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EDITORIAL
Vážení spoluobčané,
těšili jsme se na to, až v Cihle přineseme četnější komentáře dění v obci s Vaší přítomností. Víme, že většina z Vás v Cihle vyhledává informace o akcích,
kterých jste se zúčastnili.
Doufali jsme, že se epidemiologická situace (Covid) zlepší a my se opět budeme více potkávat a na webu obce i v Cihle nabízet připomenutí společných
událostí. Bohužel k zásadnímu zlepšení nedošlo, a proto toto číslo Cihly nabízí, co záhy přečtete a uvidíte. Událost v našem kraji hodná zvláštní
pozornosti se nejvíce týká Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Tato tři města v naší blízkosti představují společně s dalšími osmi
níže uvedenými městy jednu položku na Seznamu světového dědictví UNESCO. Kromě nám známého lázeňského trojúhelníku jde o města BadenBaden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii, Baden u Vídně v Rakousku a City of Bath v Anglii.
Zařazení na seznam s sebou nese výhody i omezení. V každém případě jde o ocenění toho, co vytvořili naši předkové. My bychom stav předmětů
zápisu neměli minimálně zhoršovat, ale spíše vylepšovat. Určitě i lidé, kteří přijedou do naší obce, budou mít větší potřebu navštívit max. 40 kilometrů
vzdálená místa, kterým svět věnuje v tom dobrém více pozornosti.
Vážení a milí Citičtí a Hlavenští,
děkujeme Vám za společný život a těšme se na náš 3. Obecní ples, který by se měl uskutečnit v pátek 18. února 2022 v Multifunkčním středisku Březová.
S přáním klidných Vánoc a všeho nejlepšího Vám a Vašim blízkým nejen v roce 2022,
Vaši zastupitelé
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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.

POŘADÍ

SMLUVNÍ VZTAHY A PROVOZ

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 2/2021
44.

Čištění deštové kanalizace v částech
Linec a U řeky tryskovou metodou

Údržba obecního majetku

45.

Komunikace vedoucí k jezeru Medard

Oprava komunikace

46.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové
občany

Ekologie, zlepšení života občanů

POŘADÍ

SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA,
SPORT

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

2021

Realizováno

2021 - 2023

Zpracován znalecký posudek ke zjištění stavebního
stavu. Zpracován rozpočet
na opravu

2022

Výzva Karlovarského kraje.
Obec zahájila informační
kampaň

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 2/2021
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51.

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

Kulturní vyžití občanů

21. 8. 2021

Proběhlo

52.

Stezka skřítka Berty
pořádaná z.s. Kolibřík

Kulturní vyžití občanů

09 / 2021

Proběhlo

53.

4. citická brigáda spojená s obědem

Zlepšení vzhledu obce

10 / 2021

Neproběhlo

54.

Halloween

Kulturní vyžití občanů

11 / 2021

Proběhlo

55.

Rozsvěcení vánočního stromu

Kulturní vyžití občanů

28. 11. 2021

Neproběhlo

56.

Mikulášská besídka

Kulturní vyžití občanů

3. 12. 2021

Proběhlo

57.

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

Kulturní vyžití občanů

12 / 2021

Zrušeno

58.

Posezení při svíčkách

Kulturní vyžití občanů

10. 12. 2021

Proběhlo

59.

Štědrovečerní zpívání
a „Sousedské setkání“ v kostele

Kulturní vyžití občanů

24. 12. 2021

Pokud protiepidemická
opatření dovolí,
proběhne akce na návsi
u vánočního stromu

60.

Putování za sněhovou vločkou pořádá Kolibřík, z. s.

Kultura

29. 1. 2022

61.

3. ples obce Citice

Kultura

18. 2. 2022

62.

Maškarní bál pro děti a dospělé

Kultura

5. 3. 2022

63.

Brigáda spojená s obědem

Zlepšení vzhledu obce

3 - 4 / 2022

64.

Pálení čarodějnic
na veřejném prostranství

Kultura

30. 4. 2022

65.

Procházka pohádkovou říší pořádá Kolibřík, z. s.

Kultura

21. 5. 2022

66.

Den dětí

Kultura

4. 6. 2022

67.

Nohejbalový turnaj

Sport

6 / 2022
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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 2/2021
68.

Fotbalový turnaj mladších
a starších přípravek „O pohár starosty“

Sport

69.

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

Kultura

27. 8. 2022

70.

Stezka skřítka Berty
pořádaná z.s. Kolibřík

Kultura

1. 10. 2022

71.

Brigáda spojená s obědem

Zlepšení vzhledu obce

10 - 11 / 2022

72.

Stezka odvahy

Kultura

12. 11. 2022

73.

1. adventní neděle,
rozsvěcení vánočního stromu

Zlepšení vzhledu obce

27. 11. 2022

74.

Mikulášská besídka

Kultura

2. 12. 2022

75.

Posezení při svíčkách

Kultura

9. 12. 2022

76.

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

Kultura

12 / 2022

77.

Štědrovečerní zpívání
a „Sousedské setkání“ v kostele

Kultura

24. 12. 2022

POŘADÍ

DOTACE

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

6 / 2022

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 2/2021

29.

30.

31.

32.
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Nové multifunkční hřiště

Oprava místních komunikací

Výstavba multifunkčního hřiště
na místě současného hřiště u kolejí

Oprava nejpoškozenějších úseků komunikací

Varovný informační systém
obce Citice - bezdrátový rozhlas

Bezpečnost

Oprava komunikace u budovy č. p. 117

Odstranění stávajícího nezpevněného povrchu a provedení nového živičného povrchu
komunikace

2021 - 2022

Zpracován projekt, vydáno stavební povolení a v
prosinci 2020 požádáno
o dotaci na MMR ČR.
Dotace neposkytnuta.
Prostřednictvím Národní
sportovní agentury byla
v září 2021 podána druhá
žádost o dotaci, opět
marně. V prosinci 2021
podána třetí žádost o
dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

2021 - 2022

Byla získána dotace z
Ministerstva pro místní
rozvoj ČR do možné výše
1 952 440 Kč na opravu
místních komunikací v
obci Citice. V listopadu
2021 byly opraveny
nejpoškozenější úseky
komunikací v části u
řeky, v Linci, ke hřbitovu
a kolem zbourané bývalé
školy.

