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EDITORIAL
Vážení čtenáři Cihly, spoluobčané,
přejeme Vám a Vašim blízkým vše nejlepší v r. 2020 a věříme v pokračující spolupráci ve prospěch nás všech ... tento úvod jsme měli připravený
pro první letošní Cihlu, která měla vyjít v březnu. Protože, anebo právě proto, že se nacházíme v období snad končící (druhá polovina května)
pandemie koronaviru Covid-19, vydání Cihly 1/2020 se zdrželo a editorial rozšiřujeme: děkujeme Vám za dodržování nařízení a respektování
doporučení týkajících se omezení šíření nákazy. Věříme, doufáme, žijeme v naději, že budeme zasaženi minimálně a nepostihnou nás ztráty
na životech. Dopady pandemie v našem obecním měřítku přispěly ke zpoždění ve vydání první letošní Cihly. Snad Cihla 1/2020 přispěje ke
zmírnění trápení.
... a původní úvod pokračuje: Nejen prací budeme živi a vzájemně se těšit. Nabídneme Vám ochutnávku krasohledného vybízejícího
k zadumání. Archaicky znějící slovní spojení uvádí výtvarné umění jako „liniové“ téma Cihly 2020. Už ty dvě labutí šíje v označení roku! (viz
„Básník“ v Čapkových „Povídkách z jedné kapsy“) Nahlédnutí do života lidí s výjimečnými výsledky jako podnět pro rozšíření našich představ
o tom, co bychom mohli, kdybychom chtěli? V každém letošním čísle? Opakované listování v Cihle 2020 jako potěšení z umění výtečného,
a přitom dostupného? Uznávaný tvůrce hlavním aktérem vernisáže jeho výstavy v citickém kostele? Hudba jako doprovod vernisáže? Bez
obav „ano“ na všechny otázky.
Jen to vše zvládnout. Ale musíme zvládnout všechno? Důležitější je provést řádně, do čeho se pustíme, udržet hodnotné a tu a tam se
zastavit a v klidu si popovídat. Oč příjemnější bude prostředí, ve kterém se budeme potkávat, o to lépe a inspirativněji.
S pozdravem a úctou Vám všem, kdo si o úctu svým jednáním říkáte,
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DĚNÍ NA RADNICI
OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ČÍSLA CIHLY
V TABULKÁCH ROZDĚLENÝCH DO VÁM ZNÁMÝCH TÉMAT NABÍZÍME
PŘEHLED NEJPODSTATNĚJŠÍCH ZMĚN, KTERÉ SE V OBCI UDÁLY KONCEM
LOŇSKÉHO A ZA PRVNÍCH PĚT MĚSÍCŮ LETOŠNÍHO ROKU.

NEMOVITOSTI

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

Duben
a květen
2020

Realizováno

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 1/2020
Výsadba stromů v lokalitách Citice a Hlavno s dotační podporou (viz pol. 16 v části „Dotace“).
Výzva 9/2019 v rámci Národního programu
„Životní prostředí“

Zlepšení životního prostředí,
zadržování vody v krajině

Vybudování oplocení pozemku
u domu č. p. 99

Údržba veřejného prostranství,
bezpečnost občanů

Stavba kanalizace a ČSOV v areálu MŠ

Odstranění nevyhovujícího stavu

Vymalování společných prostor v bytových
domech obce č. p. 99, 177 a 178

Údržba obecních bytů

Oprava střechy kolem komínu
domu č. p. 109

Odstranění závady zjištěné při revizi spalinových cest. Bezpečnost občanů a správa
obecního majetku

Realizováno 04/2020

Vyčištění ucpané kanalizace
u domu č. p. 99

Údržba obecních bytů

Realizováno 05/2020
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Realizována 04/2020
2020

Pořizování dokumentace
pro stavební povolení
a územní rozhodnutí
Realizováno 02-03/2020
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SMLUVNÍ VZTAHY A PROVOZ

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Deratizace přemnožených hlodavců
u panelových domů

Ochrana zdraví osob

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

Zlepšení autobusové dopravní obslužnosti

Žádoucí
termín
realizace

Stav

2x ročně

Opět realizováno 04/2020

Od 1.1.2020

Realizováno 1/2020

Od 1.5.2020

Realizováno

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 1/2020
Zajištění změny podací pošty pro Hlavno
z původní Bukovany na novou Citice

Zlepšení služeb občanům

Lokální opravy komunikací po zimě

Údržba obecního majetku

Realizováno 05/2020

Sanace podkladních vrstev a odvodnění místní
komunikace na pozemku p. č. 408/1 v Citicích

Údržba obecního majetku

Realizováno 03/2020

Osvětlení autobusové zastávky
v části Linec

Bezpečnost cestujících

Realizováno 05/2020

Údržba veřejných prostranství

Odstranění náletových dřevin

Realizováno 1-3/2020

Odstřel černé zvěře na nehonebních pozemcích

Odstřeleno 7 ks divokých prasat

Realizováno 11/2019 05/2020

Zajištěny 3 kontejnery na elektroodpad

Umístěny v Hlavně, u panelových domů
a obecního úřadu

Realizováno 04/2020

SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA, SPORT
Štědrovečerní zpívání
a „Sousedské setkání“ v kostele

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

Kulturní vyžití občanů

24.12.2019

Realizováno

Po dobu
nouzového
stavu a
trvání souvisejících
omezení

Realizováno

Realizováno

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 1/2020

Vlivem koronavirové pandemie Covid-19 neuskutečněny akce pro veřejnost

Ochrana zdraví občanů

Občanům starším 65 let zdarma dovoz základních
potravin a hygienických potřeb, dovoz k lékaři
a zpět a totéž týkající se zajištění léků

Služba občanům

Od
17.3.2020
po dobu
pandemie

Maškarní bál pro děti a dospělé

Kulturní vyžití občanů

8. 2. 2020

Realizováno

Putování za sněhovou vločkou
pořádal Kolibřík, z. s.

Kulturní vyžití občanů

15. 2. 2020

Realizováno

2. ples obce Citice

Kulturní vyžití občanů

6. 3. 2020

Realizováno

Žádoucí
termín
realizace

Stav

MOVITÝ MAJETEK
Koupě přívěsného vozíku
s nádrží na vodu

1 | 2020

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL
Zalévání nově vysazených stromů. Zlepšení
životního prostředí

Realizováno 05/2020
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DOTACE

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Výsadba stromů

Zlepšení vzhledu obce a života občanů

Žádoucí
termín
realizace

Stav

1/2020

Realizováno v dubnu
a květnu 2020 v rámci
dvou dotací v celkové
výši 356 000 Kč

NOVÁ VĚC, TEDY POPRVÉ V ČÍSLE 1/2020
2. ples obce Citice

Kulturní vyžití občanů

3/2020

Požádáno o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje

Citická letní slavnost

Kulturní vyžití občanů

6/2020

O dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje požádala
TJ Sokol Citice

Odpoledne s Kolibříkem

Kulturní vyžití občanů

8/2020

O dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje požádal
Kolibřík, z. s.

