo pracovní poměr

Zlepšení kvality života v obci, umožnění
přivýdělku aktivním občanům, podpora
sounáležitosti

Trvale

Uzavřeny DPP s několika
seniory. Možná jednání
s dalšími zájemci

17.

Změna způsobu
vytápění objektu č. p. 74

Ekologičtější způsob a využití dřevní hmoty
z obecních stromů

Trvale

V současnosti se vytápí
pouze dřevní hmotou
získanou při prořezu v obci

18.

Příprava lokality pro vybudování
zahrádkářské kolonie

Zlepšení kvality života v obci a náhrada za
místo, na kterém vybudujeme mutlifunkční
areál / hřiště

2019-20

Pokračujeme v přípravě

19.

Revize ne/využívání zahrádek
současnými nájemci

Zlepšení vzhledu obce a možnost
pronajmutí jinému nájemci

10/2020

Probíhá. Ve dvou případech dojde od 1. 1. 2020
ke změně nájemců

Zlepšení autobusové dopravní obslužnosti

Od
1. 1. 2020

6. 9. 2019 požádáno
o změnu, resp. doplnění.
Na odpověď čekáme.

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 4/2019

24.

Zajištění zastávky autobusů do Citic u
sokolovského zámku
(naproti MÚ Sokolov)

POŘADÍ
Z PŘEDCHOZÍCH
ČÍSEL

DOTACE

8.

Místa zblízka

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

29. 7. 2019

Realizováno

9.

Místa zblízka

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

30. 7. 2019

Realizováno

11.

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

Prospěch pro občany a obec, zlepšení životního prostředí

6/2019

Dodatkem č. 1 upraven
program pro poskytování kotlíkových půjček
občanům

12/2019

Grant 100 000 Kč získán
od Nadace Via v 06/2019.
V rámci výzvy na webu
„Darujme.cz“ dárci přispěli
20 000 Kč a Nadace České
spořitelny přidala 20 000 Kč.
Celkem zajištěno 140 000 Kč

Od zahájení
poskytování

Schváleno na jednání
zastupitelstva 31.10.2019

13.

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

Kulturní vyžití občanů

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 4/2019
14.

Dotace obce na vybudování
kanalizačních přípojek

Prospěch pro občany a obec,
zlepšení životního prostředí

15.

Místa zblízka

Zlepšení vzhledu obce a života občanů

11/2019

V Cihle 3/2019 zveřejněna
část studie „Řešení
veřejných prostranství“

16.

Výsadba stromů

Zlepšení vzhledu obce a života občanů

1/2020

K podání připraveny dvě
žádosti o dotace v celkové
výši 385 tis. Kč

4 | 2019
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POŘADÍ
Z PŘEDCHOZÍCH
ČÍSEL

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

2.

Zavedení terénní pečovatelské služby
a tzv. seniortaxi ve spolupráci
(poskytování) s jiným subjektem

Kvalitní služby občanům

Dle
poptávky
občanů

Dle výsledků ankety
v Cihle 2/2019
(odpověděli 2 lidé)
aktuálně občané nemají
o službu zájem

4.

Zahájení vydávání obecního časopisu

Informování veřejnosti, podpora zájmu
občanů o dění v obci a jejich aktivity
pro dobro občanů

Od 4/2019

Realizováno

5.

Navazování vztahů s občany obce
- spolutvůrci obecního časopisu

Informování veřejnosti, podpora zájmu
občanů o dění v obci a jejich aktivity pro
dobro občanů

Od 4/2019

Realizováno

6.

Čištění řeky Ohře 6.4.2019

Pořádek a ochrana životního prostředí

6. 4. 2019

Realizováno

7.

Spolupráce s vlastníkem citického
kostela

Efektivní využívání jedné z mála
architektonicky zajímavých budov

Trvale

Realizováno

12.

Pálení čarodějnic na veřejném
prostranství

Kulturní vyžití občanů

30. 4. 2019

Realizováno

13.

Odpoledne s Kolibříkem

Pořádá Kolibřík za podpory Obce Citice

11. 5. 2019

Realizováno

14.

Den dětí

Kulturní vyžití občanů

1. 6. 2019

Realizováno

SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA,
SPORT

15.

Pohádková cesta

Pořádá Kolibřík za podpory Obce Citice

8. 6. 2019

Realizováno

16.

Turnaj o pohár starosty

Podpora mládežnického sportu

30. 6. 2019

Realizováno

17.

Letní slavnost spojená s fotbalovým
turnajem Citická stávka

Sportovní a kulturní vyžití občanů

10. 8. 2019

Realizováno
včetně brigády,
které se v Citicích a Hlavnu
zúčastnilo asi 70 lidí

18.