2021

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

2021

Získána dotace ve výši
276 000 Kč z rozpočtu
Karlovarského kraje. Realizováno v listopadu 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 2/2021

33.

34.

Modernizace MŠ Citice 2021

Rekonstrukce oplocení hřbitova

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

Nové dřevěné oplocení se žárově zinkovými
sloupky

2021

Požádáno na MAS
Sokolovsko o dotaci z Programu rozvoje venkova
ve výši 80 % z celkové
částky 499 922 Kč Kč. Probíhá hodnocení žádosti a
vypořádání připomínek.

2022

Požádáno na MAS
Sokolovsko o dotaci z Programu rozvoje venkova
ve výši 80 % z celkové
částky 925 326 Kč. Žádost
schválena. Dodavatel díla
vybrán. Realizováno bude
v r. 2022.

35.

Změna způsobu vytápění
v obecních bytových domech

Zlepšení kvality ovzduší

2021

Poskytnuta dotaca v rámci
78. výzvy IROP na ,,Energetické úspory v bytových
domech - III.“ Realizováno v září 2021. Probíhá
vypořádání připomímek v
rámci dotačního titulu.

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. Realizováno v červnu
a červenci 2021.

37.

Oprava místní komunikace
vedoucí k jezeru Medard
(nad vlakovým nádražím)

2022 - 2023

Podána žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na opravu
komunikace.

2022

Zadáno zpracování výkazu
výměr a rozpočtu. Bude
podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje.

Zlepšení vzhledu obce

2022 - 2023

Jednání o zpracování
pasportu veřejného
osvětlení a energetického
posudku nutných pro
podání žádosti o dotaci.

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

38.

39.

POŘADÍ

Odstranění havarijního stavu

Oprava fasády obecních garáží a dílny
v objektu č. p. 34 (technické služby)

Výměna svítidel veřejného osvětlení
v Citicích a Hlavně

MOVITÝ MAJETEK

Zlepšení vzhledu obce

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 2/2021
9.

6

Výměna vánočního osvětlení
u panelových domů

magazín CIHLA

Zlepšení vzhledu obce

Realizováno 12/2021
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RODINNÉ KLÁNÍ
A CITICKÁ LETNÍ SLAVNOST

Začátkem srpna byli vyzváni obyvatelé Citic, aby si postavili své rodinné týmy a přihlásili se do akce Rodinné klání. V tomto roce se
konal druhý ročník této naší novodobé tradice. Přihlásilo se devět týmů (z deseti možných) a postupně odpadaly, aby 21. srpna ve
tři hodiny odpoledne proti sobě nastoupilo šest týmů a užilo si zábavy, rodiny, smíchu a hlavně rozlišných úkolů. Týmy musely být
sestaveny ze čtyř osob, kdy minimálně jedna musela být žena a jedno dítě do věku 18 let.
Na týmy čekalo deset soutěží rozmístěných po fotbalovém hřišti – týmové skládání puzzle, házení míčků, slepá dětská vkládačka,
složité vázání uzlů, trasa s velkým balonem, foukaná stolní hra, navigační hra, 10 záludných tipovacích otázek, přenos moučného
nákladu, hra na zapamatování. Rodinné klání bylo plné smíchu i fyzických výkonů. Vyhlášení vítězů proběhlo v první hudební pauze na Citické letní slavnosti, která začínala o sedmé večerní hodině na plácku nad bývalou družinou. Na podium nastoupila kapela
Martin Čarny Band a vyhrávala známé písně. Naše vítězné týmy obdržely dárkové koše a všichni zúčastnění medaile za svou účast.
Citická letní slavnost končila v jednu ráno a Citičáci si jí řádně užili.
Rodinné klání zorganizovala Ing. Karla Kohoutová s Martinou Baborovskou. Na akci pomáhalo dalších 8 dobrovolníků. Citickou
letní slavnost zorganizovala Martina Baborovská s Václavem Machem. Akci nafotila Jitka Nováková a Monika Špačková.
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VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ UMĚLCI

Michal NOVÁK
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Vážený pane Michale Nováku, uctivě Vám děkujeme za ochotu
podílet se na, co se obecních zpravodajů týká, unikátním seriálu představování významných českých výtvarných umělců. Děkujeme Vám také za něco z Vašeho umění, jak nám to sdělujete
na konci rozhvoru.
Tuto možnost nám přinesl grafik našeho časopisu, taktéž Váš
přítel, Karel Scherzer. Těšíme se a jsme zvědaví zároveň, co nám
o Vás, Vašem díle a o Vašem pohledu na svět prozradíte.
V čem bylo Vaše rodinné prostředí inspirativní a kdo nebo
co Vás nejvíce ovlivnil/o při volbě o směřování Vašeho životaběhu?
Vlastně ve všem. Vyrůstali jsme s bratrem v inspirativní domácnosti. Naše maminka je kultivovaná žena se zájmem o cokoliv v oblasti umění. Takže jsme byli obklopeni spoustou knih,
obrazových publikací, hudbou a prostě vším hezkým. To vás
samozřejmě nějak formuje … Navíc otec mého spolužáka byl
výtvarník a to už asi jinak nešlo. Všelijak jsme si kreslili a malovali. Na kraje sešitů, učebnic, někdy i na zdi. No a později jsem
objevil taje grafiky. A bylo.