Oprava komunikací - žádost podána v 2/2020

Provést souvislé opravy místních
komunikací v obci

do 11/2020

Požádáno o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje
ve výši 300 000 Kč

Rekonstrukce venkovního pláště domu č. p. 178
- žádost podána 2/2020

Zkvalitnit bydlení nájemníků a zlepšit
architektonický ráz lokality

do 11/2020

Požádáno o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje
ve výši 300 000 Kč

Revitalizace veřejných prostranství v obci Citice

Upravit prostranství u hlavenské hospody
a okolí citického hřbitova

2021

Požádáno na MAS
Sokolovsko o dotaci z
Programu rozvoje venkova
ve výši 80 % z částky 749
970 Kč

2020-2022

Vyhotoven projekt na
odstranění stavby. Bude
podána žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní
rozvoj v termínu
do 11. 6. 2020

2020-2021

Vyhotoven projekt. Požádáno o dotaci ze SFŽP
ve výši 85 %
z částky 579 249 Kč

2021

Požádáno o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje
ve výši 250 000 Kč

2020-2021

Probíhají projekční práce.
Na stavbu bude požádáno
o dotaci od Ministerstva
životního prostředí

2021

Požádáno na MAS Sokolovsko o dotaci z Programu rozvoje venkova
ve výši 80 %
z částky 745 463 Kč

Regenerace brownfieldu pro nepodnikatelské
využití - objekt č. p. 34 (horní škola)

Demolice objektu a následné vybudování
volnočasového areálu

Vybudování přírodní zahrady
v areálu mateřské školy

Zkvalitnění zázemí pro environmentální
výuku v MŠ Citicce

Varovný informační systém obce Citice

Vybudování bezdrátového rozhlasu

Stavba dešťové kanalizace v areálu MŠ

Modernizace MŠ Citice
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Hospodaření se srážkovými vodami

Stavba dětského hřiště v areálu MŠ
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KORONAVIRUS - COVID-19 V NAŠÍ OBCI
MÁLO UDÁLOSTÍ OVLIVŇUJE
ŽIVOT NÁS VŠECH TAK PŘÍMO
JAKO KORONAVIROVÁ PANDEMIE.
Informací, rad a domněnek nezřídka protichůdných je mnoho. Proto rádi využíváme znalosti a zkušenosti MUDr. Petra
Vilíma, našeho spoluobčana, zastupitele a především vyhledávaného praktického lékaře pro dospělé. S Petrem se známe desítky let (pozn. red.) a více než jiní vím o jeho působení
v ČR a v zahraničí, mj. v pozici anesteziologa v jedné nemocnici pro oblast se 300 000 lidí, situované 150 km od Londýna. Petr patří k lékařům, na které člověk slýchává spontánní
(nevyžádanou) chválu. Jak to u odborníků bývá, velmi dobře ví, co je slušnost, pokora a celoživotní učení. Je si vědom
toho, že zvětšující se penzum znalostí s sebou táhne o to větší množství pochybností aneb jen hlupák má ve všem hned
jasno. Dr. Vilím má osobitý smysl pro humor, který podporuje
tzv. placebový účinek léčby. Placebo – pořekadlem řečeno
„víra hory přenáší“. Tento článek není odbornou statí, a tak si
vymiňuji volnost v terminologii své a přiměřeně tomu nutím
i Petra.
Petře, je koronavirová pandemie něco, co lidstvo muselo potkat, anebo nebýt koronaviru, objevilo by se dříve či později
něco jiného, podobného?
Dr. Vilím: Nevíme, zda vir byl uměle vytvořen v laboratoři
a poté zmutoval. Kdyby to byla tato možnost, tak nás to potkat nemuselo. Jestli by nás potkalo něco podobného, ne-

10 magazín CIHLA

dokáži říci.
Kteří lidé v naší obci, zřejmě jako jinde, jsou nejohroženější
a proč?
Dr. Vilím: Zejména starší občané, kteří mají více chorob. Poslední čísla ukazují, že více ohroženější jsou obézní muži
s hypertenzí.
Jak by se občané ideálně měli chovat nyní vzhledem k tomu,
co o pandemii víme nyní, tedy v polovině dubna?
Dr. Vilím: Omezit kontakty na minimum. Posílit imunitu: vitamín C – ovoce, zelenina (kysané zelí, borůvky), Centrum,
ořechy, mořské ryby.
Čeho se určitě máme vyvarovat? A možná i nejen v době
virové pandemie. Dr. Vilím: Všeobecně špatného životního
stylu.
Tvá manželka je zdravotní sestra na hemodialýze. Zažívají na
tomto pracovišti v době nynější pandemie něco extrémního?
Dr. Vilím: Práce v oddělených skupinách, 20hodinové směny,
důsledná kontrola personálu a potencionálních nemocných,
aby se zabránilo rozšíření infekce.
Lze se na podobné hrozby „univerzálně a efektivně“ připravit, aby špatné až tragické následky byly co nejnižší?
Dr. Vilím: Myslím, že 100% ne, ale platí, co jsem výše uvedl.
Máš dobrý vtip nebo tip na závěr?
Dr. Vilím: Viru zmar!

1 | 2020

MUDr. PETRU VILÍMOVI DĚKUJEME
A PŘIPOMÍNÁME, CO JSME TAKÉ ZVEŘEJNILI
NA OBECNÍM WEBU:
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VLIVEM OCHROMENÍ EKONOMIKY

NAŠE OBEC LETOS NEJSPÍŠ PŘIJDE O MILIONY

Naplní-li se černý scénář letošního vývoje ekonomiky díky
jejímu ochromení v důsledku vládních opatření v souvislosti
s tzv. koronavirovou pandemií, přijdeme letos až o 3 100 000
Kč, z čehož je
• cca minus 2 470 000 Kč jako odhadovaný následek poklesu ochromené ekonomiky,
• cca minus 630 000 Kč jako podíl naší obce na krytí kompenzačního bonusu.
Původně očekávaných 12 350 000 Kč do našeho letošního
rozpočtu se tedy možná smrskne na pouhých 9 250 000 Kč,
což je propad o 25 % … čtvrtinu!
Hlavní funkce obce a jejích služeb občanům zachováme, ale
k některým omezením dojde.