Stezka skřítka Berty

Pořádá Kolibřík za podpory obce Citice

14. 9. 2019

Realizováno

19.

Halloween

Kulturní vyžití občanů

2. 11. 2019

Realizováno

20.

Posezení při svíčkách

Kulturní vyžití občanů

22. 11. 2019

Realizováno

21.

Rozsvěcení vánočního stromu

Kulturní vyžití občanů

1. 12. 2019

Realizováno

22.

Mikulášská besídka

Kulturní vyžití občanů

6. 12. 2019

Realizováno

26.

Příprava lokality pro vybudování
zahrádkářské kolonie

Smysluplné trávení volného času

2019 - 2020

Podepsána kupní smlouva
s Českým drahami

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 4/2019

29.

Druhá brigáda občanů Citic a Hlavna
v okolí hřbitova s následujícím občerstvením v klubovně u fotbalového hřiště

Zlepšení vzhledu obce

21. 9. 2019

Realizováno
za účasti asi 50 občanů

30.

Slavnostní otevření Křížové cesty na
citickém hřbitovu a navazující vernisáž
s hudbou v kostele

Kulturní vyžití občanů

1. 12. 2019

Realizováno

31.

Pro zájemce nabídka několika děl
akad. malíře Jiřího Brázdy
a katalogu jeho díla

Kulturní vyžití občanů

Od
1. 12. 2019

Probíhá

32.

Zájezd do Prahy na muzikál „Galileo“
a možnost navštívit „Vánoční trhy“

Kulturní vyžití občanů

14. 12. 2019

Proběhlo. Zájezd byl
vyprodán obdobně jako
v jných případech tohoto
typu

33.

Vánoční výběh okolo jezera Medard

Sportovní vyžití občanů

24. 12. 2019
v 9:00

Možné i pěší procházky
např. se psy

Žádoucí
termín
realizace

Stav

12/2019

Realizováno 12/2019

POŘADÍ
Z PŘEDCHOZÍCH
ČÍSEL

2.

6

MOVITÝ MAJETEK
Modernizace vybavení
kanceláře starosty

magazín CIHLA

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL
Pracovní prostředí pro starostu a vytvoření
kvalitního prostoru pro osoby jednající
se starostou

4 | 2019

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
6. PROSINCE 2019

V někdejší 1. třídě základní školy se děti bavily a dospělí nezůstávali pozadu. I tuto reportáž pojímáme především obrazově,
a proto můžete hledat Vaše známé. Organizátorům patří pochvala za přípravu akce.

4 | 2019

Víte, že naše„dolní“ škola slavnostně otevřená 2. 9. 1923 byla první českou školou v okrese Sokolov (zdroj Wikipedia)? Za necelé
čtyři roky tato budova oslaví 100 let své existence. Naložíme s tím
nějak? Kolik stoletých v Citicích a Hlavnu máme? Nejen budov.

magazín CIHLA
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PODCENIT ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
SE NEVYPLÁCÍ

Desítky požárů v komínech řeší každou zimu hasiči v Karlovarském kraji. Při požáru uniká nebezpečný kouř, navíc se
plameny mohou rozšířit i na střechu či celý dům. Prevence
přitom může téměř zabránit vzniku požáru v komínech.
Počty požárů komínových těles ve statistikách hasičů neklesají, naopak každý rok evidují o něco více těchto případů. Na
vině může být i mrazivější zima, která si žádá intenzivnější
topení a tím i vzrůstá riziko vniku usazenin v komínech a následně jejich zahoření. Platná legislativa určuje minimální počet čištění spalinových cest podle typu a používání kamen,
zároveň jasně říká kdy a za jakých podmínek se provádí kontroly a revize. Zatímco čištění komínů si mohou provádět majitelé kotlů sami, kontroly a revize musí provádět odborníci.
Ti také na tuto činnost vystaví potvrzení. Vhledem k velkým
mrazů a více protopeného paliva může docházet k rychlejšímu usazování sazí v komíně. Majitelé kotlů by tak měli čištění
věnovat více pozornosti a nespoléhat na běžný interval, který se jim osvědčil například v minulé, teplotě mírnější sezoně. Velký vliv na tvoření usazenin v komíně má i dodržování
návodu výrobců kotlů a používaného paliva. Především při
použití nevyschlého dřeva se mohou usazeniny tvořit velice
rychle.
Pokud i přes pravidelnou údržbu spalinové cesty dojde v komíně k požáru, vznikají uvnitř velmi vysoké teploty. Tím hrozí
prasknutí komínového tělesa a jednak únik nebezpečných
plynů do všech prostorů domu a také možnost přenosu tepla
z komína na hořlavé materiály v jeho blízkosti. Může tak dojít
k rozšíření požáru, nejčastěji do střešní konstrukce.
Rada hasičů tak je nepodceňovat pravidelné čištění spalinové
cesty a to především s ohledem na intenzitu topení. Přesný
interval správného čištění si musí každý majitel kotle vypozorovat sám. Jako vždy ale platí, že častěji je rozhodně lepší, než
když už je pozdě.
Přitom stačí včasná prevence, kdy pravidelní čištění minimalizuje riziko vzniku požáru v komínech.
8
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Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny
od všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě
a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na
oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů
spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému
při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprá4 | 2019