jen u této knihy, anebo dětem a dospělým doporučíte další
publikace?
Ono toho zase tolik nebylo, ale s ilustracemi ve druhém vydání
„Labské královny“ jsem docela spokojen. Občas dělám trochu
jinou tvorbu, je to jako bych se snažil mluvit jinou řečí.
Baví mě to. To nedělám pro děti, ale pro všechny vnímavé
jedince a je jedno, kolik jim zrovna je let :-) Jsou tam dlouhé
intervaly, v řádu let. Taky jsem spolupracoval na animovaných
filmech k „Labské královně“. Zajímavá zkušenost. Tam jsem měl
štěstí na lidi, se kterými jsem spolupracoval.
Je známý Váš kladný vztah k Bohumilu Hrabalovi. Čím
Vás obohatil nebo stále obohacuje a zavzpomínal jste na
Hrabala i v „jeho“ hospodě „U Zlatého tygra“ v Praze?
U „Zlatého tygra“ jsem nikdy nebyl, ale vím, kde to je :-)) Hrabala mám rád, protože popisuje život podobně, jak ho vidím
já. „Lidskej život nemá happyend“, jak někde napsal.
Člověk bytí na zeměkouli nemá na zkoušku, jinej život mít ne-

Ivana Šmejdová Vás představuje
jako košatého výtvarníka zabývajícího se „tu grafikou, tu ilustracemi, tu malbou na dřevo“.
Uvádí také, že Váš dům s prvorepublikovou patinou poblíž jezera
v Sadské stojí za vidění hlavně
uvnitř. Jak tamní genius loci vnímáte, co s Vámi provádí, k čemu
Vás navádí, co Vám umožňuje?
Dobře na mě působí pozitivní energie domu a světlo v něm. Taky tam
mám víc prostoru a hlavně tam
maluji. V Ústí spíš jenom „grafikuju“
a kreslím.
Teď to trochu vypadá, že se nezastavím? Abych ze sebe nedělal
něco, co nejsem :-)Chtěl bych, aby
to přibývalo víc … Často si pomáhám citací z „Rozmarného léta“, že
„Arnoštek je kouzelník toliko prostřední“. Ale jsem poctivý dělník na
vinici páně, myslím.
Co zásadně ovlivňuje, zda se právě věnujete grafice, malbě, ilustracím, architektuře, …? Míváte
rozpracováno několik věcí najednou?
Ano, mívám. Pracuji na více věcech
najednou. Podle mého momentálního nastavení. V nestejném intervalu :-)
Jste spolutvůrcem knihy pohádek „Labská královna“. Zůstalo
2 | 2021
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by.
Takže tam v sobě musíte po tu dobu „udržet“ jisté emoce, pohnutky, které vás k měděné desce přivedly … To je jistý druh
dobrodružství.
Se sběrem zkušeností … pozorujete na vztazích mezi lidmi
něco zásadně jinak než kdysi? Co to je a čím je to způsobeno?
Ano, pozoruji. Díky technologiím se zeměkoule „smrskla“
a víte, co se stalo na jejím druhém konci, a zároveň se sousedem naproti komunikujete přes nějakou sociální síť. Když jste
někde venku mezi lidmi, tak se snad každý druhý nedívá před
sebe, ale do mobilu. Kdo kdy naposledy si dal práci a napsal regulérní dopis? Klidně krátký … Jsme si blízko a zároveň hodně
daleko.
Existuje nějaká činnost, místo, podnět, při kterých Vás
Hrabal vždy osloví?
Možná hospoda a poslouchané historky tam? To se mi spojí jistě. V závislosti na kvalitě sděleného a pointě. Kolikrát je to tak
neuvěřitelné, že se to stát muselo.
Vzkážete cokoli našim občanům, tedy do západočeské vsi
s necelým tisícem obyvatel?
Michal Novák, Archimboldo, kresba, 200?
bude (hinduisti prominou), tak je dobrý, aby byl co nejhezčí.
Pokud to jenom trochu jde, je třeba se smát a mít radost.
K Vašim malbám na dřevo: když Vám pošlu prkno a poprosím Vás o ztvárnění určitého tématu / motivu, vyhovíte mi?
Rád bych, ale to nejsou obyčejná prkna, myslím, je to jilm nepravidelného (hodně) tvaru, dostal jsem je kdysi od majitele
pily. K ničemu mu nebyla. Jsou sama o sobě tvarem zajímavá,
jak to příroda zařídila, tak už to můžete jenom tak nesměle
svým malováním doplnit.

Nevím, zda zrovna já bych měl něco vzkazovat, na to jsou lepší,
jistě? Snad, a to by mělo platit pro všechny, včetně mne: „Základ demokracie je v mravnosti“, …tuším, Karel Čapek?
Samozřejmě přeji všem, ať se mají prima a nic je netrápí. Jsou
zdraví a šťastní. Jenom, jak to trochu jde.
Připojíte k Vašemu vzkazu, uctivě se ptáme, nějakou drobnost
z Vaší tvorby do naší obecní minigalerie výtvarného umění?
Daruji. Samozřejmě a rád. Prostě jen tak, pro radost. Všech.