O vývoji a změnách Vás, vážení občané, budeme co nejsrozumitelněji informovat.
O hrozbě nás informovalo Sdružení místních samospráv ČR,
z.s., Svaz měst a obcí České republiky a také nás upozornili
senátoři Jan Horník a Miroslav Balatka a podnítili vyjádření
našeho nesouhlasu výzvou podepsanou naším starostou
Václavem Machem a zaslanou všem čtyřem poslankyním
a jednomu poslanci za náš kraj v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR (Iva Kalátová, Jana Mračková Vildumetzová
a Věra Procházková – všechny ANO, Karla Maříková – SPD,
Petr Třešňák – Piráti).
Věc se vyvíjí. V době uzávěrky tohoto čísla Cihly mělo ve
vedení státu dojít k dalším jednáním, o jejichž výsledcích
a souvisejících dopadech více či méně jasně ne/vyřčených
lze jen spekulovat.

ŠTĚDROVEČERNÍ
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
24. 12. 2019 večer jsme se již podruhé sešli v citickém kostele, abychom při poslechu zpěvu sboru La Dolce Vita Sokolov
zavzpomínali, co se přihodilo v právě končícím roce, prohlédli
si originály grafik Jiřího Brázdy, občerstvili se trochou svařáku
nebo čaje a hlavně si potvrdili, že se příští rok chceme při práci i zábavě opět potkávat.
Sluch přítomných byl potěšen, chuť rovněž a k osvěžení zraku
vedle grafik Jiřího Brázdy přispěl též patrný pokrok v opravě
interiéru kostela. Panu Pajtašovi a jeho spolupracovníkům děkujeme, že na opravě kostela sice ne nejrychleji, ale zato jistě
pokračují, a to i díky finanční podpoře od naší obce.
12 magazín CIHLA
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Horní školou, jak říkáme areálu bývalého druhého stupně
citické základní školy, jsme se v posledních 14 měsících

BUDOUCNOST AREÁLU BÝVALÉ
„HORNÍ ŠKOLY“
ŠKOLA

zabývali několikrát. Pohled patrný zvenku zdaleka nevypovídající o nedobrém stavu a nutnost vyřešit tuto věc nás
přivedly k záměru provést demolici školy a poté proměnit
areál v místo zkrášlující centrum obce, obojí s využitím dotace „brownfield“.
V prosinci 2019 jeden z našich občanů, resp. jím nově založená s.r.o., dále jen „zájemce“, projevil zájem o koupi areálu
s následnou rekonstrukcí na sedm nájemních bytů. Podobně, jen s výsledkem dvanáct bytů, uvažovalo vedení obce
před desítkami let. Důkazem je projektová dokumentace ze
října 2000, ale žádný další krok. Vzhledem k nepokračování věc není možno označit ani jako záměr. Tehdejší vedení
obce nejspíš dospělo k závěru shodnému s názorem současných zastupitelů.

mimořádně 6.2.2020 s výsledkem:
1. nenabyli jsme přesvědčení, že zájemcova představa
je reálná,
2. pokusíme se kvalitně provést náš výše uvedený záměr,
tedy demolici budovy a sanaci areálu,
3. pro posouzení věci jsme použili schéma, které nám po
mohlo o věci jednat realisticky a objektivně.

Představě zájemce se věnoval pan starosta a zájemce vystoupil na zasedání zastupitelstva 28.1.2020. Na řešení záležitosti se zastupitelé připravili individuálně a znovu jednali

Uspějeme-li se žádostí o dotaci, kterou podáme v červnu t.r.,
vybudujeme na místě bývalé horní školy místo pro aktivní
odpočinek, jaké si centrum obce zaslouží: zeleň, herní prvky,
příležitost pro poučení, mobiliář pro odpočinek.

Minulé léto jsem měl možnost prožít nějaký čas na italském ostrově Sardinii. Rozhodl jsem se tam pro 10denní putování kraso-

z nějakého krápníku, nebo pijeme nechutnou slanou vodu.
A přitom kousek od nás je „studánka“.
Můj kamarád, Petr Beránek, když jsem mu vyprávěl tuto zkušenost, mě poprosil, jestli bych ji nenapsal do citického věstníku. A mě napadlo, jestli
by občané Citic, nechtěli, a to třeba i anonymně
přispět do nějakého sloupečku v časopise svým
vlastním příběhem, kdy prožili nějakým způsobem svou lidskou křehkost, a pak nějakou „studánku“, která jim
dala sílu jít životem dál. Myslím, že by bylo hezké, otevřít takto
svá srdce, a sdílet svou křehkost. Neboť naslouchání křehkosti
druhého otvírá i mé srdce k pokoře a tak dává šanci k vytváření trvalých a věrných vztahů. Moc se mi líbí touha některých lidí
v Citicích, pomoci ke stmelení obce, a rád se k této iniciativě připojuji.

STUDÁNKA
vou horskou oblastí Supramonte, řídce osídlenou lidmi, s tím, že
budu chtít být po celou dobu co nejvíce sám a že se budu důsledně vyhýbat civilizaci. Jídlo jsem měl s sebou v baťohu, stačilo
jen najít alespoň jednou denně zdroj vody. 3 litry vody, co jsem si
s sebou přinesl z civilizace, mi došly už druhý den, a já prakticky
po celý den putoval v horké krajině s velkou žízní až do místa,
kde jsem měl večer najít studánku. Tu jsem ten večer, už vyčerpaný žízní, nenašel. Následovala velmi těžká noc, spal jsem v jedné
krasové jeskyni a ze zoufalství chytal do ešusu alespoň pár kapek z krápníků, které tam byly. Neudělalo to ale za celou noc ani
doušek vody. Protože bylo blízko moře, přemýšlel jsem, že chci-li
přežít, budu si muset ráno zkusit uvařit polévku alespoň z té slané vody. Než jsem se ale vypravil k moři, ještě jednou jsem se
důkladně rozhlédl kolem, a na skále blízko místa, kde jsem spal,
byl vidět zaschlý mech. Nedalo mi to, vylezl jsem po skále nahoru a tam opravdu našel studánku, z které vytékal malý pramínek
vody, po chvíli se ztrácející ve skalní puklině. Ještě nikdy v životě
jsem nepil obyčejnou vodu s takovou vděčností a pokorou.