vou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového
průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např.
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže
dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání
spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se
tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin
ve spalinové cestě.
por. Ing. Martin Kasal, DiS.,
tiskový mluvčí HZS Karlovarského kraje

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW
včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Je nutné si uvědomit skutečnosti, že neprováděním kontrol
a čistění spalinové cesty sice lze „ušetřit“ finance v řádu stovek korun, ale následky, které vznikají po komínovém požáru,
jdou v „lepším“ případě do řádu desítek tisíc korun a bohužel
bývají i příčinou ohrožení zdraví, či dokonce života osob.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním

RADNICE ČINÍ I NEPOPULÁRNÍ KROKY

ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO U OBECNÍCH BYTŮ A POZEMKŮ
Bez potěšení, ale při vědomí nezbytnosti si nájemcům
obecních nemovitostí dovolujeme oznámit, že dojde ke
zvýšení nájemného takto:
• od 1. 2. 2020 za byty z 21,03 Kč za 1 m2 měsíčně o 20
% na cca 25,24 Kč,
• od 1. 1. 2020 za pozemky z 2 Kč za 1 m2 ročně o 100 %
na 4 Kč v základní sazbě a ve dvou případech na 0,50
Kč za 1 m2 ročně ve snížené sazbě.
Ke zvýšení nájemného nás mimo letitý nezměněný stav
přivedlo rovněž:
• k úpravě nájemného za byty došlo naposledy v r. 2009
a za pozemky v r. 2005,
• zvýšení nájemného nájemce nelikviduje,
• naše obecní byty nejsou tzv. sociální, tedy součástí bydlení dostupného, krizového nebo pro osoby bez domova, byť by se na to z výše nájemného dalo usuzovat,
• ani zvýšené nájemné nepokrývá náklady na provoz
a údržbu obecních bytů, ale přece jen do této oblasti
něco přinese,
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• někteří nájemci pronajaté pozemky dlouhodobě nevyužívají a evidujeme další zájemce o pronájem pozemků,
• doufáme, že zvýšení nájemného za pozemky nájemce,
kteří pozemky dosud nevyužívají, jak by mohli / měli,
přiměje buď k řádnému užívání a zušlechťování, anebo k přenechání jiným. I pronajaté obecní pozemky
jsou vizitkou nás všech,
• podobně jako v případě nedávno dokončeného zateplení bytového domu č.p. 177 budeme pokračovat
v opravách dalších obecních domů.
Občané přítomní jednání zastupitelstva dne 10. 12. 2019
byli svědky nejednoduchého rozhodování a vyslechli argumenty pro i proti. Převážily podněty pro zvýšení nájemného.
Věříme, že tato nepříznivá zpráva pro některé naše spoluobčany bude i v jejich prospěch převýšena dalším
rozvojem Citic a Hlavna, o který se společně s mnohými
z Vás nadále budeme snažit.