Tvrdíte, že „grafika je dobrodružství, protože tu nevidíte výsledek hned“. Co v dnešní době považujete za dobrodružství povznášející, snesitelné, přínosné, a co už nikoli, a proto
je to lidem a/nebo přírodě, tedy opět i lidem, ke škodě?
Dneska, v této bláznivé a nevyzpytatelné době se mi zdá dobrodružné skoro všechno?:-) Za povznášející a snesitelné považuji to, co mě vnitřně obohatí, něco nového se dozvím a ta informace, či zkušenost
mě někam posune.
Ano, u grafiky to je
dobrodružství v tom
slova smyslu, že nevíte, jak to úplně dopadne. Nebo alespoň
já :-) Myslím díky časové prodlevě, která
tam prostě existuje
díky technologii tvorMichal Novák, Léda s labutí, lept, 200?
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Michal Novák, Gustav Mahler, lept, 200?
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Michal Novák,
Ian Anderson, kresba, 200?
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DĚTSKÝ DEN
S ODPOLEDNEM S KOLIBŘÍKEM
Vládní nařízení boje proti covidu neumožnilo uskutečnit:
Putování za sněhovou vločkou, Ples obce Citice, Maškarní bál
pro děti a dospělé, Pálení čarodějnic, Procházku pohádkovou říší
V červnu 2021 se utažené kleště pro společnost uvolnily a tak
Obecní úřad Citice a Kolibřík, z.s. propojil Dětský den s Odpolednem s Kolibříkem. Tyto dvě akce se promísily v sobotu 5. června
a pro děti byla od třetí hodiny připravena hraná Pohádka o Budulínkovi, kterou přijelo zahrát divadlo Kapsa Andělská Hora.
Čtvrtá hodina znamenala start oblíbených dětských soutěží
a tak si všechny děti běžely pro kartičku, se kterou obíhaly jednotlivá stanoviště rozmístěná po fotbalovém hřišti a plnily jeden
úkol za druhým. Kartička plná razítek znamenala vstup do ráje
odměn a každé dítko si samo nadiktovalo, která odměna je pro
něj lákavá. Celá akce se konala na fotbalovém hřišti, kde byly
připravené i nafukovací skluzavky a skákací hrady. Děti si mohly
nechat pomalovat obličej i modelovat nafouknuté balónky do
různých tvarů věcí i zvířátek. V pět se spouští z nebe déšť a soutěže musí být ukončeny, neboť déšť se mění v lijavec. V půl šesté
byly naplánované ukázky tance se psy, ale déšť nahnal všechny
zúčastněné do připravených obecních stanů a bylo potřeba promtně řešit prostor pro pejsky a slyšitelnost hudebního podkresu.
Vše se za pomoci přítomných podařilo a program mohl pokračovat, sice ve stísněném prostoru, ale přesto si děti i dospěláci
šikovné pejsky pochvalovali a zážitek si užili. V sedm hodin měla
nastoupila kapela MD company (Karlovy Vary) se zpěvačkou
Radkou Fritzovou. Začátek produkce kapely se posouval a řešily se technické problémy. Ovšem přítomní si nenechali dobrou
náladu vzít a využili prostoru k sousedskému seznamování nad
dobrým mokem. Před jednou hodinou ranní kapela začíná balit
a nastupuje živelná repropárty, která končí před čtvrtou hodi-
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nou ranní. Dětský den zorganizovala Martina Baborovská s Mgr.
Marií Kaiserovou. Na akci pomáhalo 20 dobrovolníků.
Odpoledne s Kolibříkem zorganizovala Ing. Karla Kohoutová.
Akci fotila Monika Špačková.
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INFORMACE Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
„ŠKOLA V PŘÍRODĚ“
Letos jsme se konečně po době „koronavirové“ mohli vydat na týden na školu v přírodě. „Školandy“ se zúčastnily
děti ze staršího oddělení s paní ředitelkou Táňou, paní
učitelkou Blankou a se studentkou pedagogické školy
Luckou. Vyjeli jsme začátkem června do Krušných hor do
penzionu Dvůr Stráň, kde jsme již byli předminulý rok
s dětmi (již školáky) a velmi se nám zde líbilo.
Po příjezdu v dopoledních hodinách jsme se ubytovali, naobědvali, odpočinuli a šli jsme prozkoumat okolí.
Cestou jsme viděli koně, které jsou zde ustájeni, neboť
v objektu je i jezdecká škola.
V dalších dnech jsme chodili do lesa, kde jsme stavěli
chaloupky z přírodnin, určovali stopy zvěře, poslouchali
zvuky v přírodě, určovali jsme jehličnaté a listnaté stromy. Také jsme poznali několik turistických značek, po
kterých jsme se vydávali na naše cesty. Během vycházek
jsme sbírali luční květiny, jejich názvy jsme vyhledávali
v atlase rostlin a založili Herbář. V dopoledních hodinách jsme v klubovně, na obrázcích poznávali lesní zvěř
a jejich stopy. Napsali jsme pohledy domů, abychom potěšili i naše rodiče. Vyrobili jsme si notýsky, do kterých
jsme si zakreslovali naše poznatky.
Ve středu nás čekal výlet na nejvyšší horu Krušných hor
na Klínovec. Na tento výlet jsme si vyrobili „dalekohledy“. V tento den od rána „lilo, jako z konve“, ale v poledne se počasí umoudřilo a my mohli vyrazit. Přijel pro nás
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autobus z Ostrova a jelo se. Na Klínovci jsme vyšlapali
schody na rozhledně a už jsme se mohli kochat pohledy
po okolí. Také jsme si prohlédli sjezdovky, lanovou dráhu a chatu Horské služby. Posvačili jsme a vydali se zpět
do penzionu.
Ve čtvrtek nás čekaly dvě důležité akce. Hledání „pokladu“ a projížďka na koních, kterou nám nabídla paní
majitelka penzionu. Poklad jsme po úspěšném splnění
všech úkolů zdárně našli a projížďku jsme si všichni moc
užili.
Poslední den v dopoledních hodinách jsme ještě stihli
„olympiádu“- běh, skok, hod, přetahovanou a už jsme
šli na poslední oběd. Po obědě pro nás přijel autobus
a hurá domů.
Musím pochválit všechny děti, jak krásně bez problémů
školu v přírodě zvládli. Děti byly moc šikovné, samostatné v sebeobsluze, krásně jedly (taky jim každý den
v přírodě pěkně vyhládlo), byly nadšené pro každou
přichystanou aktivitu. Sice jsme my (dozor) byli v „zápřahu“ po celý 5 dnů, ale odměna šťastných dětí nám
vše vynahradila. Počasí nám také po celou dobu přálo,
i když občas zapršelo, ale to nám vůbec nevadilo. Děti si
ze „školandy“ odvezly plno krásných zážitků a upevnily
si mezi sebou velmi hezké kamarádské vztahy.
Taťána Malinkovičová, ředitelka mateřské školy
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VÝLET DO KRASLIC NA
„ LOUPEŽNICKOU STEZKU“
Začátkem června jsme se vydali s našimi dětmi z dolní
třídy na výlet do Kraslic. Počasí nám přálo, i když bouřilo, přece jen nám na cestu svítilo sluníčko. Hned na
začátku jsme prošli oranžově označenou stezku pod názvem „Loupežnická bašta“. Pozdravili jsme loupežníky
a pohladili draka, který byl ze dřeva, tak jsme se nebáli.
Zkoumali jsme les, poslouchali jeho zvuky, vyzkoušeli si
zvukové signály, poznávali zvířecí stopy a plnili úkoly.
Po cestě jsme si zazpívali pro dobrou náladu. Nasbírali
jsme poklady z lesa – šišky, větvičky, kamínky, lišejník.
Došli jsme až na Vyhlídku, ze které jsme viděli vysoké
kopce, malé domky v údolí. Celou cestu jsme se těšili na
řízek, který nám na výlet připravila paní kuchařka. Najezení, utrmácení, ale spokojení jsme nastoupili do au-