Petr Bauchner, katolický farář v Sokolově

Život nám přináší situace, kdy zažijeme něco, co se podobá žízni, kterou neumíme uhasit, a možná zkoušíme alespoň doušek
14 magazín CIHLA
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Na plesu proběhla dobročinná „dražba“ dresu Petra
Jiráčka, fotbalového internacionála, hlavenského rodáka. MUDr. Petr Vilím nabídnul vítězných 23 000 Kč, které si přeje rozdělit na 11 500 Kč ve prospěch zlepšení
životního prostředí v obci a 11 500 Kč na činnost Farní
charity Sokolov zastoupené Janem Sebjánem.
Děkujeme Petrům Jiráčkovi a Vilímovi.
Peníze v obci využijeme pro dobrou věc a dáme o tom vědět.
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2. OBECNÍ PLES
REPORTÁŽ
Farní charita Sokolov Petrovi a naší obci velmi děkuje a peníze využila jako součást zdrojů na udržení zaměstnanců
Tříkrálové kavárničky v Sokolově, když tito nemohli docházet do zaměstnání.
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Ples obce Citice
konaný dne 6. 3. 2020
v MFC Březová
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Alena ANTONOVÁ
MALÍŘKA A GRAFIČKA S VELKÝM SRDCEM
Foto: Martin Říha

ÚVODEM BYCHOM VÁM RÁDI PŘEDSTAVILI
AK. MALÍŘKU ALENU ANTONOVOU
KRÁTKÝM TEXTEM Z JEJÍ MONOGRAFIE
Píše se rok 1930, velká světová krize jen pomalu končí, ale život
se nezastavil. V holešovické porodnici na Štvanici se narodila 16.
prosince mamince Emilii Antonové, rozené Duškové, dcera. První dítě Antonových. Holčička krásná – jak jinak – a otec, Emanuel
Anton je právem hrdý. Teprve o sedmnáct let později se narodí
bratr Petr Anton, aby byl rod zachován i po meči. Tříčlenná rodina žije šťastně v malém bytě o dvou místnostech. V kuchyni kraluje maminka, pracující „v domácnosti“, jak se dříve říkalo, a otec
je úředníkem záložny. Vliv matky se pochopitelně podepsal na
výchově dcery – byla hlavou domácnosti – ale otec, velký obdivovatel a milovník umění, dovedl prosadit své zájmy a zvědavou
Alenku, podobnou té dívence z říše divů od Carrolla Lewise, polehounku zasvěcoval do báječného světa umění, kde vládne jiný
řád, jiná pravidla a je předurčen jen pro vybrané.
Alenka vstupovala do parádního pokoje ke knihovně, tatínek
otvíral krásné monografie i katalogy z výstav, a budoucí výtvarnice viděla nahaté slečny i pány, zajímavé krajiny a zátiší, kaskády barev na reprodukcích impresionistů a všelijak pokřivené
tvary kubistických malířů. Oproti té druhé Alence z pohádky,

20 magazín CIHLA

která obdivovala podivná zvířata a tajuplný svět, mohla s otcem chodit na zahájení výstav, viděla obrazy kubistů i realistů,
začala do své paměti ukládat první informace, bez ohledu na
to, že maminka otce napomínala „co to tomu děvčeti ukazuješ,
samé nahotiny a ty svoje obrazy, že ji nenecháš na pokoji, aby
se mohla učit“. Neměla velký vztah k výtvarnému umění, trpěla
manželovi jeho koníčka a věnovala se kuchyni, ve které vládla
rukou pevnou a převelice šikovnou. Taková svíčková, to byla
veliká báseň, neboť svíčková prověřuje každého kuchaře. Nesmí být ani kyselá ani moc sladká, koření akorát, maso lahodné
a křehké jako víla. Paní Emilie svíčkovou (a nejen tu) připravila
vždy s láskou a byla dokonalá. Při vaření i jindy si zpívala, nejraději národní písně a Alenka se přidávala. Hudba patřila k rodině
stejně jako otcovy obrazy. Lidové písně, ta čistá poezie tryskající z duší obyčejných lidí, učarovala Aleně a později inspirovala zralou umělkyni k realizaci mnohých významných linorytů
i obrazů. Idylický život. Poklidný, plný rodinné harmonie, zatímco se v Evropě jistý malíř pokojů, nepřijatý ve Vídni na Akademii, chystá poučit svět, že existuje čistá rasa, nadřazený člověk
a národ, který je předurčen vládnout světu. Okupace pohraničí,
válka. Tatínek i maminka byli opravdoví vlastenci. Prožívali tu
nespravedlivou křivdu a v době heydrichiády oněměli hrůzou!
Kdo bude vybrán na popravu odvetou za zabitého diktátora?
Měli štěstí.
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Do mateřské školky Alenka nemusela, maminka připravila
pro dcerku příjemné prostředí, a tak v roce 1936 nastupuje do
Masarykovy školy obecné na Holešovickém náměstí. Pochopitelně změna názvu brzy proměnila náměstí na Myslbekovo,
později Dimitrovovo a dnes Ortenovo. Ke kreslení se oproti
jiným výtvarníkům dostala až na měšťanské škole. Teprve na
měšťanské škole profesor kreslení Bejček dovedl své svěřence
nadchnout pro kresbu i malbu. Rodily se první obrázky z okolí
Holešovic, namalované technikou akvarelu, ale hlavně temperou, vyhovující jejímu temperamentu a potřebě vyjadřovat
se výraznými barevnými tóny. Po ukončení měšťanské školy
byla Alena „totálně nasazena“. Naštěstí pro ni byla zaměstnána ve Veletržním paláci u firmy Auto ing. Dobrý. Pochopitelně
nekreslila reklamy ani plakáty, ale musela psát na stroji, třídit
korespondenci a dělat veškeré kancelářské práce.
Rok 1945, konec války znamenal v mnoha rodinách změnu
života. Alena (už jí nebudeme říkat Alenka, je přece patnáctiletou slečnou) se přihlásila k přijímacím zkouškám na Státní
odbornou školu keramickou (dnes známá líheň grafiků na Hollarově náměstí) a byla přijata. Vedle patnáctiletých studentů
začali na této škole studovat i čtyřicetiletí „dospěláci“, jimž bylo
studium za války zakázáno. Ředitelem školy byl v těch letech
sochař Václav Vokálek a škola byla báječně zařízena: veliké
pece, keramické dílny, hrnčířské dílny,