magazín CIHLA

9

KAREL SCHERZER
ROZHOVOR S GRAFIKEM
NAŠEHO ČASOPISU „CIHLA“

Úvod rozhovoru s Karlem
Rozhodnutí pro vydávání obecního časopisu bylo podpořeno vědomím, že máme člověka, který každému výtisku
dodá žádoucí lesk, nikoli pozlátko. Nemyslíme tím kvalitní papír, třebaže je důležitý, nýbrž grafiku, díky níž lidé po
Cihle spontánně sahají. Grafika je poutavá, nepůsobí všedně a je dílem Karla Scherzera. A stejně zajímavý je Karel.
Nerad o sobě hovoří a dokonce písemné zmínky o sobě
vymazává. Karel je ten, kdo na nápad využít na naší křížové cestě díla českých výtvarníků okamžitě reagoval. Tři
dny po prvním rozhovoru o křížové cestě zajistil neformální dohody s několika českými umělci, jejichž tvorba nás na
křížové cestě bude těšit vždy po dobu jednoho roku. Karla
jsme také požádali o jednu dvě fotografie z jeho života.
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Jak jste se dostal ke grafice, tedy k tomu, co díky Vašemu
ztvárnění dělá z Cihly nesmírně zajímavý časopis?
Hned po škole jsem nastoupil do svého prvního zaměstnání
na dole Jiří ve Vintířově. Po 7 letech se naskytla možnost jít
pracovat do reklamní agentury, a tak jsem tuto výzvu přijal.
Od tohoto okamžiku se datuje moje práce s grafikou. Vytváření grafických návrhů pro klienty je opravdu velmi kreativní
práce a přiznám se, že mne velmi baví. Někdy je to také však
hodně složité, především naladit se na vnímání klienta a připravit vše dle jeho přání a požadavků. Samozřejmě nejlépe se
pracuje, pokud nemám žádná omezení a můžu své fantazii
dát volný průchod. Největším potěšením je pro mne příprava
a sazba monografií pro výtvarníky. Ve volném čase se občas
věnuji i tisku grafik pro některé výtvarníky.
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Proč jste na tvorbě Cihly začal spolupracovat a vydržíte
s námi?

Jak moc a často pijete vodu, mléko, čaj, kávu, pivo, víno,
tvrdý alkohol a mícháte to?

Má práce pro Vaši obec je částečně navázána na mé dlouholeté přátelství se Zdeňkem Machem.

Zvláštní otázka. Myslím, že někdy ani nejsem večer schopen
říct kolik kávy jsem vypil. Pokud celý den sedím u počítače
a pracuji, čas běží jak splašený a můj jediný pohyb je od pracovního stolu ke kávovaru. Něco mi říká, že i když nejsem
doma a nepracuji a kamkoliv přijdu, všude vám hned nabízí
kávu, no někde i panáka, ale málokdy navštěvuji bary přes
den :-) Takže kávy piji opravdu dost. Samozřejmě i vodu a také
mám rád po večerech víno nebo vinný střik, ale to až ve chvíli,
kdy pozdě večer usedneme s přítelkyní k televizi.

V minulém roce mne požádal, zda bych mohl vytvořit nějaký
jednoduchý plakát na vánoční posezení a pravděpodobně
se Vám moje práce líbila, a tak mne pak oslovil pan Beránek
s přáním vytvoření návrhu na připravovaný časopis CIHLA.
Dnes již připravuji čtvrté číslo a jsem přesvědčen, že pokud
budete s mou prací spokojeni, bude mi ctí a radostí připravovat i další čísla.
Jak jste se poznal s Jiřím Brázdou a s dalšími lidmi, jejichž
díla, doufáme, budeme moci časem vidět i u nás?
První kontakt s Jiřím Brázdou se v mém případě datuje do
roku 2011. Na webu jsem si našel jeho internetové stránky
a oslovil jsem jej s přáním, aby na mé jméno vytvořil exlibris.
Co je exlibris? Dovolím si vypůjčit překrásnou definici, kterou
pro mne napsal v roce 2010 Prof. MUDr. Josef Koutecký: “Exlibris je malý kousek papíru, na kterém velký grafik ztvárnil
v malém formátu velké téma s ještě větší barvurou”. Toto exlibris bylo za rok hotové a při jeho předání jsem měl možnost
se poprvé setkat s Jiřím Brázdou osobně. Od té doby se vídáme tak čtyřikrát do roka a dnes si dovolím tvrdit, že jsme
dobrými přáteli. Jsem velkým obdivovatelem jeho díla, nejen
grafik, ale i obrazů.
Odhoďte, prosím, skromnost a jmenujte některé osobnosti
ze světa umění a sportu, se kterými se znáte. Přidáte-li zajímavou historku, o to lépe.
Ve světě umění jsem se začal pohybovat okolo roku 2007,
kdy jsem začal sbírat drobnou grafiku českých a slovenských výtvarníků. Dnes jsou v mé malé sbírce samozřejmě
zastoupena i díla mnoha zahraničních výtvarníků. Nevím,
jestli jsem schopen zde vypsat všechny výtvarníky, se kterými se znám osobně. Jistě však mezi ty nejvýznamnější patřil
již zesnulý kamarád Oldřich Kulhánek, autor grafických návrhů našich bankovek, Alena Antonová a Daniela Benešová - jedny z posledních žaček Emila Filly, Karel Beneš, Karel
Šafář, Jan Hísek, Vladimír Suchánek, Karel Demel, Eva Hašková a např. Tomáš Hřivnáč. Ze zahraničních bych jmenoval
slovenské výtvarníky Dušana Kállaye a jeho ženu Kamilu
Štanclovou, Dušana Polakoviče a Katarínu Smetanovou. Je
jich jistě ještě mnoho. S některými z nich se stále pravidelně
navštěvujeme.
Jaké máte koníčky a kolik času jim věnujete?
Jak jsem již zmínil, mezi mé koníčky patří umění. Znáte ten
pocit, kdy po vyčerpávajícím pracovním dni dorazíte večer
domů v nevalné náladě. Ale pokud jste obklopeni pár krásnými díly, na která, když se podíváte, získáte najednou pocit
klidu a pohody. To je možná to nejvíc, co pociťuji, když se na
grafiky či obrazy dívám. Každý obraz či grafika má vlastně
svůj příběh, neboť na něj pohlížím nejen jako na výtvarné
dílo, ale i jako na dílo výtvarníka, kterého znám a případně
jsem s ním prožil pěkné chvíle. Potom to dílo pro mne má
i emoční hodnotu.
4 | 2019