tobusu a vyrazili zpět. Odpoledne
jsme plni zážitků odcházeli ze
školky domů. Výlet se nám vydařil
a už se těšíme na další objevování
okolí a výlety.

Jitka Tomsová,
učitelka v mateřské škole
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STEZKA SKŘÍTKA BERTY
Podzimní čas je obdobím pro naše skřítky, kteří se zjevují jen
jeden den v roce a tím se v tomto roce stala sobota 2. října.
Počasí si skřítci vybrali nádherné – slunečný, podzimní den.
Stezka skřítka Berty byla pro děti připravena tradičně kolem
hřbitova, kde na své pomocníčky čekali skřítci Zemědělci,
Poštovní skřítci, Zvířátkoví skřítci, skřítci Stromáčci, skřítci
Sporťáci, Šiškáčci, Houbáci, Jahůdkoví skřítci a samotný skřítek Berta se svým pomocníkem.
Děti nadšeně upracovaným skřítkům pomáhaly vozit zeleninu, poznávat zeleninu, razítkovat dopisy, hledat domečky
pro zvířátka, zachraňovat zaklíněného papírového draka,
proběhnout stezku mezi stromy, skákat v pytli i házet šiškami,
najít jedlé houby a další drobné úkoly. Dětí prošlo trasou 138
a nespočet dospělých jako jejich doprovod. Velmi nás těší,
že je tato akce oblíbená. Pro větší pohodlnost zúčastněných
děti předem objednáváme na přesný čas jejich startu, tím se
snažíme zkrátit čekání na startu a zároveň alespoň trochu zamezit čekání na jednotlivých stanovištích. Děkujeme všem
skřítkům, že s úsměvem a nadšením přivítali všechny děti a
spoustu nových věcí je naučili. Snad nás příští rok opět navštíví v ten jeden kouzelný skřítkovský den.
Akci zorganizovala Ing. Karla Kohoutová s Martinou Baborovskou. Bez pomoci 20 dobrovolníků a obce Citice by se akce
konat nemohla.
Akci nafotili kluci z JPB-Photo, za což jim moc děkujeme, neboť i oni jdou k nám dobrovolně ve svém volném čase a bez
nároku na honorář.
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A STEZKA ODVAHY
Oblíbený dětský halloween se uskutečnil 6. listopadu. DJ David se svou diskotékou, soutěžemi i precizní výzdobou
bavil děti v dolní klubovně bývalé školy od 16 hodin. Mezitím se chystala Stezka odvahy, která vedla od Školičky
(bývalá dolní škola) přes fotbalové hřiště, po horním náspu do parku u družiny a po silnici k poště. Zájem byl velký
i přesto, že akce byla zveřejněna jen v obci Citice. Děti i dospěláci si užili trochu strašení. Čekal na ně obrovský hýbající se pavouk, potměšilý Hugo, svítící hřbitov, lidský kokon, nezdravě žijící kostra, živí duchové, zombí vězeň, rej
čarodějnic, tajemný písař a další záludnosti. Dle ohlasů se nám Stezka odvahy povedla. Aktivně se na její přípravě
podílelo 24 Citičáků, všem děkujeme za jejich čas, invenci, zručnost i společnost.
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MIKULÁŠ V CITICÍCH
A POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – 28.
LISTOPADU – BYLO NA POSLEDNÍ CHVÍLI
ZRUŠENO (DOPORUČENÁ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ). BOHUŽEL JSME SI NEMOHLI UŽÍT
ZPĚVU VÁNOČNÍCH KOLED I JINÝCH PÍSNÍ
S JANOU HOFFMANNOVOU ZA KLAVÍRNÍHO DOPROVODU HANY BEZDĚKOVÉ. V PLÁNU BYLA TÉŽ VYNIKAJÍCÍ OBECNÍ POLÉVKA
A SVAŘENÉ VÍNO.

dětem chovali mile a pokud zazlobili, tak je andělé odháněli, protože malé děti nezlobí. Pro větší děti byl připraven
program od šesti hodin. Čertiska se na zlobivé děti moc
těšila, pytlů bylo připraveno dost, ale andělé se i za větší
děti postavili. Mikuláš rozdal i této skupince balíčky a děti
i neposední čertíci si užili zábavu pořádanou DJ Davidem.

