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Mateřská škola Citice, příspěvková organizace realizuje projekt „Modernizace MŠ Citice“. Předmětem
projektu je modernizace mateřské školy Citice prostřednictvím instalace nových herních prvků a mobiliáře na
zahradě mateřské školy, které dětem nabídnou podnětné prostředí pro všestranný a bezpečný rozvoj jejich
pohybových aktivit, smyslového vnímání a rozvoj sociálních dovedností při společné hře s kamarády.

„Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova
na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD)
administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.“

Obec Citice realizuje projekt „Revitalizace veřejných prostranství v obci Citice“.
Cílem projektu je úprava veřejných prostranství v obci Citice a vytvoření příjemných míst pro aktivní komunitní
setkávání všech generací. Díky projektu dojde k výraznému zlepšení stavu řešených veřejných ploch a rozšíření
možností pro volnočasové aktivity obyvatel obce i jejich návštěvníků v lokalitě u hřbitova v obci Citice a u
objektu občanské vybavenosti v části obce Hlavno.

„Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova
na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD)
administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.“
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EDITORIAL
Vážení spoluobčané,
COVID-19, jeho souvislosti a následky obtěžují každého, kdo dění vnímá, a není masochistou či sadistou, a kdo v pandemii nevidí především
příležitost ke zbohatnutí nebo k flákání se.
Jde o ukázkový případ tzv. vyšší moci, díky níž jsme přišli v první řadě o nenahraditelné bytí některých z nás. Pozůstalým i tímto vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
„Protikovidová“ opatření znemožnila akce Klubu důchodců a spolku Kolibřík, sportovní události, slavnostní rozsvícení vánoční jedle na
návsi se zajímavým programem, Štědrovečerní sousedské setkání, slavnostní odhalení díla dalšího grafika, který ztvárnil křížovou cestu,
a související vernisáž a malý koncert v kostele, besedu o myslivosti a následnou činnost mysliveckého kroužku, brigády s Vaší skvělou účastí
a další žádoucí počiny v životě naší obce.
V takové situaci se těžko nachází příklady pro potvrzení rčení „všechno zlé je k něčemu dobré“. Abychom to dobré úspěšně hledali,
dovolujeme si Vás požádat, abyste nám bez obav předkládali návrhy na změny, které nám všem budou prospěšné.
Mezi vydáním předchozího a tohoto čísla Cihly uplynulo devět měsíců. Všichni si přejeme, aby se takových devět měsíců v našich životech
neopakovalo. K tomu Vám i nám a Vašim i našim blízkým přejeme jen to nejlepší.
S pozdravem a úctou,
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DĚNÍ NA RADNICI
OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ČÍSLA CIHLY
VE ZNÁMÝCH PŘEHLEDECH PŘEDKLÁDÁME VÝČET NEJPODSTATNĚJŠÍCH ZMĚN,
K NIMŽ VE SPRÁVĚ OBCE DOŠLO OD VYDÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ČÍSLA CIHLY.

Covid – 19 se na práci radnice projevil omezením hodin pro veřejnost, nikoli snížením pracovní aktivity. Některé výsledky jsou patrné, jiné se objeví brzy po zpracování projektové dokumentace, proběhlých jednáních s dodavateli a zajištění financování, z velké
části formou dotací.
Od obyvatel jiných obcí slýcháme, že se to u nás mění k lepšímu. Vnímáme to jako závazek, a ne důvod ke zpychnutí.
Máme rozpracováno mnoho akcí a chceme držet kvalitu. Proto budeme další projekty zahajovat mírně pomalejším tempem a jako
vždy tak, aby zapadaly do žádoucího systematického rozvoje naší obce.
Bohužel ne všechny změny mají všeobecně kladný výsledek; některé se neobejdou bez omezení možností, nutnosti něco zaplatit,
anebo třeba jen projevovat více ohleduplnosti.

POŘADÍ

NEMOVITOSTI

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2021
3.

Kanalizace v Hlavně

Pořádek, zlepšení života a ochrana životního
prostředí

2021-22

4.

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

Pořádek, zlepšení života a ochrana životního
prostředí

2021-22

5.

Dostavba komunikací v okrajových
částech sídel Hlavno a Citice

Pořádek, zlepšení života a ochrana životního
prostředí

7.

Směna pozemků
se Sokolovskou uhelnou

Nezbytný přepodklad pro plánování
a realizaci rozvoje obce

2019-22

Byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR („MMR“) do možné výše
1 952 440 Kč na opravu
místních komunikací v obci
Citice. Opraveny budou
nejpoškozenější úseky
komuniíkací v části u řeky,
v Linci, ke hřbitovu a kolem
zbourané bývalé horní školy

12/2019

Po dohodě se zástupci
Sokolovské uhelné bylo
zadáno zpracování druhého znaleckého posudku

8.

Analýza stavu budov a definice záměrů
s budovami

Nezbytný přepodklad pro plánování
a realizaci rozvoje obce a nalezení úspor

Od 5/2019

Byla získána dotace z
Ministerstva pro místí
rozvoj ČR do možné výše
5 081 814 Kč na demolicici
budovy a následnou revitalizaci plochy výstavbou
dětského hřistě. Demolice
již proběhla a do konce
měsíce srpna bude vybudováno dětské hřiště

11.

Oprava č.p. 109

Rekonstrukce statiky, oprava kanalizace,
oprava sklepa. Havarijní stav

Od 5/2019

Statické zajištění sklepa
realizováno v 04/2020

7/2019

Zpracován projekt na
oplocení hřbitova a v
květnu 2021 byla podána
žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova
prostřednictvím MAS
Sokolovsko

14.

6

Obě akce se řeší společně.
Je vydáno stavební povolení
a probíhá administrace
žádosti o dotaci adresované
Ministerstvu zemědělství ČR

Dokončení opravy plotu kolem
hřbitova
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POŘADÍ

NEMOVITOSTI

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2021

33.

Stavba kanalizace a ČSOV v areálu MŠ

37.

Lokální opravy komunikací

opravy výtluků

Realizováno 11/2020
a 5/2021

38.

Stavební a zahradnická úprava
ostrůvku v Linci na pozemku 397/1

Zlepšení vzhledu veřejného prostranství

Realizováno 04/2021

POŘADÍ

SMLUVNÍ VZTAHY A PROVOZ

2020

Vydáno stavební povolení,
podána žádost o dotaci
na Ministerstvo financí
ČR. Přestože byl projekt
bodově hodnocen nejlépe
v rámci kraje, tak v rámci
republiky nebyl podpořen. Žádosti o dotaci byly
celkem za 4,78 miliardy,
avšak podpořeny byly projekty jen za 476,1 mil. Kč

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2021
34.

Odstřel černé zvěře
na nehonebních pozemcích

Odstřeleny 3 ks divokých prasat
(celkem od zahájení odstřelu 10 ks)

36.

Odstranění „garáže“ u budovy pošty

Zlepšení vzhledu veřejného prostranství

Realizováno 04/2021

37.

Instalace samoobslužného výdejního
místa „Z-BOX“ „Zásilkovny“ u panelových domů

Služba občanům

Realizováno 05/2021

38.

Rekonstrukce chodníku ke stánku na
fotbalovém hřišti

Zlepšení vzhledu obce

Realizováno 05/2021

39.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v
části u řeky

Zlepšení vzhledu obce

Realizováno 05/2021

40.

Poskytování dalších kotlíkových půjček

Služba občanům, zlepšení životního
prostředí

Probíhá od 06/2021

41.

Výsypkové (důlní) vody - čištění koryta
a propustku v části u nádraží

Probíhá jednání se zástupci Sokolovské
uhelné, jelikož vodoteč protéká jejich
pozemky

2021

Probíhá

42.

Výsypkové (důlní) vody - čištění koryta
a kanalizace v části Linec

Probíhá jednání se zástupci Sokolovské
uhelné a Českých drah, jelikož vodoteč
protéká jejich pozemky

2021

Probíhá

43.

Změna územního plánu obce Citice č. 2

Přizpůsobování dokumentu žádoucímu
možnému stavu

2021 - 2022

Probíhá

1 | 2021
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prasat a v r. 2021 dosud 12
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POŘADÍ

SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA,
SPORT

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2021
46.

Instalace grafiky Karla Musila na
křížové cestě na hřbitově

Kulturní vyžití občanů

47.

Čištění řeky Ohře

Zlepšení vzhledu obce

17. 4. 2021

Proběhlo

48.

Oslava Mezinárodního dne dětí
za účasti kapely MD Company feat
Radka Ficová

Kulturní a sportovní vyžití občanů

5. 6. 2021

Proběhlo

49.

Nohejbalový turnaj dvojic

Sportovní vyžití

19. 6. 2021

Proběhlo

50.

Fotbalový turnaj mladších a starších
přípravek o pohár starosty

Kulturní vyžití

26. 6. 2021

Proběhlo

51.

Citická letní slavnost zajištěná obcí
spojená s akcí Rodinné klání, které
pořádá Kolibřík, z.s.

Kulturní vyžití

21. 8. 2021

52.