Kouříte? Pokud ano, co Vám hlavou běží při prvním a posledním šluku (právě jedné cigarety, nikoli v životě)?
Jak to říci kulantně, aby to nevyznělo špatně a mnoho lidí
mne neodsoudilo nebo to nevypadalo jako reklama na tabákové výrobky. ANO od střední školy kouřím a asi před půl
rokem jsem přešel na elektronickou cigaretu. Snad je to zdravější a možná mi to i pomůže se tohoto zlozvyku zbavit.
Co pěkného pro nás ještě můžete a chcete připravit?
Při několika osobních setkání s panem Beránkem, který je
pro mne takovým styčným důstojníkem pro propagaci, jsem
vyrozuměl, že každý rok se bude měnit výtvarník na Křížové
cestě. Velmi rád poskytnu spolupráci při výběru výtvarníka
a zařídím vše potřebné, aby v čase 1. adventu mohla být malá
vernisáž, ideálně za přítomnosti autora. Několik jmen mne již
nyní napadá :-)
Co přejete občanům a přátelům sídel Citice a Hlavno?
Přeji Vám, aby lidé z Citic i Hlavna drželi pohromadě a měli
spolu dobré vztahy. A to si myslím, že je základ pro dobré fungování obou sídel. Když jsem připravoval 3. číslo CIHLY a vkládal jsem tam obrázky z brigád, tak myslím, že Vám to jde dobře i bez přání :-), jelikož účast a úsměvy jsou toho důkazem.
Co přejete Vám a Vašim blízkým?
Mým nejbližším a přátelům přeji především pevné zdraví a životní pohodu. Asi to může někomu znít otřepaně, ale život
nám umí občas
nadělit
taková překvapení,
že právě blízcí
a přátelé jsou
moc důležití, aby
se člověk mohl
svěřit, požádat
o radu či se podělit o radost.

Jan Hísek
2016, mezzotinta
exlibris
na mé jméno
magazín CIHLA 11
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KDO S NÁMI CIHLU TVOŘÍ?

Bez příspěvků dále jmenovaných by Cihla v jejím premiérovém ročníku byla jen vlhkou zeminou, jíž je pro výrobu
cihel potřeba. Chyběly by vítr a slunce pro vysušení a oheň
pro vypálení. Potřebnou energii ochotně a nezištně dodali Vláďa Mikeš, Jirka Loskot, Kajka Kohoutová, Martina
Baborovská, Honza Vetchý, Martin Tocik, Soňa Pisárová,
Martin Kasal, Taťána Malinkovičová, Blanka Čtvrtečková,
Zdeňka Karasová a Pavla Burgos. Některé z uvedených lidí
jsme požádali o odpovědi na otázky s vážností či nadhledem odpovídajícím povaze otázek. Poprosili jsme je také
o snímek nebo obrázek z jejich života.
1. Jste žena či muž a cítíte se tak? Proč se případně cítíte
jinak?
2. Proč jste v r. 2019 přispěl/a do Cihly a co jste si o Cihle
před vydáním prvního čísla myslel/a?
3. Proč jste Váš příspěvek / Vaše příspěvky také vlastnoručně neilustroval/a? Polepšíte se v tomto ohledu?
4. Co přejete městu a světu (Urbi et orbi)?
5. Co přejete občanům a přátelům sídel Citice a Hlavno?
6. Co přejete Vám a Vašim blízkým?
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TAŤÁNA MALINKOVIČOVÁ
1. Jsem žena a také se tak cítím.
2. Do časopisu Cihla jsem ráda přispěla článkem o naší
mateřské škole. Před prvním vydáním jsem si pomyslela, že je to výborný nápad, jak více informovat občany
o činnosti místních spolků a dění v obci.
3. Příspěvek jsem neilustrovala, neboť jsem k článku
měla fotografie, které více napoví.
4. Co přeji světu? Objevení léku na rakovinu.
5. Citicím a Hlavnu přeji více a více nadšených lidiček,
kteří mají zájem zvelebovat místo, kde žijí. Organizátorům všech akcí v obci přeji do dalšího roku opětovné
nadšení a plno sil pro pořádání akcí pro dětičky a jejich
rodiče.