3. prosinec byl ve znamení Mikuláše a jeho družiny. Bývalá dolní škola ožila čertisky, smíchem a trošku i strachem
zlobivých dětí. Čtvrtou hodinou začínal program pro malé
děti, který připravila mateřská školka v čele s ředitelkou
Táňou Malinkovičovou. Připravený byl i DJ David se svými soutěžemi a hudebním doprovodem. Mikuláš dětem
rozdal objemné balíčky za jejich písničky, básničky a děti
si poté zasoutěžily o další drobné dary. Čerti se k malým

Posezení při svíčkách pro naše seniory byl připraven na
10. prosince. Obecní úřad vyzdobil dolní klubovnu v bývalé škole, přichystal chlebíčky, další drobné pohoštění,
alkoholické i nealkoholické pití. Přítomné přivítal starosta
Václav Mach a děti z mateřské školky předvedly svůj krásný kulturní program. Poté nastoupil Jiří Homolka se svou
hudební produkcí. Každý, kdo se chtěl bavit si zatančil, popovídal, zasmál se a prožil další krásné odpoledne a večer.
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Akci zorganizovala Martina Baborovská a Václav Mach.
Účinkovalo 10 dobrovolníků.
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AŤ ŽIJE MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Prvního června jsme Mezinárodní den dětí oslavili v naší
školce karnevalem a kouzelnickým představením. Už ze
šatny přicházely do tříd děti v různých maskách a nadšení
jim zářilo z očí. Měli jsme možnost vidět několik princezen,
námořníka, kuchtíka, berušku piráta, doktora, vílu a další
pohádkové bytosti. Od rána zněla hudba v obou třídách.
Děti v maskách tančily a soutěžily. Na závěr následovala
promenáda a představení masek.
Po svačince jsme přivítali ve školce kouzelníka. Kouzelnické představení se dětem velmi líbilo a nadšeně spolupracovaly. Odměnou všem byly nafouknuté balonky v podobě zvířátek.
V tento den jsme si užili spoustu legrace a radosti. Děti si
odnesly plno zážitků a i drobný dárek.
Taťána Malinkovičová, ředitelka mateřské školy
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VIKTOR Z BRNA
Mezi lidi, kteří mě v životě hodně předali, patří také Viktor z Brna. Na setkání s ním jsem se vždy těšil, neboť humor, kterým ventiloval svůj nepříliš lehký život, pomáhal
nejen jemu, ale mnoha dalším dívat se na životy svoje
i svého okolí s lehkostí a nadhledem. Viktor měl od Boha
ještě jeden krásný dar: hlubokou vnímavost pro život lidí
s různým psychickým, mentálním či osobnostním handicapem. Z brněnských ulic znal řadu těchto lidí, a to nejen
od vidění, ale také z osobních kontaktů, neboť tito často
opomíjení lidé v něm cítili někoho, kdo si jich váží a komu
se mohou svěřit. A Viktorova hluboká úcta k těmto přehlíženým mu také dávala autoritu k tomu, aby o nich mluvil
před ostatními s humorem, který byl ryzí, krásný a někdy
tak nezvladatelný, že nás bolela bránice od smíchu.
Jednou Viktor nakládal písek na opravu svého domu, když
šlo okolo jedno z těchto „dospělých dětí“ a s upřímností vlastní bláznům a dětem mu řeklo: „Viktore, tohle bych
nedělal, to by mě nebavilo.“ Už nevím, co mu Viktor tehdy
odpověděl, ale asi nic, neboť tahle hláška ho tak pobavila,
že ji pak často používal jako moudro nejen pro svůj život,
ale i se svými přáteli rád řešil, co je v životě baví a co ne.
Viktor už nežije. Zemřel ještě ne příliš starý již před mnoha lety na rakovinu. A tak jsem ochuzen o jeho moudra,
kterými by obrátil ve vtip ty hrozně vážné diskuze na Internetu o tom, jestli se nechat očkovat proti covidu, nebo
ne nebo jestli stavět ostnaté dráty kolem Běloruska proti
migrantům, či je tam jít vítat. A už vůbec nevím, co bych si
po jeho komentářích měl myslet o vážnosti situace s naším
prezidentem či premiérem.
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Dnes, po letech, si teprve uvědomuji, jak hluboký vhled do
života mi Viktor svými diskuzemi o tom, co ho „baví“, a co
„nebaví“, dal. Vždyť často prožijeme, vinou různých předsudků, tlaků, strachů a kdovíčeho ještě, třeba i většinu života ponořeni do čehosi, co nás bytostně „nebaví“. Na mysl
se mi například derou bolesti našich dnešních dní: vždyť
koho může skutečně bytostně „bavit“ polarizace společnosti. Spousta diskuzí se vede tak, že druhé ani neposloucháme a předem si je škatulkujeme podle svých názorů.
Stavíme mezi sebou hradby, abychom se ubezpečili ve své
vlastní pravdě.
Lidská duše je ale utvořena k tomu, aby byla svobodná. To
je to, co ji bytostně „baví“. Jakákoliv uzavřenost, svázanost
či lež ji naopak dělají zahořklou, nešťastnou, míjející se se
sebou samou, se světem kolem, s životem v jeho růstu,
proměně a kráse. Koho tohle může skutečně „bavit“?
Věřím, že člověk, který v životě hledá to, co ho skutečně „baví“, dochází k hlubokému poznání, že je bytostně
propojen se všemi lidmi. Nepotřebuje již škatulky, podle
kterých si lidi dělí. Nedělá si o nikom iluze, každého bere
jako bytost uvnitř krásnou, ale také schopnou škodit sobě
i druhým. A poznání, že i v člověku, který mě může ublížit,
či ubližuje, je zároveň ukryto něco krásného, co mě s ním
spojuje, mi dává svobodu, kreativitu, prostě radost, která
mě „baví“.
Petr Bauchner, katolický farář v Sokolově
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HEJTMAN PETR KULHÁNEK
S DOPROVODEM V CITICÍCH
Hejtman našeho kraje Petr Kulhánek, Vít Hromádka, člen rady kraje pro oblast rozvoje venkova, a Jana Pavlíková tisková mluvčí
(dále jen „Kraj“) nás navštívili 13. října 2021, aby v rozhovorech se členy vedení naší obce a v průběhu nikoli krátké pochůzky naší
obcí zjistili a na místě viděli, co nás trápí, co více či méně úspěšně řešíme, co se nám již podařilo a s čím bychom potřebovali ze
strany Kraje pomoci. Hosté z Kraje byli velmi dobře připraveni a otázky jimi kladené potvrzovaly, domníváme se, zájem vážný,
nikoli předstíraný. Témat bylo mnoho, a proto i otázek, odpovědí a dohodnutých úkolů nemálo. Za naši obec byli jednání přítomni
starosta Václav Mach a radní Vladimír Kohout, Zdeněk Sopr a Petr Beránek.
Snímky připomínají úvodní jednání v zasedací místnosti obecního úřadu a prohlídku problematické křižovatky v Linci.