Stezka skřítka Berty pořádaná z.s.
Kolibřík

Kulturní vyžití

09/2021

53.

4. citická brigáda spojená s obědem

Zlepšení vzhledu obce

10/2021

54.

Halloween

Kulturní vyžití občanů

11/2021

55.

Rozsvěcení vánočního stromu

Kulturní vyžití občanů

28. 11. 2021

56.

Posezení při svíčkách

Kulturní vyžití občanů

12/2021

57.

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

Kulturní vyžití občanů

12/2021

58.

Mikulášská besídka

Kulturní vyžití občanů

3. 12. 2021

59.

Štědrovečerní zpívání a „Sousedské
setkání“ v kostele

Kulturní vyžití občanů

24. 12. 2021

POŘADÍ

DOTACE

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Proběhlo na Velký pátek
2. 4. 2021

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2021

17.

2. ples obce Citice

Kulturní vyžití občanů

21.

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

Zkvalitnit bydlení nájemníků a zlepšit
architektonický ráz lokality

22.

Revitalizace veřejných prostranství
v obci Citice

Upravit prostranství u hlavenské hospody
a okolí citického hřbitova

23.

8

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

Demolice objektu a následné vybudování
volnočasového areálu

3/2020

V říjnu 2020 byla dodatečně získána dotace ve
výši 20 000 Kč z rozpočtu
Karlovarského kraje

do 11/2020

Realizováno v 09-10/2020.

2021

Dotace posktynuta, akce
realizována v 04-05/2021

2020-2022

Byla získána dotace z
Ministerstva pro místí
rozvoj ČR do možné výše
5 081 814 Kč na demolicici
budovy a následnou revitalizaci plochy výstavbou
dětského hřistě. Demolice
již proběhla a do konce
měsíce srpna budou vybudováno dětské hřiště

26.

Stavba dešťové kanalizace v areálu MŠ

Hospodaření se srážkovými vodami

2020-2021

Jelikož byla v areálu MŠ
zjistěna vysoká hladiny
spodní vody, nebude
projekt pro mnohem vyšší
než očekávanou finanční
náročnost realizován

27.

Modernizace MŠ Citice

Stavba dětského hřiště v areálu MŠ

2021

Dotace posktynuta, akce
realizována v 04-05/2021

magazín CIHLA
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POŘADÍ

DOTACE

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2021

28.

29.

Obnova parkoviště u hřbitova

Nové multifunkční hřiště

Výstavba parkoviště ze žuly

Výstavba multifunkčního hřiště na místě
současného hřiště u kolejí

2021-2022

Zpracován projekt,
vydáno stavební povolení
a požádáno o dotaci na
MMR ČR. Dotace neposkytnuta, projekt nebude
zatím realizován

2021-2022

Byla získána dotace z
Ministerstva pro místí
rozvoj ČR do možné výše
1 952 440 Kč na opravu
místních komunikací v
obci Citice. Opraveny
budou nejpoškozenější
úseky komunikací v části
u řeky, v Linci, ke hřbitovu
a kolem zbourané bývalé
školy

30.

Oprava místních komunikací

31.

Varovný informační systém obce Citice
- bezdrátový rozhlas

Bezpečnost

2021

V roce 2021 požádáno
opětovně o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje
ve výši 250 000 Kč. Dotace
byla poskytnuta

32.

Oprava komunikace u budovy č. p. 117

Odstranění stávajícího nezpevněného povrchu a provedení nového živičného povrchu
komunikace

2021

Získána dotace ve výši
276 000 Kč z rozpočtu
Karlovarského kraje

2021

Požádáno na MAS Sokolovsko o dotaci z Programu rozvoje venkova ve
výši 80 % z celkové částky
499 922 Kč Kč. Žádost
dosud nehodnocena

33.

34.

Modernizace MŠ Citice 2021

Rekonstrukce oplocení hřbitova

Oprava nejpoškozenějších úseků komunikací

2021-2022

Zpracován projekt,
vydáno stavební povolení
a požádáno o dotaci na
MMR ČR. Dotace neposkytnuta, projekt nebude
zatím realizován

Modernizace MŠ prostřednictvím instalace
nových herních prvků, mobiliáře a oplocení
stávajícího hřiště

Nové dřevěné oplocení se žárově zinkovými
sloupky

Požádáno na MAS Sokolovsko o dotaci z Programu rozvoje venkova ve
výši 80 % z celkové částky
925 326 Kč. Žádost dosud
nehodnocena

35.

Změna způsobu vytápění v obecních
bytových domech

Zlepšení kvality ovzduší

2021

Požádáno o dotaci v rámci
78. výzvy IROP na ,,Energetické úspory v bytových
domech - III.“ V případě, že
nebude dotace poskytnuta, bude projekt financován z 90 % v rámci Cíle 2
Výzvy č. 1/2019 z programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech, úspor energie
a dalších adaptačních či
mitigačních opatření ve
vztahu ke změně klimatu
v obcích Karlovarského,
Moravskoslezského a
Ústeckého kraje

36.

,,Kompostéry“ - společný projekt obcí
Kraslicka a Sokolovska na předcházení
vzniku odpadů

Pořízení nových nádob (kompostérů) na
sběr biologicky rozložitelného odpadu z
domácností

2021

Úspěšně požádáno
o dotaci

1 | 2021
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POŘADÍ

MOVITÝ MAJETEK

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2021
7.

Koupě 2 ks zahradních setů k posezení
na veřejných prostranstvích

Zlepšení vyžití občanů

Realizováno 05/2020

8.

Koupě betonového ping-pongového
stolu a zřízení plochy pro jeho umístění
u panelových domů

Zlepšení vyžití občanů

Realizováno 05/2021

KAREL MUSIL A JEHO GRAFIKA
NA CITICKÉ KŘÍŽOVÉ CESTĚ
V pátek 2. 4. 2021, tedy na Velký pátek letošních Velikonoc,
jsme i díky přispění našeho občana Petra Těšínského umístili
na naši křížovou cestu na hřbitově ztvárnění křížové cesty v podání mladého českého umělce Karla Musila.
Bohužel jsme vlivem koronavirových omezení nemohli v citickém kostele uspořádat vernisáž díla Karla Musila a malého
koncertu vážné hudby. S Karlem Musilem jsme dohodnuti, že
výše uvedené uspořádáme, jakmile to umožní zdravotně - hy-

VIA CRUCIS I - Ježíš odsouzen k smrti

10 magazín CIHLA

gienické podmínky a časové možnosti Karla Musila a dalších
protagonistů.
Děkujeme Karlu Scherzerovi, grafikovi tvořícímu Cihlu, a jeho
příteli Karlu Musilovi za to, že část jeho díla můžeme obdivovat
v Citicích, a nemusíme jezdit do vzdálených galerií.
S Karlem Musilem jsme vedli rozhovor, který Vám přinášíme
s ukázkami jeho díla.

VIA CRUCIS II - Ježíš přijímá kříž
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VIA CRUCIS III - Ježíš poprvé padá pod křížem