VLÁĎA MIKEŠ
1. Jsem muž a nestydím se za to. Myslím, že vývoj lidstva
jako živočišného druhu potvrdil, že dvě pohlaví stačí.
Pochopitelně sem tam se něco nepovede. Někdo se
4 | 2019
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2.

3.

4.

5.

6.

cítí, tím čím není. Opravy jsou dnes možné. Ale pro zachování rodu jsou muž a žena odzkoušené modely.
Motivů mého příspěvku je několik. Jednak se revanšovat za finanční příspěvek obce včelařskému spolku.
Uvítal jsem také možnost přiblížit lidem fascinující život včel. Při pohledu na sklenici medu bychom si měli
uvědomit dříve, než začneme hledat cenu, že jde o jedinečný přírodní produkt. Od Cihly jsem očekával, že
bude na úrovni novin či občasníků obcí vydávaných
obcemi v okrese. Ale to jsem se spletl, realita je opravdu na vysoké úrovni.
Odpověď je jednoduchá. Nekreslím, nefotím, a proto
jsem uvítal, že redakce články dokreslila žánrovými
snímky, a toho se budu držet.
Jé, já bych toho přál. Světu mír, žádnou chudobu, žádné nemoci, vodu pro všechny ... a čistý záchody, to
mám rád. Ale zpátky na zem. Jako včelař bych si přál
větší zájem o životní prostředí. Vadí mi, že politici mají
plnou hubu, co vše dělají, a pak se dozvím, jak ČR lobuje v Bruselu za změkčení ochrany včel a možnost nadále používat pesticidy.
Občanům přeji, aby chápali, že jejich obec bude taková, jakou si ji udělají. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Vím,
o čem mluvím. Řeknu Vám, jak dopadl včelařský spolek
v Sokolově. Rozpadl se. Vedení došla trpělivost a položilo funkce. Nikdo prapor nezvedl. Pár nadšencům
došly síly a trpělivost. Občané Citic mají štěstí. Zastupitelé šlapou. Zatím. Ale pozor, sami vše nezvládnou.
Budu velice stručný. Zdraví, pochopení, toleranci. Mít
někoho, kdo pochválí i pofouká bebíčka.

SOŇA PISÁROVÁ
1. Mám to jednoduché, neboť se od narození cítím být
ženou a asi bych to, pro tento život, zatím neměnila.
Dokonce bych i v tom dalším životě brala být ženou,
jen prosím o drobný upgrade, např. co se týče délky
nohou apod.
2. Samotnou by mě psát do Cihly vůbec nenapadlo, může
za to Petr Beránek, kterému tímto děkuji za příspěvky
do našeho Šabinského zpravodaje. To on chtěl nakukovat jakousi špehýrkou do sousední vsi.
O Cihle jsem si nemyslela, že bude vypadat tak pěkně.
I její obsah o mnoho předčil mé očekávání. Už jen ten
název Cihla. Upřímně přiznávám, že vám jí závidím.
3. Otázku číslo tři vezmu od konce, polepším se a svůj
příspěvek dnes ilustruji. Tím se zároveň zbavím úvodu
otázky a jestli grafikovi
nepraskne u zařazování kresby žilka, tak zřejmě všichni odpověď
beze slov pochopí.
4. Světu přeju, aby to tu
s námi lidmi ještě chvíli
vydržel.
5. Obyvatelům
Citic
a Hlavna, aby jim zůstalo nadšení a chuť
podílet se na chodu
obce, aby se pořád zajímali o to, co se u nich
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děje. Bylo fajn pozorovat cvrkot a ochotné ruce (které
si naštěstí nikdo neuřízl) při jedné z brigád.
6. Svým blízkým a sobě přeju, abychom na tom světě
byli, pokud možno společně, rádi.