„POPELNICE“ OD 1. LEDNA 2022 JINAK
Pro Vás, kteří se nezúčastňujete veřejných jednání našeho zastupitelstva, jsme dále uvedené informace poprvé zveřejnili na
webu obce 24. září 2021. Změna zákona o odpadech byla podnětem pro vydání „Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“. Počínaje 1. lednem 2022 skončila smluvní účast občanů
na svozu komunálního odpadu a úhrada musí být v souladu se zněním zákona, resp. uvedené vyhlášky vybírána formou
místního poplatku.
ZMĚNY STRUČNĚ:
• dosavadní smlouvy o odvozu odpadu budou ukončeny 31. 12. 2021,
• spolu/vlastník nemovitosti (byt. Dům, nemovitost pro rekreaci) nacházející se v katastru obce a/nebo osoba mající
v nemovitosti v obci trvalé bydliště, jsou povinni do 31. 12. 2021 na obecním úřadu vyplnit formulář
„Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“,
• od 1. ledna 2022 se za odvoz odpadu stanovuje roční sazba za každý jeden litr občanem používané odpadní nádoby.
V naší obci tato sazba představuje 0,40 Kč / litr. Součin objemu odpadní nádoby a počtu vývozů v nastávajícím roce
dává množství „vyvezených litrů odpadu“, které se vynásobí sazbou za litr, čímž se dospěje k výsledné roční předepsané
úhradě,
• úhradu je nutno vypořádat do 30. 6. 2022,
• co bude v letech příštích, uvidíme.
REKAPITULACE PLATEB ZA ODVOZ ODPADU:
• v 1. pololetí r. 2021 za rok 2020,
• ve 4. čtvrtletí r. 2021 za rok 2021,
• do 30. 6. 2022 za rok 2022.
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2 | 2021

SENÁTOR MIROSLAV BALATKA

JEDNÁNÍ STAROSTŮ A PŘEDSTAVITELŮ
VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ V CITICÍCH
Dne 13. září 2021 se v budově bývalé dolní školy uskutečnilo setkání starostů senátního obvodu Sokolovsko se senátorem Miroslavem Balatkou. Tématy byla bezpečnost
v kraji a odpadové hospodářství.
Jedním z hostů byl ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje plk. Mgr. Petr Macháček.
S tím, kam se ubírá odpadové hospodářství dle nového
zákona, přítomné seznámily pracovnice krajského úřadu
Ing. Regina Martincová a Mgr. Ulrika Lillová.
Diskuse k oběma bodům byla velmi zajímavá. Starostové
se ptali a snad i dostávali odpovědi na to, co je v obcích
nejvíc trápí a co ztěžuje jejich činnost.
Také se naprosto otevřeně mluvilo o problémech, které
způsobují sociálně vyloučené lokality a že vyřešení těchto problémů nemá jednoduché a rychlé východisko.
K bezpečnosti v kraji v širším slova smyslu patří také
poskytování sociálních služeb. Se šesterem sociálních
služeb poskytovaných Pomocí v nouzi, o.p.s., a jejich
potřebností a využíváním v kraji seznámil přítomné místostarosta Petr Beránek, taktéž ředitel uvedené obecně
prospěšné společnosti.
Soňa Pisárová, asistentka senátora Miroslava Balatky

2 | 2021

magazín CIHLA 27

CITICKÁ HOSPODA „U HROCHA“

CITICKÁ HOSPODA U HNÁTA, DŘÍVE TAKÉ
U ZÁVOR APOD. JE NA MÍSTĚ, KTERÉ NELZE
NEVIDĚT. NEPŘEHLÉDNUTELNÝ BYL TAKÉ
SÁL, KTERÝ BYL S HOSPODOU SPOJEN,
STEJNĚ JAKO ZÁVORY, OD NICHŽ HOSPODA
STÁLA, „CO BY KÁMEN ODLOŽIL“.
Je patrné, že budova prochází potřebnou náročnou
rekonstrukcí. Totiž loni v létě se majitelem hospody
de facto stal Zdeněk Mach, náš občan, velmi platný
zastupitel a podnikatel.
Před komunálními volbami v r. 2018 Zdeněk zvažoval, zda se z Citic odstěhuje, anebo v nich zůstane.
V případě setrvání byl rozhodnutý ucházet se o místo
v obecním zastupitelstvu s cílem přispívat k rozvoji
Citic a Hlavna.
V rozhovoru jsme se snažili zjistit i to, jak koupě a rekonstrukce hospody zapadá do jeho někdejšího rozhodnutí zůstat v Citicích pro dobro jejich občanů.
Především ti, Zdeňku, děkujeme, že jsi se ujal zvelebení části centra obce, aniž bys před tím komukoli kladl
jakékoli podmínky.
Neptáme se tě na finanční náročnost rekonstrukce,
protože to je výlučně tvoje záležitost. Jen ti přejeme,
aby se ti alespoň část vložených peněz vrátila.
Proč chceš v Citicích provozovat hospodu? To je zde tak
zajímavý místní trh, resp.
koupěschopnost občanů, aby
se ti provoz hospody vyplatil?