VIA CRUCIS IV - Ježíš potkává svou matku

VIA CRUCIS V - Šimon pomáhá Ježíši nést kříž

VIA CRUCIS VI - Veronika Ježíši podává roušku

VIA CRUCIS VII - Ježíš zbaven roucha

VIA CRUCIS VIII - Ježíš přibyt na kříž

VIA CRUCIS IX - Ježíš umírá na kříži
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VIA CRUCIS X - Tělo Ježíše sňato z kříže (pieta)
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Karel MUSIL
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ UMĚLCI
Jak se Vaše tvorba projevovala už v dětství? Představíte
nám některý z Vašich tehdejších obrázků a popíšete, co Vás
vedlo k jeho vytvoření?
Mé první výtvarné snahy počítám od doby, kdy jsem začal vnímat výtvarné umění jako určité poslání. K orientaci v tomto
kouzelném světě umění mi zprvu pomáhaly knihy o výtvarném umění, které měl můj otec v knihovně. Musím s odstupem
času říct, že mě v těchto prvních krůčcích velmi podporoval.
On sám měl ve svém mládí výtvarné ambice. V jeho knihovně
bylo všech 10 dílů dějin umění od Josého Pijoana. Tyto knihy
mi pomohly v základní orientaci ve výtvarném umění. Pamatuji si, jak mě fascinovaly a stále jsem v nich listoval. To ony
mi pomohly v hledání výrazu a formování výtvarného stylu.
Mistři jako Dürer, Caravaggio, Michelangelo nebo Leonardo da
Vinci byli s nadsázkou řečeno mými prvními učiteli, které jsem
se pokoušel kopírovat. Značný vliv na mě měl surrealismus
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Salvadora Dalího. Jeho styl mě uchvacoval natolik, že jsem i do
vlastích kreseb pokoušel implantovat něco z jeho stylu. Prožil
jsem si i takové malé Dalího období, kdy vznikaly jedny z mých
prvních kreseb.
Vy a tisk na hlubotiskovém grafickém listu na základní
škole ... máte důkaz, který byste rád okomentoval?
Základní školu jsem absolvoval v Chrastavě na Liberecku. A zde
jsem se poprvé, díky paní učitelce Haně Maruškové, seznámil
s technikou suché jehly. Paní Marušková vyučovala výtvarnou
výchovu, literaturu a práce v dílně, a právě tam měla malý tiskařský lis tzv. satynýrku. Zde jsem s její pomocí vytvářel své
první tisky. Předvedla mi, jak lze převést rydlem kresbu na
umělohmotnou destičku, ze které se dalo vytvořit pár pěkných
tisků. Umělohmotná destička neměla tolik vzdoru jako měděná matrice, se kterou jsem začal pracovat až na střední škole. Již
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od prvních pokusů na základní škole mi bylo jasné, že grafika
se stane stěžejním prostředkem mé tvorby. Vůně tiskařských
barev, moment překvapení, kdy sejmete z destičky první tisk,
to vše mě lákalo stále víc. Zatímco ostatní spolužáci trávili čas
v dílně pilováním, hoblováním a rašplováním, já jsem vytvářel
svá první grafická díla. Jedno z prvních dílek, které se zachovalo je grafika koupající se ženy. Jde o první ještě velice primitivní
pokusy s technikou suché jehly.
Předvedete nám i něco z Vašeho seznámení se s oblastí
ex libris v době středoškolských studií?
Seznámení se s ex libris byla tak trochu náhoda. Netušil jsem,
že něco takového vůbec existuje. V posledním ročníku střední
umělecké školy byl pořádán v libereckém kulturním domě veletrh středních škol. I naše škola měla své zastoupení. Byl jsem
požádán ředitelem školy, abych zde prezentoval své grafiky.
Pokud se dobře pamatuji, tak na střední škole jsem se zabýval
spíše tvorbou volné grafiky menšího formátu. A v rámci tohoto veletrhu si mě všiml jeden z libereckých sběratelů ex libris.
Jelikož však sbíral pouze sporadicky, doporučil mě aktivnímu
sběrateli panu Slavomíru Solařovi, který byl členem Spolku
sběratelů a přátel ex libris. A tak se mi otevřeli pomyslné dveře
do světa ex libris.

Jak Vás ovlivnilo studium na Jihočeské univerzitě a co
zajímavého nám z té doby sdělíte?
Dalo by se říct, že studium na vysoké škole bylo radostným obdobím poznávání života. Slova, která toto období vystihují jsou
„víno, ženy a zpěv“. Ale vážně. Studoval jsem na pedagogické
fakultě obor výtvarná výchova pro ZUŠ. Takže kromě již zmíněné zábavy jsme měli také spoustu studijních povinností. Zkusil
jsem také přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění.
Nicméně bez konzultanta bylo přijetí v podstatě nemožné
a to jsem podcenil. Navíc po absolvování pedagogické fakulty
jsem měl lepší vidinu pracovního uplatnění. Po ukončení studia jsem devět let působil na základních uměleckých školách
jako učitel výtvarné výchovy. Musím se však přiznat, že jsem
stále víc tíhnul ke své vlastní výtvarné práci. Když jsem po devíti letech profesi učitele opouštěl, byl jsem rád. Od té doby jsem
výtvarníkem na volné noze.
Prosíme Vás, potvrďte nám obrázkem, který, jak víme, má
hodnotu tisíce slov, pravdivost sdělení o Vás: „Ve své kombinované technice rulety a suché jehly dosahuje již značné virtuozity a jemnosti. Tato skutečnost se týká i jeho dovednosti
tiskařské. Karel Musil své tisky zhotovuje výhradně sám.“
Virtuozita. Osobně se domnívám, že pokud autor sám sebe
začne vnímat jako virtuosa a se zaslepenou povýšeností hledí
na vše kolem sebe, tak je to první krok k jeho zkáze. Virtuozitu musí posuzovat divák. Já sám u sebe vnímám, že je stále co
zlepšovat a tímto sebemrskačstvím dál rozvíjím svůj talent. Nechám na čtenářích, ať mou práci posoudí sami. Jsem si vědom,
že má tvorba za ta léta prodělala vývoj a jsem za to velmi rád.
Když se občas probírám svou starší tvorbou, skoro se až stydím
ji někde předvést. Ale bez těchto začátků bych nebyl tam, kde
jsem dnes. Takže jsem vlastně s tímto vývojem spokojen, ale
stále si své umělecké mety zvedám a nechci ustrnout.
Ukážete nám, zač jste v r. 2018 získal první cenu na bienále
ex libris v polském Ostrow Wielkopolski?
Pro každého umělce je vždy příjemné obdržet ocenění. Zvláště
pak, když jde o výhru v prestižní soutěži s profesionální porotou. Nebudu zastírat, že jsem z prvního místa měl obrovskou
radost. Bylo to mé první velké ocenění v mezinárodní soutěži,
které mě velmi motivovalo do další práce.

K. Musil, Don Quijote, ruleta + suchá jehla, 2004
Spolupráci s panem Solařem jsem ale naplno navázal až po
vojenské základní službě. A jelikož vlastnil satynýrku, se kterou
některým autorům tisknul jejich ex libris, nechal jsem si jich pár
také vytisknout. Některé z těchto ex libris byly již vytvořeny
přímo pro pana Solaře. Byl v podstatě první, kdo mi zadal první
zakázku, od které se pak odvíjela řada ex libris např. Don Quijote. V té době jsem již byl v prvním ročníku na vysoké škole
v Českých Budějovicích. Stále více mě lákalo provádět celý proces tisku sám. Ovšem chybělo mi k tomu to nejdůležitější – grafický lis. V té době mi opět pomohl pan Solař, který mi jeden ze
svých lisů prodal. To byl přelomový okamžik, kterým se datují
mé profesní začátky s grafickou tvorbou.
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K. Musil, Rudolf II.,komb. technika, 2017
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O čem je podle Vás život rodinný a profesionální?
Jsem moc rád, že patřím k šťastlivcům, kterého rodina podporovala. Velkou podporu mám od babičky a otce. Díky nim jsem
mohl rozvíjet svůj talent! Podpořili mě a já díky nim studoval
výtvarnou školu. V současnosti mám velkou podporu a stráž-

ného anděla ve své přítelkyni. Podpořila mě, když jsem se před
pěti lety rozhodl živit se jako výtvarník na volné noze. Byla to
odvaha. Věděli jsme, že se to nemusí povést, že přicházím o jistotu pravidelného příjmu peněz. Ale tohle jsou starosti všech
umělců na volné noze. Je to sázka do loterie. Zkrátka je moc
důležité mít kolem sebe lidi, kteří mají pochopení pro vaši práci. A pak je samozřejmě důležité mít trochu toho štěstí. Štěstí
na správná a podmětná setkání.
Tím myslím setkání s lidmi, kteří vaši práci posunou dál a dají
jí význam a smysl. Takto třeba vnímám Spolek sběratelů a přátel ex libris. Jedná se o spolek nadšených sběratelů, kteří mi
od začátku dávají důvěru a má tvorba tak nabývá na významu.
Jako zásadní vnímám setkání zpečetěné přátelstvím s akademickým malířem Jiřím Brázdou. Byl ochoten se se mnou podělit o své zkušenosti a díky jeho radám jsem zlepšil zejména
techniku tisku. Jen velmi málo kolegů z branže je ochotno se
podělit o své znalosti. Také on měl ve Vaší obci svou expozici
křížové cesty. Dalším důležitým člověkem pro vývoj mé kariéry
je RNDr. Karel Žižkovský. Pokaždé se cítím velmi poctěn, když
mohu pro Dr. Žižkovského zpracovávat některou z prestižních
zakázek. Jednou z nich je také křížová cesta, která byla vytvořena právě pro jeho bibliofilii a nyní je nainstalovaná ve Vaší obci.
Nač jsme se nezeptali a co byste nám – občanům našich sídel Citice a Hlavno rád sdělil / vzkázal?

K. Musil, Niccolò Paganini, komb. technika, 2017

V první řadě chci velmi poděkovat za možnost prezentovat své
dílo. Přeji všem občanům Citic a Hlavna hlavně pevné zdraví
a pokud je pohled na křížovou cestu potěší, osloví nebo přiměje k zamyšlení, budu velmi rád.