Zatímco Alena studuje v grafické škole, Petr Šturma už rok navštěvuje Akademii výtvarných umění a připravuje se na svou
budoucí dráhu sochaře v ateliéru profesora Jana Laudy, později pokračuje ve speciálce profesora Otakara Španiela.
Ale vraťme se k Aleně, která se znovu přihlásila na UMPRUM
a byla konečně přijata do ateliéru profesora Emila Filly. Píše se
rok 1949, pro Fillovu studentku nastávají blažená léta. Válkou
a po roce 1948 novým režimem deptaný profesor se plně věnuje svým svěřencům, kterým nejen radí, ale dovede jim poutavě vyprávět o umění. Byl laskavým pozorovatelem tvorby
svých studentů a snažil se je taktně upozornit na chyby, kterých se při malbě dopouštěli. Je moudrý a všestranně nadaný,
jeho práce publikační mají dodnes svou váhu, a tak pozorný
posluchač může pro svou budoucí práci načerpat nenahraditelné zkušenosti a informace.
Celé čtyři roky mohla čerpat pozorná studentka zkušenosti od
svého profesora, čtyři roky poslouchala jeho filozofická moud-

a jednotlivé učebny – ateliéry. Alena Antonová si vybrala obor
malba na porcelán; se svou volbou byla spokojena. Otec, velký
milovník umění, byl rozhodnutím dcery nadšen, a matka, byť
pomyslná hlava rodiny, se s přáním dcery smířila. Učení zdárně
pokračovalo, mezi nepříjemné předměty patřila matematika,
chemie a deskriptiva (vysvědčení občas zdobila i známka dostatečná!). Zato kresba a modelování spolu s češtinou a tělocvikem patřily k oblíbeným předmětům, v nichž vynikala. Školní
rok 1945 začíná, zvonek pravidelně ohlašuje konec vyučovacích hodin, i té poslední, a nahodilý divák si může všimnout,
že ta hezká hnědovlasá dívenka se nějak moc často setkává
a je doprovázena ze školy pohledným mladíkem, ze kterého
jednou bude velice významný sochař. Petr Šturma se zakoukal
do krásné studentky a Alena nejen pohledy opětovala. Láska,
první láska! Kolik jich bylo ve školních třídách. Některé vydržely
pár měsíců, jiné se protáhly do maturity, ale krásný vztah Aleny
a Petra přetrval desítky let a byl ukončen až smrtí Petra Šturmy
v roce 1995, kdy bylo milencům, přátelům a kamarádům žijícím v báječné shodě dohromady šedesát pět roků.
První léta v keramické škole rychle uplynula a Alena se po maturitě přihlásila ke zkouškám na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Uspěla! Zkoušku zdárně absolvovala, ale
malá chybička se připletla do cesty dychtivé Aleny. Nesplňovala
podmínku platnou pro přijetí do školy – nebylo jí ještě osmnáct
let. Musela proto nastoupit do Státní grafické školy, kde byl v té
době ředitelem profesor Solar. Toto roční zdržení budoucí grafičce a malířce velice prospělo. Ve škole bylo několik významných
profesorů, od nichž získala zkušenosti s grafickými technikami,
uplatnění písma nejen pro tisk, ale i pro možnost jeho umístění
a zakomponování do grafické desky (v budoucnu tuto znalost
s úspěchem využije při realizaci četných exlibris) a poučila se
zvláště o barevné kompozici, tak významné pro řešení malby.
K těm profesorům patřil vynikající Jaroslav Vodrážka, ovládající
všechny grafické techniky, dále Karel Tondl, všestranný umělec,
jenž svou tvorbou ovlivnil mnoho nadaných žáků.
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1958, Zatiší s kočičkami, olej na desce
ra a těšila se z mnohých úvah a besed o umění, Rembrandtem
počínaje a modernou (socialismem pomalu a vytrvale potlačovanou) konče. Žel, v roce 1953 Emil Filla, zcela vyčerpán umírá
a Alena Antonová dokončuje studia v ateliéru profesora Strnadela. Byl pochopitelně jiný, jeho svět ilustrací se diametrálně
lišil od toho Fillova. Je sice svým způsobem stejně dokonalý, ale
nově příchozí studentka se už nezmění.
Letní brigády, kombinované praxí, byly v těch letech samozřejmostí. Jednou se konalo soustředění v Karviné, kde studenti
malovali staré továrny, těžní věže, chladicí věže hutí, pracovní
nadšení socialistického člověka. Jindy pracovala Alena s Petrem u mlátičky kdesi na venkově, a nejhorší „pracovní tábor“
prožívali budoucí umělci ve Vratimově, kde pro změnu museli
magazín CIHLA 21

podbíjet kolejnice nové trati. Tam denně probíhalo i politické
školení a „desetiminutovky“ byly samozřejmostí. Takový politicko-pracovně výchovný tábor prodělávali nejen budoucí malíři,
sochaři a grafici, ale i zpěváci a herci, aby pochopili, že cesta ke
komunismu je nelehká, ale šťastné zítřky přeci stojí za trochu
námahy. Na Vysoké škole umělecko- průmyslové bylo samozřejmostí vstoupit do Svazu socialistické mládeže a pochopitelně se
zúčastňovat významných akcí. První máj byl „radostnou událostí“, alegorické vozy patřily k velkým atrakcím, vlaječky, mávátka,
nápisy zvěstující: „Ten kdo stojí na chodníku, nemiluje republiku“,
či „Ve vzduchu i na moři, zničíme agresoři“ byly vyvedeny umnou rukou a nikdo je nechtěl nosit. Žel, vždycky byly někomu
vnuceny. A tak se jásalo a budovalo, a písně zněly do pochodu
a Frantík roztočil tu svoji krasavici (míněno obrazně, on roztočil frézu, prosím!). Poklid ateliéru E. Filly byl tedy velikou oázou,
neměnné osnovy určené profesorem se stále dodržovaly, a tak
žáci věděli, že v prvním ročníku je nemine portrét ve všech podobách od rozměrově malých kreseb až po kresby v nadživotní
velikosti. Uhel byl střídán akvarelem či temperou. O rok později

rečné zkoušce připravovala rozměrnou kresbu 3x3 metry, na
níž zobrazila postavu chlapce s koněm. Posudek hodnotících
byl záporný. Musela znovu kreslit, skicovat v divadle Varieté,
docházela do baletního studia. Vznikaly práce, které v malém
bytě nemohla zpracovat podle svého přání, ale nakonec byla
nová kresba „Taneční duo“ přijata a Alena opouští vysokou školu s diplomem v pomyslné kapse, aby zjistila, že život je příliš
náročný a složitý. Píše se rok 1955. (tato část textu je použita z
monografie Aleny Antonové: Poetické vidění světa, 2010)
Karel Žižkovský

Co se Vám vybaví jako první při zamyšlení nad pojmy: lidé,
doba a místa dětství, studia a dospělosti.
Lidé v době mého dětství nebyli tak uzavření jako dneska, byli
vstřícnější, přátelštější, a byli dokonce vlastenci. Nejvíce jsem to
pocítila za války. Dnešní doba je velmi hektická, i když na mne
už to tolik nedoléhá.
Čím Vás práce obohatila a je i něco, co Vám třeba jen na
čas vzala?
Moje práce výtvarnice mě obohatila tím, že jsem stále měla na
co myslet a vlastně jsem se nikdy nenudila. A vytáhla mne ze
všech tragických situací a pomohla mi vždy se opět postavit
na nohy. Bez práce myslím si, lidský život nemá cenu, ovšem
samozřejmě bez práce, kterou milujete. Takovouto prací je pro
mne má tvorba. Každý den, bez ohledu na to jaký je den v týdnu, jsem ve svém ateliéru a tvořím. Každodenní práce je takovým mým motorem života, kdy se večer již těším na další den.
Venkov a Vy? Šíře či zúžení tohoto bohatého pojmu je pouze na Vás.