MARTIN TOCIK
1. V předškolním věku jsem vyrůstal u babičky na vesnici,
kde jsem si hrál s místními děvčaty. Měl jsem i kočárek
s panenkou. Místní starší kluci se mi posmívali a dali
mi přezdívku „holčičkář“. V té době jsem se tím trápil,
dnes by se mi ta přezdívka líbila. ;-) Od nástupu do
základní školy jsem se rozhodně považoval za chlapce,
i když si mě kvůli mým delším světlým vlasům, tvářičce
a útlé postavičce dlouho pletli s děvčetem. Po dobu
povinné základní vojenské služby jsem se rozhodně
považoval za muže, dokonce za drsného muže. Mám
totiž z té doby jizvu nad pravým obočím. Udeřil jsem
se o poklop tanku. Po zahájení mé advokátní praxe se
považuji za robota, kterému v posledních letech začalo
kolísat napětí v bateriích.
2. Vždy jsem si přál být spisovatelem a časopis „Cihla“ je
skvělou příležitostí, jak můj sen uskutečnit. S ohledem
na osobu šéfredaktora, (zatím) shovívavou cenzuru
a příslib skvělých čtenářů, jsem si myslel a stále myslím, že „Cihla“ se stane respektovaným a čtenáři vítaným médiem a já budu spolutvůrcem tohoto úspěchu.
3. Můj příspěvek jsem neilustroval z toho důvodu, aby časopis „Cihla“ neutrpěl na estetickém dojmu a já na vážnosti. Pokud by snad v nějakém vydání „Cihly“ vznikla
nezbytná potřeba ilustrace a nebylo by zbytí, nějakou
jednodušší ilustrací bych mohl přispět. Umím například namalovat tabulku nebo graf.
4. Městu (obci) přeji slávu a růst do krásy, rozumné a odpovědné radní a spokojené, aktivní občany. Světu přeji
stabilitu, usmíření, vzájemný respekt a plodnou spolupráci k jeho uzdravení a zachování.
5. Občanům a přátelům Citic a Hlavna přeji, aby v těchto
sídlech nalezli a měli svůj šťastný domov, aby tato sídla byla zázemím pro jejich seberealizaci, místem pro
uspokojení jejich hmotných potřeb, místem pro jejich
společenské, kulturní a sportovní vyžití, zkrátka místem pro jejich skvělý, zdravý a spokojený život.
6. Sobě bych přál hodně čtenářů mých příspěvků v časopise „Cihla“, dobré zdraví, zhubnout alespoň o 15
kg, stabilní a naplno nabité „baterie“, lásku a péči od
mých blízkých, samé dobré přátele (i mezi občany Citic
a Hlavna), úspěšné splnění mých plánů, prosperující
praxi, klid a pohodu. Mým blízkým bych přál život ve
zdraví, ve štěstí a v pohodě, ale také v radosti, že jsou
mými blízkými ;-).

redakce
časopisu
vám děkuje
magazín CIHLA 13

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HŘBITOVĚ,

VERNISÁŽ V KOSTELE A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ JEDLE NA NÁVSI
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Nejde o plagiátorství, když kopírujeme podstatnou část našeho poděkování občanům prostřednictvím obecního webu:
„… děkujeme Vám za velmi příjemnou atmosféru, kterou
jste vytvořili na 1. adventní neděli při slavnostním otevření
Křížové cesty na citickém hřbitovu a při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na návsi v Citicích. Dostává se nám
spousty kladných ohlasů z úvodu na hřbitovu, pokračování
v kostele a předvečerního dění na návsi s pěveckým vystoupením mezzosopranistky Jany Hoffmannové s klavírním
doprovodem Hany Bezděkové. Tvůrce grafiky akademický
malíř Jiří Brázda, grafik Karel Scherzer, hudebníci Petra Midrlová a Jaroslav Honzák a jejich žačky a hosté z Německa,
tedy lidé zvenčí, nesmírně pochvalně hovořili o tom, co
u nás vnímali. Co jsme viděli my? Především jsme neviděli, a sice rozdíl mezi nedělním děním u nás a podobnými
událostmi ve velkých městech s početným organizačním
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zázemím a s obecními rozpočty o řády vyššími. A proto
uctivě a naléhavě prosíme, zůstaňme pokorní, ale věřme
si, pracujme a pomáhejme si. Co kdo ještě viděl např. v díle
Jiřího Brázdy ztvárňujícím Ježíšovu křížovou cestu? Někdo
modernu, které těžko rozumí. Zde prosíme, zjistěte si více
o Ježíšově křížové cestě a přijďte se podívat vícekrát. Naši
praktikující věřící přátelé z Německa žasli nad výstižností, se
kterou Jiří Brázda křížovou cestu pojal. Jedni naši známí byli
silou díla Jiřího Brázdy tak zasaženi, že si po jeho zhlédnutí
museli sednout a odpočinout … skutečně, bez legrace. Děkujeme Vám všem, kteří jste se na zrodu naší křížové cesty
a na pohodové neděli u nás podíleli. Zvláštní poděkování
patří dámám Šárce Machové a Ivaně Frélichové za přípravu
skvělého vývaru ze 6 kusů kuřat a panu Josefu Ličkovi za pomoc při výstavbě Křížové cesty. Děkujeme předem Vám, kdo
nejen Křížovou cestu, nýbrž i další věci v Citicích a Hlavnu
budete dále kultivovat.“
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ JEDLE NA NÁVSI
22 magazín CIHLA
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DOPLNĚNÍ PROGRAMU