K. Musil, Jaro (Vivaldi), komb. technika, 2020

K. Musil, Léto (Mozart), komb. tech, 2020
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K. Musil,
Krysař, komb.
2020
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INFORMACE Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
BESEDA S MYSLIVCEM
Dne 21. 10. 2020 jsme se spolu s dětmi sešli v naší mateřské
škole s panem myslivcem Karlem Doubkem. Zkušený myslivec
(více jak 35 let) a člen mysliveckého spolku s dětmi besedoval
o životě lesní zvěře, ptactvu u řeky Ohře a o ochraně životního prostředí. Velmi ochotně odpovídal na zvídavé otázky dětí
a ukázal nám své trofeje. Děti si mohly prohlédnout paroží
jelena, sáhnout na srst divokého prasete, pohladit měkoučký
kožíšek ocasu lišky. Také si vyzkoušely vábničku. Pan myslivec
vysvětlil rozdíl mezi parožím jelena, srnce, muflona. V druhé

části besedy jsme šli společně s panem myslivcem na školní
zahradu, kde jsme určovali názvy stromů, pozorovali ptactvo
a poznávali stopy zvěře. Na závěr besedy všechny děti dostaly
od pana Doubka dřevěnou medaili s obrázkem jelena a každá
třída pexeso s obrázky lesní zvěře.
Děkujeme panu Doubkovi za krásnou besedu
Taťána Malinkovičová, ředitelka mateřské školy

RODÁCI Z NAŠÍ OBCE A SÍDEL V OKOLÍ
NA SVÁ RODIŠTĚ NEZAPOMÍNAJÍ
„Vážení pánové Machu a Beránku,
při pomyšlení na obec Citice se mi před očima začíná odvíjet
má dávná minulost. Z dob mé aktivity v Ost-West-Wirtschaftsclub vzpomínám na vynikající spolupráci s Vaším otcem Václavem Machem. Jeho úmrtí pro mě bylo těžkou ztrátou.
Podobně si vzpomínám na mé dětství, kdy naše rodina byla
velmi spřátelena s rodinou Beránkových.
Protože jsem již jen čestným prezidentem OWWC, předal jsem
předsednictvu Váš dopis a požádal je, aby zvážilo možnosti případné spolupráce navazující na někdejší kontakty.“
Tolik z naší dosavadní korespondence s Josefem Döllnerem,
známým našich „předválečných“ spoluobčanů.
Pan Döllner nám v listovní zásilce poslal dvě tiskoviny:
„Falkenauer Heimatbrief“, číslo 2/2021, ve kterém na straně
12 v článku „Vertraute Orte, bekannte Namen“ (v překladu
přibližně „Důvěrná místa, známá jména“) vzpomíná na Citice
a jejich okolí a uvádí několik údajů z historie po r. 1989.
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„Fest-Schrift zum Tage der feierlichen Einweihung der neuerbauten Kirche in Zieditz“ („Sváteční list u příležitosti slavnostního vysvěcení nově vystavěného kostela v Citicích“) obsahující čtyři kapitoly: „Sváteční úvod“, „Krátké dějiny Citic“,
„Z kroniky Tisové“ a „Jak byl kostel vybudován“ a několik
reklamních sdělení.
Oba uvedené dokumenty jsou v němčině a zájemcům rádi
poskytneme kopie.
Jméno Döllner je v Citicích známé, např. coby pekaře Andrease Döllnera v č.p. 120

V příštím čísle Cihly nás čeká zajímavost týkající se nejznámějšího citického rodáka, spolužáka mj. Evy Krejčíkové (Mouleové), Josefa Lička a Zdeňka Plachého, kteří přispěli k zajímavému dárku pro tohoto zatím nejmenovaného člověka. O kom
to asi bude?

KOMPOSTÉRY
V rámci dalšího dotačního titulu nabídneme kompostéry
především občanům, kteří o ně v daný čas písemně projevili
zájem.
Rámcově podmínky pro získání kompostéru: spolu/vlastnictví pozemku v obci a akceptace 5leté lhůty pro využívání
kompostéru.
Kompostéry objemu 1 100 litrů nám byly firmou MEVA-TEC
s. r. o. dodány 29. června a záhy poté jsme zahájili jejich distribuci. Součástí předání koncovým uživatelům bylo poučení
o správném sestavení (složení) a používání kompostérů.
Věříme, že správné využívání kompostérů a získaného kompostu přispěje ke zkrášlení našich před/zahrad.

BÝVALÁ GARÁŽ NALEPENÁ
NA BUDOVU POŠTY ODSTRANĚNA
Díky vstřícnosti České pošty s.p. byla na žádost obce Citice
odstraněna letitá černá stavba garáže u budovy pošty na citické návsi.
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DEMOLICE - HORNÍ ŠKOLA
Po úspěchu v podobě zařazení budovy horní školy mezi tzv.
brownfieldy následoval další, totiž přiznání dotace na demolici
a následnou sanaci pozemku.
Revitalizace dotčeného pozemku nabídne dětské hřiště a prostor pro odpočinek dospělých (předpokládáme do srpna 2021
v případě hřiště a do konce listopadu v případě výsadby stromů).
A na příslušné parcele nejspíš nezůstane pouze u výše uvedeného. O tom někdy příště.

OSTUDNÁ BUDOVA MEZI ŽELEZNIČNÍ
TRATÍ A SILNICÍ K „RANŽÍRU“ ZMIZELA
S potěšením děkujeme příslušnému útvaru Českých drah
za rychlé vyhovění naší žádosti o demolici ostudné budovy
nacházející se mezi silnicí k „ranžíru“ a železniční tratí. Požádali jsme v polovině července 2020 a koncem listopadu
byla věc vyřízena. Tímto odpadly obavy občanů z bezdomovců obývajících zmíněnou budovu a potloukajících se
po obci. Zmizelo jedno z ošklivých míst našich dvou katastrálních území.

TŘÍDĚNÍ ODPADU V DOMÁCNOSTECH
Celý svět už stovky let trápí odpad. Odvoz a zpracování
odpadu je těžkým a na mnoha místech až neřešitelným
problémem. Doprovodným jevem je neustálé zdražování
předmětné služby s nezadržitelným dopadem na kapsy
občanů, třebaže se vedení naší obce snaží tento zápor minimalizovat.
Třídění odpadu je přínosem občanů ke snižování objemu
„netřiditelného“ odpadu, za jehož odvoz a skládkování se
nejvíce platí. Děkujeme Vám všem, kteří odpad z Vašich domácností poctivě třídíte.
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MOBILNÍ SVOZ ODPADU,

TEDY ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAKTICKY
Obce již roky pragmaticky umožňují lidem odevzdávat odpad, který nemají „polykat“ popelnice. Z mnoha dobrých
důvodů tři: vzniká méně černých skládek, jež znetvořují naše
okolí a jejichž likvidaci obce platí, občané spoléhají na tuto
funkci obce a více zvažují, čeho a jak se všestranně přijatelně
zbavit, a při vědomí pravidelných sběrů více přemýšlejí také
o pořádku na / ve svých nemovitostech.
Že to není zdarma, je jasné: např. za svoz 27. 6. 2020 jen ve
fakturaci (bez osobních nákladů na pracovníky obce) naše
obec zaplatila 19 944,16 Kč za ujeté 53 kilometry a shromážděných 15,11 tun odpadu.
A ještě jeden důvod ke svozu odpadu: při čekání na přistavení
kontejneru a při jeho plnění se občas něco zajímavého probírá. A kdyby auto s kontejnerem mělo mobilní bufet, to by se,
panečku, hovořilo!

KANALIZACE
Přípravu výstavby kanalizace v Hlavnu jsme posunuli blíže
k realizaci. Z ekonomických důvodů bude mít kanalizace
v Hlavnu dvě etapy. Stavební povolení bylo získáno na 1. etapu a na 2. etapu bylo zadáno zpracování projektu.
V rámci 1. etapy se nepodařilo z různých důvodů projekčně vyřešit 11 soukromých přípojek na pozemcích vlastníků.
Výše případné dotace na kanalizační řad se však odvíjí od
počtu odkanalizovaných nemovitostí a občanů trvale žijících
v těchto nemovitostech. Takže je i v zájmu obce, aby bylo co
nejvíce nemovitostí odkanalizováno, a proto bylo se společností Vodárna Sokolovsko s. r. o. dojednáno, že majitelé 11
neřešených přípojek budou dodatečně osloveni s nabídkou
připojení jejich nemovitostí na kanalizaci. Zastupitelé obce
budou projednávat uhrazení nákladů za zpracování společného projektu všech soukromých přípojek, které nebyly řešeny 1. etapou.

všechny možnosti, chce mít klid a z pohledu trhu kvalitnější
dům (bydlení), připojí se na veřejnou kanalizaci. Jak jsme již
kdysi uvedli, veřejná kanalizace zvyšuje ceny nemovitostí.
Loni jsme vyhlásili dotační program na podporu připojení se
k veřejné kanalizaci v sídle Citice pro domácnosti, které možnost připojení dosud z různých důvodů nevyužily.
Připravujeme pro Vás další podporu budování nových kanalizačních přípojek. V každém případě Vám tím uspoříme čas,
peníze a nemálo stresu.