2013, Zátiší s fuchsií, olej na sololitu
se studenti soustředili na figuru. Akt byl vystřídán oblečeným
modelem, a pohybovky – kresby zpracované v daném krátkém
čase – byly dobrou přípravou pro budoucnost. Třetí ročník byl
zaměřen na kresby velkých rozměrů a následoval monumentální obraz. Ve čtvrtém ročníku už Emil Filla důsledně trval na faktu,
že studenti jsou dostatečně vyspělí a umělecky zdatní, aby mohli
samostatně pracovat na kompozičním řešení vybraných námětů. Samozřejmostí bylo, že profesor Filla nikdy nenutil studenty
k „modernímu“ malování, ale vyžadoval precizní práci a realistický přístup k tvorbě kresby či obrazu.
Poslední ročník byl proto pro Alenu Antonovou v neznámém
prostředí u nového profesora velice náročný. Ke státní závě-
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V době mého mládí vypadala Praha a jeho okolí úplně jinak
než dnes. Narodila jsem se v Holešovicích a odsud to bylo do
přírody jen několik kroků. Dneska jsou Holešovice již skoro centrem města. Milovala jsem cety do přírody s rodiči. Žiji a pracuji
v Praze, ale nejraději jsem na mé chalupě. V roce 1970 jsme si
s manželem koupili chalupu v jižních čechách v malé obci nedaleko Klatov. Dodnes je tam všechno tak, jak to bylo v minulosti - v kuchyni je pec a podlaha ze starých jedlových prken,
chlévy a stodola. V tomto prostředí se cítím nejlépe. Otevřu
dveře a jsem v přírodě. Mám tam plno kytiček, sleduji jejich růst
a květ. Na zahradě jsem umístila sochy mého manžela Petra.
Moje zvířata - pes jezevčík a 3 kočky tu mají neomezenou svobodu a jsou zde spokojená. Pro mě je to tu RÁJ.
Zde jsme trávili i s našimi kamarády výtvarníky krásné chvíle.
Pro mne je toto místo nejen vzpomínkou na mé blízké, ale je
takovou oázou klidu, kde trávím celé léto a maluji obrazy. Kdo
mne zde někdy navštívil, tak si to tu zamiloval.
Přátelé a lidé mající na Vás extrémní vliv.
Bez přátel si neumím život vůbec představit. Jsou naším útočištěm a někdy i hnacím motorem. Prvním člověkem, který na
mne měl zcela zásadní a největší vliv a určil mi místo v životě,
byl můj tatínek. Jako již malou holku mě uvedl do světa umění.
I on byl velkým milovníkem umění a tak jsme spolu navštěvovali
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výstavy a setkání s výtvarníky.Druhým byl Emil Filla, můj profesor
na UMPRUM. V době studií se nám snažil vštípit a naučit nás co
vlastně umění je a tak s námi prošel dějiny umění celého světa od jejich provopočátků.Vysvětlil mi pracnost kubismu a jeho
pokračování a především mi vštípil, že nejdůležitější je svoboda
projevu. Třetím byl můj manžel, sochař Petr Šturma, se kterým
jsme společně řešili náš výtvarný projev a vzájemně jsme se
obohacovali. Velkým přínosem bylo, že jsem vždy měla možnost
znát jeho názor na nově vznikající dílo. Dnes jsou mými přáteli
nejen výtvarníci, ale phlavně mladší lidé a to je velký dar.
Prolínání práce a odpočinku a jaká témata nejraději děláte.
V práci výtvarníka se práce a odpočinek prolínají a jedno
v druhé přechází. Přesto, že pracuji rukama, hlava pracuje neustále. Nejraději dělám jak v malbě tak na grafických
listech téma figurální, především akt a téma zátiší - květiny
a mísy s ovocem. Samozřejmě vše vychází z okamžité inspirace. Prvotně udělám skicu a pak přistoupím k vlastní realizaci. V grafice preferuji suchou jehlu, což je forma rytí do
měděné desky, v malbě olejomalbu na sololit.

říci, že celý svůj život sázím jen na to, co cítím a to mne nikdy
nezklamalo.
Filův kubismus a jeho případné uplatnění v citickém kostele, jehož snímky Vám Karel ukázal.
Fillovy obrazy by se jistě uplatnily v citickém kostele, stejně tak
jako obrazy jiných výtvarníků. Malířství je záležitostí především
oka a citů, jak říkával můj profesor Emil Filla.
Darujete nám, uctivě prosíme, speciálně pro nás vytvořenou skicu ženy, psa a kočky?
Moc ráda Vám věnuji nějaký grafický list či kresbu. Bude mi potěšením udělat radost občanům Citic a Hlavna.
Ačkoli jste o naší obci nikdy neslyšela, je něco, co popřejete
našim občanům?
Vaší obci a jejím občanům přeji jen to nejlepší - srdečné sousedské vztahy a všem dobré zdraví.

O čem jste si myslela, že už víte, ale pak jste zjistila svůj omyl?
Nikdy jsem si nemyslela, že něco vím. Život člověku postaví do
cesta tolik překážek a každě řešení je jedinečné. Přesto musím
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2018, Spící s kytičkou, olej na desce
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„SKLÁDAČKA OBRÁZKU“

VYHODNOCENÍ CELOROČNÍ SOUTĚŽE 2019

Podmínku vylosovat 10 úspěšných řešitelů jsme plnit nemuseli, neb celkem soutěžilo méně než 10 lidí. Nešlo
o obtížnost zadání, ale o snahu na něčem se podílet.
Za účast děkujeme a úspěšné řešitele, případně jejich rodiče si dovolujeme požádat o vyjádření, zda dále uvedené
považují za zajímavou odměnu, jejíž projednání a udělení jsme kvůli pandemii odložili:
1. návštěva planetária na chebském gymnáziu,
2. prohlídka Retromuzea v Chebu a návštěva areálu stálé Krajinné výstavy v Chebu.
Budou-li účastníci / výherci / jejich zákonní zástupci souhlasit, stane se tak jednoho brzkého sobotního dopoledne.
Dopravu, úhradu vstupného a drobné občerstvení na výletu uhradí obec.