PRO POSKYTOVÁNÍ KOTLÍKOVÝCH PŮJČEK
Vývoj v oblasti kotlíkových dotací, resp. půjček si
vyžádal doplnění programu pro poskytování kotlíkových půjček obcí svým občanům. Dvě zásadní
doplnění jsou předložení prosté kopie smlouvy
o poskytnutí kotlíkové dotace od Karlovarského
kraje a prodloužení období pro podávání žádostí
o kotlíkové půjčky od 1. 1. 2020 do ukončení poskytování kotlíkových dotací, resp. půjček v intencích
výzvy č. 1/2019 Ministerstva životního prostředí.
Doplněný program pro poskytování kotlíkových půjček a jeho přílohy, vše v plném znění, byly zveřejněny na webu obce v sekci „Aktuality“,
jsou uloženy k nahlédnutí a/nebo pořízení kopie na obecním úřadu a zájemcům z řad našich občanů je lze poslat e-mailem.

DOTACE OBCE

NA VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Budování kanalizačních přípojek rodinných domů k obecní kanalizaci před mnoha lety doprovázely některé nedokonalosti. Jako nápravu tehdejšího znevýhodnění několika vlastníků rodinných domů schválilo zastupitelstvo 31. 10. 2019
„Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Citice na výstavbu kanalizačních
přípojek k rodinným domům na území obce“, dále jen „Zásady“. Způsobilými žadateli jsou vlastníci rodinných domů vybudovaných do 31. 12. 2010, kteří nemají
kanalizační přípojku přivedenou k hranici pozemku. Žádosti o dotace je možno
podávat od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022 při splnění podmínek uvedených v Zásadách.
Zásady v plném znění byly zveřejněny na webu obce v sekci „Aktuality“, jsou
uloženy k nahlédnutí a/nebo pořízení kopie na obecním úřadu a zájemcům
z řad našich občanů je lze poslat e-mailem.

POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH 22. 11. 2019
ZÁBAVU TRADIČNĚROZPROUDILY DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mají si co říci, napadlo ostatní účastníky a organizátory
letošního posezení při svíčkách. Proč jinak by se dostavilo více než třicet našich dam a pánů nesoucích z pohledu „sociálky“ označení senioři? Nezaznamenali jsme
hořekování nad nemocemi a jinými bolestmi, i když určitě i toto téma bylo probráno. Všichni, se kterými jsme
hovořili, se zajímali o dění v obci, a někteří nabízeli pomoc. Našim čilým babičkám a dědečkům děkujeme za
převážně veselou účast, družnou zábavu a za odměnu
zpěvačce Majce Drašarové a muzikantu Jiřímu Homolkovi v podobě zaplnění tanečního parketu. Oceňujeme
kulturní vystoupení dětí z naší mateřské školy a děkujeme jejich pedagogickému vedení a lidem, kteří akci
pro naše seniory připravili.
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CO SE TAKÉ OBJEVÍ
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
•
•
•
•
•
•
•

Nové celoroční téma obálek a pravidelných článků v CIHLE
Stav jednání o výstavbě kanalizace v Hlavnu
Plán kulturních a sportovních akcí na r. 2020
Jednání o směně pozemků se Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s.
První výsledky odstřelu divokých prasat v obci
Rozhovor s panem Pajtašem o citickém kostelu
Nová celoroční soutěž „VÝZNAM SLOV“

PŘÍJEMNÉ ZÁŽITKY
V ZIMNÍM OBDOBÍ

Celoroční soutěž „skládačka obrázku“
V pravém dolním rohu předposlední strany na naznačeném ústřižku vidíte třetí ze tří částí obrázku. Tímto končí soutěž
s losováním o deset zajímavých cen. Do losování 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.

.............................................................................................................................................................................................................
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Přejeme Vám krásné Vánoce
a v novém roce 2020

ať zdraví, štěstí a láska
spolu drží krok
Vaši zastupitelé
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