Vlivem mnoha okolností se předpokládaná cena za dílo neustále zvyšuje a tím i náš finanční podíl. Snad se potvrdí zkušenosti, že díky soutěži, která bude vyhlášena na zhotovitele
díla včetně jeho cenové nabídky, dospějeme k výsledné ceně
mnohem příznivější.
Legislativa a její dodržování / vymáhání v oblasti odpadového hospodářství trvale přitvrzuje a platí to i pro splaškové
vody. Co komu zbude? Pouze tři možnosti: 1. domácí čistírna
odpadních vod, 2. žumpa či septik, 3. připojení na veřejnou
kanalizaci. Každý způsob představuje výdaje investiční (na
výstavbu) a provozní. I první dvě možnosti vyžadují trvalý
řádný provoz technologie včetně důvěryhodných důkazů
o nakládání se zbytkovým odpadem. Kdo objektivně posoudí
1 | 2021
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AUTOVRAKY
Jistě jste si všimli, že se na obecních pozemcích v různých částech obce nachází několik autovraků. Záleží nám na vzhledu
obce a postupně se snažíme zvelebovat obecní pozemky,
a proto zatím tímto způsobem apelujeme na vlastníky autovraků, aby autovraky sami odstranili, nekazili vzhled obce,
nepřidělávali práci obecním zaměstnancům a nepřipravovali
obec, tedy nás všechny, o peníze, které likvidace vraků stojí.
Obec v roce 2019 nechala zlikvidovat několik autovraků u panelových domů. Bohužel v současné době se nám tento nešvar rozmohl i mimo lokalitu u panelových domů.
Všem, kteří svůj autovrak odstraní na základě tohoto článku,
velice děkujeme.
V případě neodstranění autovraků bude obec nucena postupovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích
a zákonem o odpadech. Autovraky budeme nekompromisně
odstraňovat a jejich majitelům budeme předepisovat patřičné úhrady. Kdo je bezohledný k obci a jejím obyvatelům, nemůže čekat naši shovívavost.

Definice Autovraku (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích):
• odstavené silniční vozidlo, které je pro závady v technickém
stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu
nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné
identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla
umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem
nebo na výrobním štítku,
• odstavené silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení
pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou
silniční kontrolou.

„OPRAVNA VOZIDEL“ NA SOUKROMÉM
POZEMKU U CITICKÉ NÁVSI
Opravna vozidel u citické návsi a negativní vliv podnikání firmy zpracovávající odpady na severním okraji Citic jsou dvě
z našich dlouhotrvajících nesnází, možno říci bolestí.
Vedení obce má zájem na kvalitním životě občanů a profitabi-
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litě podnikatelů působících na území obce či majících v obci
sídlo. Nikdo nechce prosperitu jakéhokoli subjektu omezovat
více, než je vzhledem k okolnostem nutno. Někdy musíme
obecné (většiny občanů) a obecní (obce jako správního celku)
blaho obhajovat velmi důkladně a důsledně a, i k naší lítosti,
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z pohledu dotčených subjektů nespravedlivě.
Dostanou-li se někteří z Vás k diskusi o provozování autoservisu opravny vozidel u citické návsi, vězte, že veřejné jednání
obecního zastupitelstva je tím pravým místem pro Vaše otázky a podněty.

Aktuální věcí je nesouhlas obce jako vlastníka místní komunikace s vybudováním sjezdu od předmětné nemovitosti
na obecní komunikaci. O nesouhlasném stanovisku rozhodlo zastupitelstvo obce Citice usnesením č. 23/2021 na svém
zasedání dne 8. 4. 2021. Účastník řízení podal cestou svého
právního zástupce ve věci odvolání a Obecní úřad Citice jako
silniční správní úřad předal spis Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy, jakožto odvolacímu orgánu.

„SÁZÍME BUDOUCNOST“
Naši dosavadní výsadbu stromů
jsme zaregistrovali na Internetu
a ve výsadbě budeme pokračovat
V celostátním projektu „Sázíme budoucnost“ jsme naši
pozici poprvé zaujali 29. 11. 2020 zveřejněním informací
o jarní a podzimní výsadbě 51 stromu na 5 místech Citic
a Hlavna. Znovu děkujeme Vám, kteří jste se na výsadbě
podíleli, a předem i Vám, kteří pomůžete se sledováním
stavu a případnými nápravami potíží v životě nejen těchto stromů.
Informace o výsadbě můžete najít např. zde
https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Obec-Citice
V listopadu 2020 jsme vysadili dalších 11 stromů, z toho
8 mezi panelové domy. Věříme, že oceníte ochranu před
spalujícím vedrem, více života ve větvích, proměny barev
od jarních květů po podzimní zlatavé listí a vzhlednější
1 | 2021
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veřejné prostranství. Trvalá péče o stromy je příležitostí k pravidelným zamyšlením nad tím, co ještě můžeme
udělat.

V Cihle 1/2020 jsme Vás v článku „Postav dům, zasaď strom
a zploď syna … aneb výsadba rodinných stromů v naší obci“
vyzvali, abyste sdělením adresovaným pracovnicím obecního
úřadu dali vědět, že máte zájem o výsadbu Vašeho rodinného
stromu. Dosud zájem projevily čtyři rodiny a možnost mají
samozřejmě všichni naši občané.

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE

V sobotu 17. 4. 2021 jsme vyčistili pravý břeh řeky Ohře od železničního mostu u čističky odpadních vod až do
úrovně zahradnictví PEREZA. Vinou těch, kterým je zatěžko odnést prázdnou plastovou láhev či plechovku od
piva, takových, kteří odvlečou kus pračky k řece či záhadně ztrácejí při chůzi boty a podobně „postiženým“,
jsme za dvě hodiny vrchovatě naplnili přívěsný vozík za osobní automobil. Účastníkům brigády děkujeme.
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ČESKÝ VELVYSLANEC V KANADĚ
BOŘEK LIZEC S MANŽELKOU

DAROVALI NAŠÍ OBCI DRES S PODPISEM
ČESKÉHO HOKEJISTY DOMINIKA KUBALÍKA

Tradice, kterou jsme založili na prvním obecním plesu v roce 2019 a spočívající
v dražbě sportovních artefaktů významných českých sportovců, zazněla až
v Kanadě. Tak se stalo, že díky velvyslanci České republiky v Kanadě nám do
obecní sbírky přibyl dres zmíněného hráče Chicago Blackhawks. Ano, Chicago
není v Kanadě, nýbrž v USA, ale jde o kanadsko – americkou hokejovou ligu.
Rodině našeho pana velvyslance jsme napsali:
„Vážení manželé Lizcovi, obracíme se na Vás jako na rodinu a jako rodině
také děkujeme za zajištění dresu Dominika Kubalíka hrajícího hokej v NHL za
Chicago Blackhawks. Při obnovení obecních plesů v roce 2019 jsme zavedli
tradici dobročinné dražby předmětů (dresy, kopačky apod.) od známých
českých sportovců ideálně spjatých s naší obcí nebo alespoň s regionem.
Výnos z dražby vždy předáváme rodinám našich občanů trpících tělesným
handikepem a stejně tomu bude v tomto případě. I při vědomí Vaší vytíženosti
v podobě práce velvyslance a jeho choti, společně též rodičů syna Jakuba, si Vás
dovolujeme poprosit o odpovědi na následující otázky.
…
Vážení manželé Lizcovi, děkujeme Vám za ochotu, s níž jste nám Váš čas a Vaše
úsilí věnovali. S úctou a pozdravem občané Citic a Hlavna.“
…
Chtěli bychom poděkovat za možnost rozhovoru pro Váš magazín CIHLA. Velmi si
pozvání vážíme a posíláme pozdravy z Ottawy do Citic a Hlavna. Jsme rádi, že jsme
mohli pomoci se získáním dresu, ale chtěli bychom zdůraznit, že největší dík patří
panu Dominikovi Kubalíkovi a našemu příteli Mariánovi Hajdovi z Chicaga.
manželé Lizcovi
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rozhovor s Bořkem Lizcem
VELVYSLANCEM ČESKÉ REPUBLIKY V KANADĚ
A JEHO MANŽELKOU KATEŘINOU
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Co Vás jako první napadlo, když bylo jasné, že se ocitnete
v Kanadě? Překvapila Vás Kanada něčím?
Byli jsme především vděční za mimořádnou příležitost
pokračovat po předchozích vysláních v Chicagu a New
Yorku v Severní Americe. Kanadu jsme znali výrazně méně
a postupně se zájmem objevujeme, v čem se od USA liší, byť
společné znaky výrazně převládají. Říká se, že Spojené státy
vznikly revolucí – válkou za nezávislost s Britským impériem
a Kanada evolucí – k osamostatnění dospěla postupně
a dodnes stojí panovnice Spojeného království i v jejím čele.
Zdá se nám, že právě nepřerušená vazba na Evropu, respektive
Velkou Británii, je hlavním zdrojem oněch „překvapení“ odlišností ve fungování obou zemí. Z každodenního života
pak stojí za zmínku třeba to, že naši zahradu v hlavním městě
běžně navštěvují lišky, mývalové, skunkové, bobři, divocí
krocani, svišti, veverky a čipmanci.
Kolik občanů ČR v Kanadě žije a pokud jste s nimi
v kontaktu, co nejčastěji řešíte?