DĚKUJEME

V OBCI BYLI, JSOU A URČITĚ BUDOU DÁRCI KRVE.

Paní Hermína Kaňková, mimo jiné místopředsedkyně Oblastního sdružení Českého červeného kříže Karlovy Vary
a jedna ze tří držitelů titulu „Senior roku 2019“ v Karlovarském kraji, nám oznámila, že máme tyto nositele stříbrných
a zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského:
∙ stříbrné medaile za 20 odběrů: Ing. Vladimír Kohout,
Jana Szabolová, Ladislav Paprštein a Josef Szablatura,
∙ zlatá medaile za 40 odběrů: Jitka Brumlíková.
Uvedeným lidem děkujeme a budou-li souhlasit, v příštím
čísle Cihly si přečteme rozhovory s nimi a možná je uvidíme
na snímcích při činnostech, které je těší.
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Přírůstek a úbytek stromů nelze přehlédnout. Strom je součást a často
i symbol lidského života. Stromy jsou
… ANEB VÝSADBA RODINNÝCH STROMŮ V NAŠÍ OBCI
také prostředkem více či méně přesného datování událostí. Vzpomeňme
na naše cesty do školky, školy a později
• budete souhlasit s tím, že vedení obce ve spolupráci s oddo práce, na procházky v průběhu let a na to, jak stromy atborníky určí, který strom a kde bude vysazen. Který strom
mosféru dotvářely, a žijí-li, pak ještě dotvářejí. Také si s přáteli
a kde = zahájíme výsadbu nové aleje podél cesty ke hřbiobčas připomenete „to se stalo v roce, kdy bylo mraky švestovu. Zastupitelstvo již loni schválilo nahrazení současné
tek, ale skoro žádná hruška“? Vybavme si, jak pozorováním
topolové aleje stromy nižšími a dlouhověkými,
stromů tipujeme aktuální počasí i to, že například včera jarní
mrazíky spálily květy a právě se objevivší listy.
• se členy Vaší rodiny a s Vašimi přáteli budete pečovat
o další vývoj stromu, takto součásti Vašeho života,
Známé a tisíce let ověřené důvody pro výsadbu stromů jsou
zřejmé. Další náš (obecní) podnět: solidní dotace na výsadbu
dejte na obecní úřad vědět, že máte zájem o výsadbu Vašeho
a následnou péči. Co se spadaným listím? Uklidíme ho a třerodinného stromu.
ba i využijeme na kompost. Kdo? Především pracovníci CITES
(CItické TEchnické Služby) a dle dobrovolnosti a schopností
Kdy? Začít a ideálně i skončit první etapu chceme letos na
také naši občané a dokonce i hosté.
podzim.

POSTAV DŮM, ZASAĎ STROM A ZPLOĎ SYNA

Dovolujeme si vyzvat Vás, kteří
• máte chuť a trochu peněz. Chuť = chcete se členy Vaší
rodiny vysadit strom, který bude označen Vaším jménem.
Trochu peněz = Váš finanční příspěvek na pořízení stromu,
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V přední části tohoto čísla Cihly jste shlédli snímky dokumentující čerstvou dosadbu listnáčů na několika místech Citic
a Hlavna. Vybrali jsme stromy, které Vás určitě potěší krásou
a stínem a měly by vydržet.
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VÝTĚŽEK Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
V NAŠÍ OBCI
Jan Sebján, zástupce Farní charity Sokolov, přišel 9. 1. 2020
poděkovat za příspěvky našich občanů a převzal 4.691 Kč.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí
v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu
sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc
v zahraničí. Více informací o sbírce zjistíte např. zde
www.trikralovasbirka.cz

ŽÁDOSTI OBČANŮ NAŠEHO KRAJE
O KOTLÍKOVÉ DOTACE NA VÝMĚNU
NEVYHOVUJÍCÍCH
ZDROJŮ
TEPLA
PROŠLY FORMÁLNÍ KONTROLOU A BYLY
ZAŘAZENY DO:

KOTLÍKOVÉ DOTACE

DOPLNĚNÍ PENĚZ PRO ŽÁDOSTI NA KRAJI
V TZV. ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ
• pořadníku, přičemž na tyto žádosti byly peníze kraji přiděleny loni,
• zásobníku, který dle sdělení Petra Valdmana, ředitele SFŽP
ČR, krajům dodatečně dotován byl.
Michal Mottl (tel. č. 354 222 263), vedoucí oddělení grantových schémat odboru investic Krajského úřadu Karlovarského
kraje, nám potvrdil:
• v září říjnu t.r. budou jeho spolupracovníci kontaktovat žadatele, jejichž žádosti o kotlíkové dotace jsou v zásobníku, aby
přistoupili k uzavření smluv o poskytnutí kotlíkových dotací,
• koncem t.r. bude zřejmě vyhlášena další vlna, tedy měly by
se objevit další peníze na kotlíkové dotace, a proto si občané
mohou o kotlíkové dotace i nadále žádat,
• řešení případů s nevyhovujícími zdroji tepla po 1. 9. 2022
bude nejspíš nekompromisní.
Vás, milé dámy a vážení pánové, kteří jste Vaše kotle 3. a 4. emisní třídy dosud neřešili, ujišťujeme, že vedení naší obce můžete
i nadále požádat o pomoc při podání Vaší žádostí o kotlíkové
dotace. Kotlíkovým specialistou naší obce je místostarosta Petr
Beránek.
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Trvalé akce „Z“
aneb péče o naši obec v rukou občanů?
Někdejší „Z“ v jednání občanů znamenalo zvelebení, a nikoli
jen „zadarmo“, i když lidé skutečně pracovali bezplatně. Vybudování naší bývalé samoobsluhy na návsi bylo velkým přínosem tohoto hnutí.
V Hlavnu a Citicích máme mnoho míst, kterých zkrášlení nebude představovat stovky hodin úmorné dřiny. Pár hodin
týdně a prostory kolem zastávek, záhony podél cest, předzahrádky a další kousky pozemků dosud jen kosených, anebo
ani to ne, rychle doznají viditelného zlepšení.
Udržované a čisté místo se i lidem netečným o něco hůře znečišťuje a ničí.
Máte-li čas a chuť udělat radost sobě a všem ostatním, dejte
vědět na obecním úřadu. Místo můžete mít vytipované nebo
ho spolu najdeme, materiál obec uhradí a jednoduchá pravidla spolupráce budou pro většinu z nás přijatelná.
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PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
OD 1. 1. 2021
Naše obec je jedním ze členů VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA, resp. jedním ze
společníků Sokolovské vodárenské s.r.o..
Sokolovská vodárenská s.r.o. je jediným společníkem VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o..
Ing. Vladimír Urban, jednatel s.r.o. VODÁRNA SOKOLOVSKO, nás (zastupitele a naším prostřednictvím – veřejná
jednání zastupitelstva – občany) již loni informoval o změnách, jejichž shrnutí nabízí zde:
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ODPOLEDNE S KOLIBŘÍKEM
20. 6. 2020
20. června 2020 se v odpoledních hodinách bude konat akce
pro celou rodinu Odpoledne s Kolibříkem na fotbalovém hřišti v Citicích. Pro děti i dospělé se chystají dvě pohádky, ukázky
různých aktivit se psy - odchyt psa, canisterapie, dogdancing,
hoopers i celoodpolední hra Za panenkou Lenkou. Den zakončíme večerní taneční zábavou s živou kapelou. Vzhledem
k situaci nebudeme tento rok pořádat soutěž O nejchutnější moučník. Občerstvení zajištěno. Podrobnosti zveřejníme
v červnu. Vyvěšeny budou plakáty, oznámení SMS kanálem,
informace na webových stránkách obce i sociální síti. Těšíme
se na setkání s vámi.
Za Kolibřík, z.s. Ing. Karla Kohoutová