a také nezávislou kulturu. Těší nás, když podobné projekty
podpoří naši přátelé. V tomto případě přicestoval do Kanady
světoznámý operní pěvec Adam Plachetka. Využili jsme tehdy
také tzv. hokejovou diplomacii, která si v Severní Americe,
a v Kanadě zvláště, získává velkou pozornost. Čestným
hostem oslav byl u příležitosti uvedení do síně slávy NHL
Václav Nedomanský, první hráč tzv. sovětského bloku, který
emigroval a hrál v NHL. I jeho podpory jsme si velice vážili.
Bořek: Ne každý má schopnost se rozdělit na dvě poloviny,
když potřebuje. Rád říkávám, že já tuto schopnost díky
Kateřině mám. Jako zkušená diplomatka je schopna mi
s čímkoliv pomoci, když je třeba. Ačkoli její aktivity mohou
znít velmi sofistikovaně, tak se za nimi skrývá každodenní
práce, hodiny u počítače, spousta přípravných schůzek,
příprava občerstvení, úklid a výzdoba domu, nákup atd. Při
organizaci akcí s vděčností pozoruji, jak do poslední chvíle
vše chystá, a pak pomáhá v zákulisí i během akce. Tane mi
přitom na mysli verš oblíbené písně Ivana Mládka Láďa jede
lodí: „V podpalubí topič přikládá, na lodi je skvělá nálada.“

K českému původu se při sčítání lidu v Kanadě hlásí přibližně
100 000 osob. Kanaďanů, byť s částečným českým původem,
bychom tu našli nepochybně více. Češi přicházeli do
Kanady již od poslední třetiny 19. století. Rádi se vydáváme
do někdejších českých vesnic z té doby a setkáváme se
s jejich potomky, kteří jsou i po mnoha generacích hrdí na
svůj původ. Záleží nám na tom, aby s nimi Česká republika
neztratila kontakt, respektive ho obnovila. Jejich předci nám
pomohli vytvořit Československo, a poté jej zachránit za 2.
světové války a zaslouží si náš vděk. Také nám bez váhání
i dnes nabízejí svou pomoc.
Z krajanů, kteří mají kanadské občanství, má zároveň české
občanství poměrně malá část. Žije zde nicméně ještě další
skupina Čechů, která ve sčítání zahrnuta není. Jde o české
občany, kteří nemají kanadské občanství. Pracují tu, či studují
a neexistuje jejich přesná statistika.
Čeští občané se na nás nejvíce obracejí se žádostmi o ověření
listin, nové cestovní pasy a zápisy narození dětí. Snažíme se
jim pomáhat i ve složitých situacích, ve kterých se bohužel
i v zahraničí občas ocitnou. Mají rovněž možnost se na
velvyslanectví účastnit prezidentských voleb a voleb do
Poslanecké sněmovny. Všichni krajané pak u nás mohou žádat
o granty české vlády pro své organizace, včetně českých škol.
Jaké jsou hlavní role manželky velvyslance?
Kateřina: Role manželky velvyslance je velmi rozmanitá.
Snažím se co nejlépe reprezentovat Českou republiku. Těší
mě, když mohu přispět k ocenění těch, kteří si to zaslouží,
nebo pomoci těm, kteří to potřebují. Pomáhám organizovat
kulturní, společenské i charitativní projekty. Spolupracuji také
s ostatními partnerkami/partnery vedoucích diplomatických
misí na společných akcích. Podílela jsem se například na
přípravě oslav 30. výročí Sametové revoluce, kterými jsme
chtěli poděkovat našim krajanům za to, že pomáhali za
železnou oponou udržovat naše demokratické tradice
Manželé Lizcovi na Plese konzulárního sboru
města Chicaga v prosinci 2018
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Velvyslanec Bořek Lizec s generální guvernérkou Kanady
Julií Payette při předávání pověřovacích listin dne 9. září 2019
Obec Citice má ve dvou sídlech Citice a Hlavno necelých 1 000
obyvatel na přibližně osmi kilometrech čtverečných. Existuje
typická kanadská vesnice s jedním tisícem obyvatel? Jaké
jsou v porovnání se stavem v ČR hlavní rozdíly?
Ve vzpomínkách prvních kanadských Čechů se lze dočíst, jak zde
lidé nežili jako v Čechách či na Moravě ve vesnici, ale na svých
farmách. Šetřilo to čas, nemuseli ráno docházet daleko na svá
pole. Do nejbližšího města se vydávali, když něco potřebovali.
Nejdříve chodili pěšky s nákladem na zádech, poté jezdili
magazín CIHLA 25

se spřežením a dnes auty. Městečka nemají náměstí, ale
tzv. „Main Street“ - hlavní ulici. Před obchody a „saloony“,
respektive bary a hostinci, dříve parkovaly vozy a dnes auta.
Obvykle jsou také velká a mají korbu, na které se dá mezi
farmou a městem převézt, co je třeba.
Co vnímáte jako největší odlišnosti v chování a myšlení
občana ČR a Kanady?
Kanada je druhou největší zemí světa za Ruskem. Je
126-krát větší než Česká republika, má přitom sotva
čtyřnásobek obyvatel. Cítíme, že ten obrovský, až neomezený
prostor se v jejich myšlení projevuje. Mimo města a zejména
v odlehlejších částech jsou také Kanaďané více odkázáni
jeden na druhého a posiluje to jejich pospolitost. Přibližně
třetina obyvatel Kanady v prvních desetiletích pocházela
ze střední a východní Evropy. Kanadská vláda lákala nové
přistěhovalce do země prostřednictvím reklamy a agentů,
kterým vyplácela odměnu za každého získaného osadníka.
Evropské kořeny jsou zde silné a Kanaďané jsou nám i tím
blízcí. Kanada je nicméně závislá na přílivu migrantů dodnes.
Ročně přijímá přibližně 300 tisíc imigrantů, mezi kterými dnes
dominují Asiaté. Do budoucna se Kanada bude bezesporu
stejně jako Spojené státy demograficky měnit. O to důležitější
bude věnovat udržení našeho úzkého transatlantického
partnerství náležitou pozornost. Geografická poloha Kanady
také přirozeně vede Kanaďany k tomu, že se o některé témata
zajímají více než my. Kanadě patří značná část Arktidy a přístup
k řešení klimatické změny je pro její občany jednou z nejvíce
sledovaných otázek při volebních kampaních. Intenzivně
také zdejší veřejnost sleduje například vývoj v Hongkongu,
kde žije až 300 tisíc kanadských občanů. Naopak Kanaďanům
jsou vzdálenější některá témata, která považujeme za zásadní
u nás ve střední Evropě.

Co z vlasti Vám v Kanadě nejvíce chybí a můžete si to
nějak vynahrazovat?
Nejvíce nám chybí rodiče a přátelé. Snažíme se to dohánět
komunikací online a také při společných dovolených. Nic
nám také nenahradí procházku po Karlově mostě s výhledem
Hradčany za šplouchání Vltavy, po elegantních lázeňských
kolonádách u vás v západních Čechách či mezi malebnými
moravskými vinicemi.
Co nejraději děláte ve volném čase?
Volný čas je pro nás příjemně propojený s pracovním. Rádi
se setkáváme se zajímavými lidmi a nesmírně si vážíme, kolik
příležitostí nám k tomu naše práce nabízí. S Kanadou je mimo
jiné spojeno nespočet mimořádných krajanských osobností,
spisovatelka a vydavatelka Zdena Salivarová Škvorecká,
politik, diplomat a olympijských vítěz Otto Jelínek, herec
a lékař Vladimír Pucholt, vědec, spisovatel a vizionář Václav
Smil, výtvarnice a filmařka Ludmila Zemanová, potomci
Tomáše Bati, ml. a mnozí další.
Po příjezdu do Kanady se nám narodilo naše první dítě, syn
Jakub. Ten samozřejmě vnesl do našeho života některé zcela
nové volnočasové aktivity. Jsme vděční, že s ním můžeme
znovu objevovat kouzlo kutululů nebo dělání báboviček.
Bořek: Rád se také se synem dívám na manželčina představení
loutkového divadla. Milujeme závěrečnou strhující scénu,
kdy rytíř osvobozuje princeznu a volá: „Draku, mazej pryč! Já
mám princeznu rád!“
Bořek Lizec, velvyslanec ČR v Kanadě
a jeho manželka Kateřina Lizcová Kulhánková

Manželé Lizcovi s taneční skupinou Domácí Dancers v Nové Praze v americké Minnesotě
při oslavách 100. výročí založení Československa v roce 2018
26 magazín CIHLA
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RYCHLÉ ZPRÁVY

DAR OBCI OD NAŠICH PŘÁTEL
Z NĚMECKÉHO POPPENRICHTU
Josefine a Georg L., neformální přátelé naší obce nám v říjnu
darovali nový kufr na lékařské vybavení. Po dohodě s MUDr. Petrem
Vilímem, jedním z našich zastupitelů, kufr patřičně vybavíme.
Manželům L. děkujeme a tlumočíme jejich přání, abychom obsah
kufru nepotřebovali.

„Z-BOX“ U PŘÍJEZDU
K PANELOVÝCH DOMŮM
Rozvoj elektronického obchodování je patrný i v naší obci.
U příjezdové cesty k panelovým domům jsme nechali umístit
samoobslužné výdejní místo „Zásilkovny“. Občanům tak šetříme čas a peníze, a obec to nic nestojí.

PODĚKOVÁNÍ ZA ZKRÁŠLENÍ
OSTRŮVKU V LINCI
NA PARCELE 397/1
Děkujeme manželům Růženě a Josefu Lopatkovým za zřízení
a údržbu květinového záhonu na ostrůvku v Linci.
Děkujeme pracovníkům CITESu, kteří se podíleli na stavební
úpravě ostrůvku.

BETONOVÝ
PING-PONGOVÝ STŮL
U PANELOVÝCH DOMŮ
Děkujeme panu Ladislavu Parštejnovi za výrobu a darování
skříně pro uložení ping-pongových pálek a míčků, které pro
nás všechny také poskytnul.
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STANISLAV POLČÁK
„NEJSME V TOM SAMI.“
Stanislav Polčák,
poslanec Evropského parlamentu,
k aktuálním tématům koncem
dubna 2021: „Nejsme v tom sami.“

bychom usilovat o to, abychom alespoň část výrobních
kapacit v této oblasti navrátili do zemí Evropské unie.
Měli bychom také sjednotit naše postupy při řešení podobných zdravotních krizí. Těší mě, že v březnu Evropský
parlament schválil financování nového unijního zdravotnického programu částkou 5,1 miliardy eur, která půjde
na společnou prevenci chorob či vybudování krizových
zásob léků a zdravotnického materiálu.
Kam by podle vás měly směřovat zmiňované prostředky pro ekonomickou obnovu?
S kolegy z Evropské lidové strany jsme se zasazovali o to,
aby pomoc z podstatné části směřovala na podporu regionů a místních podnikatelů, ať už to jsou zemědělci,
poskytovatelé služeb nebo řemeslníci, což se podařilo.
Zároveň ale peníze mají přispět k tomu, abychom se dokázali snáze posunout k ekologičtější ekonomice, která
bude využívat i chytrá digitální řešení. Cílem je zvýšit kvalitu života v regionech, což je podle nás základem silné,
soudržné a prosperující Unie. Ve Sdružení místních samospráv ČR podporujeme mimo jiné platformu Obec 2030,
která pomáhá obcím například se zaváděním energetických inovací či s lepším nakládáním s odpady. Zkušenosti
z praxe řady obcí ukazují, že je to správná cesta.

„Evropské unii trvá déle, než zareaguje, ale následně je
schopná silné reakce,“ říká Stanislav Polčák, poslanec
Evropského parlamentu za Evropskou stranu lidovou
a předseda Sdružení místních samospráv ČR. Zmiňuje to
v souvislosti s koronavirovou pandemií nebo výbuchem
ve Vrběticích.
Jak hodnotíte reakci Evropské unie na pandemii koronaviru?
Za více než rok, co se s koronavirovou infekcí potýkáme, podnikla Evropská unie nespočet kroků. Ne všechny
se povedly. Je pravdou, že na začátku pandemie mohla
Unie postupovat rychleji a důrazněji. Myslím si, že toto
byl další z příkladů, který dokazuje, že EU trvá déle, než
zareaguje, ale když se tak stane, je schopna silné reakce. Postupně tak nabíhají skutečně masivní programy
pro podporu ekonomiky, ze kterých bude těžit přirozeně
i Česká republika a Karlovarský kraj. Mimořádný fond obnovy bude dosahovat výše až 750 miliard eur, to je obrovská částka. Za mě je důležité, abychom tyto prostředky
využili skutečně účelně a abychom se z této krize poučili
do budoucna.

Pandemie jistě není jediná věc, která se nyní v EU řeší.
Co byste aktuálně zmínil?
Chtěl bych podtrhnout skutečně velmi silnou a solidární
podporu České republiky ze strany Evropské unie ohledně výbuchu ve Vrběticích, ze kterého jsou viněni agenti Ruské federace. Nejsme v této záležitosti osamoceni
a Unie stojí při nás.
Z poslední doby zásadní je také dohoda na omezení emisí
skleníkových plynů, které mají klesnout minimálně o 55
procent oproti úrovni z roku 1990. Je to realistický kompromis, ale také nepochybně výzva, vyžadující značné
úsilí i podporu dotčených regionů a průmyslových sektorů. Vidím to hlavně jako příležitost nasměrovat naši ekonomiku na udržitelnější cestu. Zároveň nemůže tato snaha končit na hranicích EU, ale obdobné závazky je třeba
vyžadovat i po našich partnerech ze třetích zemí.

Co by mělo toto poučení obnášet?
Ukázalo se například, nakolik jsme zranitelní a závislí
v oblasti zdravotnictví na dodávkách ze třetích zemí. Měli
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SENÁTOR MIROSLAV BALATKA
„Když jde o záchranu lázeňství, tak
všichni táhnou za jeden KRAJ.“
Nějakou dobu jsem se rozmýšlel, jestli se mám ve svém
příspěvku o lázeňství rozepisovat o tom, jak moc ho postihla koronavirová krize, o kolik hostů a příjmů lázně přišly a jaký to všechno bude mít dopad na náš region. Pak
jsem si ale řekl, že se na problém „skomírajícího“ lázeňství
podívám z jiného úhlu. Nabízí se totiž několik příležitostí,
jak lázně podpořit, znovu nastartovat jejich činnost a dokonce i výrazně transformovat. Jednou z cest je zařazení
léčebného lázeňství do připravovaného Národního plánu
obnovy, který má být podkladem pro čerpání peněz z fondů Evropské unie. Česká republika z nich získá 172 miliard
korun a dále půjčky až do výše asi 405 miliard korun.
Dne 11. března 2021 jsem inicioval odeslání dopisů na
ministerstvo pro místní rozvoj, zdravotnictví, průmyslu
a obchodu, kde žádáme o zařazení léčebného lázeňství
do Národního plánu obnovy. Pod výzvu se podepsali prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha, předseda
Sdružení lázeňských míst ČR Jan Kuchař, ředitelka Institutu
lázeňství a balneologie
Kristýna Matějů a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Jsem
moc rád, že svůj podpis
připojili také všichni senátoři a poslankyně za
Karlovarský kraj. Mezi
nimi nechyběl ani poslanec Petr Třešňák, který
také dlouhodobě bojuje
za povolení poskytování
lázeňské léčebně rehabilitační péče i samoplátcům a rozšíření možnosti
lázeňské léčby tak, aby
mohla být poskytována
a hrazena širší skupině
lidí, kteří prodělali onemocnění Covid19.

tisícům klientů a obsluhuje přes 20 tisíc zdravotních lůžek.
Tento svůj příspěvek píši v polovině dubna, tedy v době,
kdy bitva o stamiliony pro lázně ještě neskončila. Prozatím
nám dorazily pouze dvě odpovědi z ministerstev. Jedna od
ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Její odpověď
byla vstřícná a apel na zařazení lázeňství do Národního
plánu obnovy vítala. Přišla však také odpověď od dnes již
bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného. Ta už ale
byla vstřícná podstatně méně. V dopise mimo jiné zmínil,
že se do plánu už nedá moc zasahovat, že jsou prostředky omezené a že jsou mimo jiné na nákup onkologických
přístrojů. Ale ani ty si u nás v kraji za tyto evropské peníze
nepořídíme. Náš Karlovarský kraj je totiž jediný z celé ČR,
který na onkologii a lineární urychlovač evropskou dotaci
nedostane. Bohužel.
Jak se ukazuje, je nezbytné o zájmy našeho kraje bojovat.
Ano, Karlovarský kraj pořád něco říká, ale pokud bude mlčet, ničeho nedosáhne. A to platí i v případě záchrany lázní, kdy musíme být co nejhlasitější, abychom byli v Praze
dobře slyšet!
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

A to je moc dobře, když
se všichni bez ohledu
na politickou příslušnost dokážeme spojit
a takzvaně táhnout za
jeden provaz, protože
víme, že tím pomůžeme našemu kraji. Není
to ale pouze náš region,
kam chceme, aby podpora směřovala. Měla by
být určená pro všech 42
lázeňských míst v celé
České republice. Tuzemské lázeňství je velice významný segment, ročně
poskytne péči cca 400
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HŘBITOV