Kolibřík

V MĚSÍCI ČERVNU

SE OTEVŘOU TAKÉ BRÁNY ŠKOLIČKY PRO NEJMENŠÍ
Těšíme se na děti s doprovodem (od narození do školkového věku) každé úterý od 9:30 v klubovně Školičky v 1. patře v budově
bývalé dolní školy (vedle fotbalového hřiště). Můžete se těšit na vybavenou hernu i tématické bloky. Maminky nezůstávejte zavřené s dětmi doma, přijďte do společnosti jiných maminek se stejnými starostmi. V prázdninovém čase (červenec - srpen) bude
Školička uzavřena.
Za Školičku pro nejmenší Ing. Karla Kohoutová

Začal nový rok a s ním i další příprava
akcí na další půlrok v naší mateřské škole. S úspěchem jsme v prvním pololetí
A AKCE V
uspořádali akce pro rodiče a děti, divadelní představení, výlet na Ježíškovu
cestu, Mikulášskou a Vánoční besídku. A na
co se můžeme těšit v další půlce školního roku? Hned v lednu
jsme navštívili místní knihovnu. Paní Pomahačová připravila
besedu o vánočních zvycích a zvycích na Nový rok. Prohlédli
jsme si pohádkové knihy, naučili se správně zacházet s knihou
a zapůjčili si pohádky na čtení do naší školky. Jako každý rok, tak
i letos dostal každý z nás knihu domů. Tímto děkujeme našemu
zřizovateli obci Citice za finanční příspěvek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019 / 2020
s myslivcem, Masopust, velikonoční vyrábění s rodiči, celodenní
výlet, návštěva muzea a ozdravný pobyt v Krušných horách.
Na ukončení školního roku a rozloučení s dětmi, které odchází
po prázdninách do základní školy, opět uspořádáme Pasování
a Zahradní slavnost. Na tuto akci Vás všechny srdečně zvu.
Taťána Malinkovičová, ředitelka MŠ

Děti ze staršího oddělení začaly v lednu jezdit do krytého bazénu v Sokolově. Učí se zde nebát se vody, potápět se, skákat do
vody beze strachu a plavat.
Již od října loňského roku jezdí část dětí bruslit na zimní stadion
v Sokolově. Po pár měsících „tréninku“ pod vedením paní učitelky Čtvrtečkové vidíme u dětí velké pokroky. Škoda, že této možnosti naučit se bruslit nevyužívá více dětí.
(Pozn. red.: následující události by proběhly nebýt koronavirové
pandemie.)
V druhém pololetí nás ještě čekají divadelní představení, beseda
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CO SE TAKÉ OBJEVÍ
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
• Znovu o pečovatelské službě
• Stav projektu „Kanalizace Hlavno“
• Rozhovory s dárci krve

Celoroční SOUTĚŽ

VÝZNAM SLOV
Kuropění
Jde o 1. kolo soutěže s losováním o tři zajímavé ceny. Do losování zařadíme každého, kdo do 31.7.2020 na obecní úřad předá list
papíru se zapsaným slovem „Kuropění“, stručným vysvětlením významu daného slova a s připojeným kontaktem na sebe.
					
					Nápověda, anebo zavádějící indicie?
Zívající ráno zastírá mlha
Trávu ovlažuje dešťová kapka
Nad hlavou přelétne pestrá vlha
Oči nám halí spánku klapka
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Slunce se vyhouplo nad obzor
Květy ze záhonu zavoní
Kohout co budíčků vzor
Zpívá než budíky zazvoní
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KARLOVARSKÝ VENKOV SOBĚ!
Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!

Poznejte lépe
svůj region
Pátrejte a objevujte,
co všechno se
u nás v regionu
vyrábí, nabízí
a koná. Zajeďte si
do okolních obcí,
prozkoumejte
internet. Pestrost
nabídky vás překvapí
a poznáte spoustu
báječných lidí.

Propagujte
region
Pozvěte své známé na
dovolenou do našeho
regionu a připravte
jim plán, co všechno
mohou poznat
a zažít. Nakupte
dárky od lokálních
výrobců, řemeslníků,
zemědělců či
poskytovatelů
služeb. Sdílejte na
sociálních sítích vše,
co se v regionu vyrábí,
nabízí či koná.

Přispějte sami
do místní
ekonomiky
Nabídněte své
přebytky, pokud máte
více, než spotřebujete.
Pronajměte přes léto
horní patro vašeho
domu nebo nabídněte
výpěstky ze zahrádky.
Máte-li čas, staňte se
dobrovolníky. Nebo
sledujte poptávky po
brigádách místních
ﬁrem, zemědělců,
spolků a institucí.

Podpořte
region
ﬁnančně
Přemýšlejte na škále:
vyrobeno v naší obci
– v našem regionu
– v našem kraji –
v naší zemi – na
našem kontinentu.
Až to bude možné,
dopřejte si v blízké
restauraci pořádný
oběd, navštivte
regionální muzeum či
sportoviště. Nákupem
lokálních produktů
a služeb podpoříte
zaměstnanost
a ekonomickou
prosperitu v regionu!

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili
naši stabilitu a soběstačnost!
Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.
KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev

www.krajzivychvod.cz, www.mas-sokolovsko.eu, www.vladar.cz, www.mas-krusnehory.cz, www.mas21.cz

Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

01

Adresa
Citice 13
356 01 Citice
Telefon

03

352 623 300
E-mail
obec-citice@citice.cz
Internet

05

02
04

www.citice.cz
Datová schránka
qx4apt7
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