Vždy mně přitahovala atmosféra hřbitovů. Ať už to byly ty
velké městské, či maličké vesnické, či opuštěné a polorozbořené zde v Sudetech. Staré stromy zde přítomné jako
by dávaly jistotu v nejistých lidských osudech i dějinných
zvratech, které zažily a přežily. Kromě tichých zimních měsíců se vždy hřbitovy nese zpěv a švitoření ptáčků, které mi
pomáhá více vnímat přítomnost, bytí, které je tady a teď.
Když pak přijde podzim, právě na hřbitově vnímám nějak
více, ve vůni tlejícího listí, pomíjivost všeho, nezadržitelný
tok času. A samy hroby uvádějí do pravdy o životě více než
co jiného. Nejsou ohraničeny žádnými ploty, leží zde a odpočívají vedle sebe lékař i dělník, bohatý stejně jako chudý,
všichni stejně potřební, žízniví po životě.
Nyní si začínáme starých hřbitovů více všímat. Proč?
Možná je to pro lidi něco, co nám v době vysokých, železobetonových plotů kolem zahrad a příbytků, chybí. Dávno
minula doba, kdy si sousedé přes plaňkové ploty, které tu
mimochodem byly jen proto, aby se domácí drůbež nedostávala do zahrádek, vlastně viděli až do talíře. Pamatuji si
ještě na Vysočině dobu, kdy se pěšiny, které lidé používali
putujíc krajinou, nezastavovaly a neobcházely „soukromé
pozemky“, ale volně přes ně procházely, někdy dokonce
v samé blízkosti stavení, přes sady a záhumenky. Lidé věděli,
že soused bez souseda nepřežije, že pocestný je někdo, kdo
mě, ať už pracuji na poli nebo v lese, pozdraví a popřeje Boží
pomoc, nebo dokonce v mé stodole najde místo k přespání.
Pak nastala doba plotů drátěných, posléze doba plotů z neproniknutelných houští z tůjek, abychom se dočkali, co se

30 magazín CIHLA

týče estetiky, toho nejhrůznějšího, co jsme zatím mohli vymyslet – doby plotů železobetonových. Ano, žijeme v době
nepřehledné, potřebujeme pocit bezpečí svého malého písečku, kde životu ještě jakžtakž rozumíme. A obětí za to je
to, že jsme se uzavřeli ve vězení, ztratili kontakt se sousedy,
pocestnými, krajinou kolem. Z oken svých domů se díváme
do mrtvého betonu.
Ale jednou nás přestane bavit tato uzavřenost a vyjdeme
ven. Naše kroky bezděčně zamíří k hřbitovu. A ta procházka v nás cosi promění, způsobí, že ten železobetonový plot
kolem našeho domu přestane mít smysl. Dá nám totiž zakusit, že to nejhlubší v nás, naše zranitelnost, nás neodděluje
jednoho od druhého, ale naopak dává nám prožít, jak moc
jeden druhého potřebujeme. Jak je krásné a život v nás probouzející, můžeme-li v druhém člověku poznat toho, kdo
mě potřebuje, a sami sebe vnímat jako ty, kteří potřebují
druhé, kteří se potřebují setkat, ne oddělit. Jak potřebné je
otevřít svůj život, aby vnímal svět kolem, zemi, přírodu.
Toto vyjití ven může být tísnivé ve chvíli, kdy si potřebuji
uvědomit svou chudobu, samotu, oddělenost, pomíjivost.
Může se ale také stát podnětem k odpuštění, otevření se,
vnímání bolesti druhého. A pro někoho se dokonce může
stát nadějí a radostí, že lidské srdce má sílu překonávat
všechny hranice, omezení a ploty a v lásce spojovat nejen
lidi ale po putování „slzavým údolím tohoto světa“ dospět
k samé extázi lásky.
Petr Bauchner, katolický farář v Sokolově
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ZA HUMNY JE MEDARD
GEOLOGICKÉ OKÉNKO
Díky našemu občanovi Jiřímu Loskotovi, jehož články a snímky
jsme publikovali v několika předchozích číslech Cihly, se k nám
dostávají další zajímavosti, nyní od jeho kolegy Petra Uhlíka.
Oba jmenovaní mají znalostí, zkušeností a snímků na dlouhé
rozdávání a my Vám rádi přinášíme aspoň část, pro jejíž název
Petr parafrázoval jméno známé pohádky.
Jsem z Habartova, čili z druhé strany dolu Medard – Libík, jak
se jmenoval po prolomení demarkační hranice jeden velký důl,
jehož zbytky jsou utopeny v novém jezeru. V několika kratších
textech bych se s vámi rád podělil o pár znalostí a úvah vztahujících se k zajímavému území, které leží mezi mnou (z Habartova) a vámi (z Citic a Hlavna).

Pro starší z Vás to možná byl i kus života, možná jste „na šachtě“
pracovali, ale určitě jste ji vnímali jako součást svého života.
Území, kam se nesmělo chodit, odkud linul nezaměnitelný
pach těžených hornin, a toho prachu a někdy i hluku ... Pro
mileniály a ještě mladší už je to jen díra, která je pozůstatkem
něčeho dávného. Fosilního – a to doslova i v přeneseném významu slova. A u toho doslovného se pro tentokráte zastavme.
Když se v roce 2000 zastavila těžba uhlí, zůstal mezi Citicemi,
Svatavou a Habartovem úplně přeoraný kus země. Ráj geologů – živé okno do historie Země. Ráj botaniků – něco jako
pustina po výbuchu sopky. Chodili jsme občas po uzavřeném
(v hantýrce „vyuhleném“) lomu s kamarádem – geologem Petrem Rojíkem, který mi byl zdatným průvodcem a vykladačem
geologické historie.

Sokolovská pánev, sevřená mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem, se vytvořila v období oligocénu a miocénu. Rozlehlé bažiny, jezera, a nánosy řek a sopečné vyvrženiny zaplňovaly sníženiny. Z nejstaršího rašeliniště vznikla před 24 milióny
let kolem dnešního Habartova nejspodnější uhelná sloj Josef.
Močál byl později zatopen mělkým jezerem, které bylo později
zasypávané sopečným popelem z Doupovských hor a ze sopek
v bližším okolí, např. od Hlavna, Bukovan a Hor. Po zániku jezera krajina znovu zarostla subtropickým lesem.
Asi před 23 milióny let prales dočasně zanikl v důsledku přírodní katastrofy: stromy byly pohřbeny pod několikametrovými
vrstvami vulkanického popela, pocházejícího pravděpodobně
z nedalekého stratovulkánu Doupovských hor. Ohořelé a zkamenělé zbytky stromů byly mineralizovány křemenem a sideritem (uhličitanem železa). Část pohřbeného zkamenělého lesa
byla pod Habartovem nakonec odkryta lomem Medard - Libík
a je uchována v chráněném území Kamenné pařezy. Zbytky
kmenů patřily pravděpodobně jehličnatým stromům čeledi
tisovcovitých (Taxodiaceae). Ohořelé pařezy byly mineralizovány, nejčastěji rezavě hnědým uhličitanem železa (sideritem)
nebo místy křemenem. V době vyhlášení chráněného území
měly pařezy průměr až 1,95 m. Kamenné pařezy díky obsahu
uhlí zvětrávají, takže v současnosti už kompletní pařez nenajdeme. Na fotografiích můžeme sledovat jejich rozpad.
Uhelné sloje Anežka a Antonín vznikaly z močálů o 1-2 milióny
let mladších, než byl zkamenělý les. Jsou odděleny vrstvami
písků a jílů, které naplavila řeka přitékající od západu. Uhlotvorné rašeliniště sloje Antonín zaniklo zatopením krajiny soustavou jezer, která před 21 až 17 milióny let s mnoha přestávkami
pokrývala značné plochy Sokolovské a Chebské pánve. Na dně
jezer se ukládaly jílovce cyprisového souvrství. Nese pojmenování podle vápnitých schránek drobného korýše Cypris augusta, které se v těchto jílovcích vyskytují.
Na zachované fosilní ukázky se musíte vypravit až pod Habartov, na severní svahy bývalého hnědouhelného lomu. Mezi
rekultivovanými plochami najdete malá okénka do pradávné
geologické historie: chráněné území s rozpadajícími se zbytky
„zkamenělého“ třetihorního pralesa a dále směrem ke Svatavě
i výchoz uhelné sloje Antonín a portál staré štoly.
Ing. Petr Uhlík, Muzeum Sokolov
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CELOROČNÍ SOUTĚŽ
„VÝZNAM SLOV“
Výsledek druhého kola přinesl
• jistotu: vážení občané, zbytečně se ostýcháte,
• milé překvapení: Radek Hošek, výherce 2. kola, jemuž děkujeme,
gratulujeme a předáme malou pozornost, připojil vysvětlení:
Krušné hory mají, dle učiva základních škol, svůj název podle toho, že
a) jsou to hory (zpravidla poznáme pohledem za jasného dne z vrcholků protilehlého pohoří,
např. z rozhledny na Krudumu v Císařském, nyní Slavkovském, lese),
b) jsou krušné; a krušiti znamená v pračeštině dobývati.
Ovšem situace není tak jasná, jak se zprvu zdá. Posuďte: … a zde Radkovi děkujeme za další rozsáhlý rozbor lingvisticko – hitoricko – geografický, který si vzhledem k nedostatku místa dovolujeme
nezveřejnit.

PŘEJEME VÁM
KRÁSNÉ
LETNÍ DNY
Vaši zastupitelé

Co se také objeví v příštím čísle?
• Nejznámější citický rodák
• Nově zrevitalizované místo pro posezení a hraní u hřbitova
• Nové dětské hřiště v areálu mateřské školy
• Nový herní prvek (lanová pyramida) v Hlavně
• Oslava Dne dětí v sobotu 5. 6. 2021 a další červnové akce v obci
• Územní plán
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K. Musil, Salvador Dalí, akryl, 2018
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