OR I

Zůstane jen u hospody, anebo něco přidáš? Domníváš
se, že již roky avizované komerční využívání jezera
Medard a jeho okolí může někdy (kdy?) přispět ekonomice Tebou budovaného zařízení?
Přibude možnost stálého občerstvení. Hospoda bude vybavená restaurační kuchyní a doufám, že jednou i vlastním kuchařem. Podobu jídelního lístku připravujeme
s Davidem. V patře nad hostincem budou tři vybavené
apartmány pro krátkodobé ubytování, které by měly celý
projekt finančně stabilizovat. Nejvíce se těším na novou
terasu a následné propojení s obecním multifunkčním
hřištěm. Od nadregionálního komerčního využití Medardu nás dělí velmi dlouhá cesta, a proto s tímto přínosem
nepočítám.
Kolik míst by mělo v hospodě být a jaká bude ubytovací kapacita „penzionu“?
Koncepčně je projekt připraven při plné obsazenosti
vnitřního prostoru na 36 osob. Samozřejmě záměrem je
i terasa pro letní měsíce, kdy se počet návštěvníků navýší.
Část terasy by měla být zastřešená. Co se týká ubytovací
kapacity, tak maximum jsou tři čtyřčlenné rodiny.
Jak začneš a kam bys rád směřoval?

GINATED ESTD 202

Hospoda patří dle mého názoru
do základní infrastruktury obce
naší velikosti. Navíc je příjemné,
když člověk nemusí z hospody
jezdit taxíkem. Mým oborem
je stavebnictví, a tak vlastní
PU
provoz hostince a spokojenost
B AN
D
hostů připadne na Davida Peřinu. Ekonomickou úspěšnost
tohoto projektu si netroufám
odhadnout. Nepředpokládám,
že tato investice bude mít krátkou návratnost, ani jsem s tím nepočítal ve svém záměru.
Jedná se spíše o vytvoření místa vhodného k setkávání
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lidí a sloužícího lidem. Mělo by jít o prostory, ve kterých
oslavíme veselé životní události, zapijeme ty smutné a /
nebo si zanadáváme u fotbalu.

APART ME N

1

TS

Rád bych spojil venkovní část
hostince s připravovaným multifunkčním hřištěm, které obec
naprojektovala v prostoru stávajícího hřiště a zahrádek mezi
garážemi a pečovatelským domem. V tomto prostoru bych
rád vytvořil relax zónu, kde si
člověk může opéct buřta, zahrát
ping-pong či petanque nebo se
bude dívat z terasy na děti na
pískovišti a na prolézačkách.
Bohužel obec v letošním roce
nezískala na zmiňované hřiště
dotaci, a tak je realizace tohoto
projektu posunuta na, doufejme, již příští rok.

Kolik lidí plánuješ zaměstnat a půjde o místní?
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Bylo mým záměrem, aby hospodu a penzion provozoval
někdo z místních obyvatel. V duchu „co se stalo v Citicích,
zůstane v Citicích“. Pro začátek David plánuje obsluhovat
od pondělí do pátku sám a přes víkend dle potřeby s výpomocí v kuchyni.

září 2021, anebo počkat na dokončení kompletní rekonstrukce, tedy včetně apartmánů a pak vše otevřít společně. Pomalu se začínám přiklánět k názoru, že bude lepší
otevření nechat, až proběhne kompletní rekonstrukce.
Určitě mohu slíbit, že nejzazší termín je jaro 2022.

Co se týká provozu hospody, máš nějaké zásady, které
budeš důsledně dodržovat?

Zdeňku, díky za rozhovor a všichni si přejeme splnění Tvého záměru v plném rozsahu.

Toto je opravdu zajímavá otázka. Velice nerad bych lidi
a sebe svazoval nějakými zásadami. Na druhou stranu nikdo nechce sedět v hospodě s někým, kdo se neumí chovat. Samozřejmostí je zákaz kouření a příjemná obsluha.
Zdánlivě opakujeme předchozí otázku, ale přesto, je
něco, co nebudeš v provozu hospody trpět ze strany
personálu a hostů?
Toto je více otázka na Davida jako provozovatele. Moji
vizi bych shrnul do několika slov: příjemná obsluha, slušnost, tolerance, čisté prostředí a ještě jednou příjemná
obsluha.
Kdy se můžeme těšit na otevření?
Toto je asi nejtěžší otázka a zároveň jedna z těch, které
musely zaznít. Vzhledem k původním plánům už máme
slušné zpoždění. Hlavní důvody jsou špatný odhad rozsahu rekonstrukce, ale mnozí vědí, jaké to je, když se
„dloubne“ do starého baráku, a současná situace ve stavebnictví. Popis dění ve stavebnictví by daleko přesáhl
rozsah tohoto vydání Cihly, tak zpět do hospody. Dnes
(pozn. red.: červenec 2021) se nacházím uprostřed rozhodování, zda hospodu otevřít samostatně již v průběhu
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KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO
NÍZKOPŘÍJMOVÉ OSOBY / DOMÁCNOSTI
23. září 2021 jsme na webu obce zveřejnili první informace
o kotlíkových dotacích pro nízkopříjmové občany. Jde o snahu ČR a vedení našeho kraje finančně podpořit občany při
povinné výměně nevyhovujících zdrojů tepla (1. a 2. emisní
třída), které nebudou smět být od září 2022 v provozu.

Dotačně podpořenými zdroji tepla budou tepelná čerpadla,
kotle na biomasu a plynové kondenzační kotle.
JAKMILE BUDEME ZNÁT VÍCE DETAILŮ, DÁME VÁM VĚDĚT.

Nyní pracujeme na dokončení seznamu potenciálních příjemců předmětných dotací a s příslušným pracovištěm Kraje
si vyjasňujeme, kdo je nízkopříjmovým občanem, resp. nízkopříjmovou domácností a jak toto bude dokazovat.
Kraj od nás obdrží předběžné počty potenciálních příjemců
dotace.

OBECNÍ ROZHLAS A JEHO DĚTSKÉ
NEMOCI VYLÉČÍME S RADKOVOU POMOCÍ
Kdo z Vás, milé dámy, vážení pánové, se před desítkami let podílel na hlášení v obecním rozhlasu? Já (Petr B.) nějaký čas ano.
Hlavní podklady jsme obdrželi z místního národního výboru
od milé a neobyčejně slušné paní Rybárové, režii měla některá paní učitelka z naší základní školy („ZŠ“) a účinkujícími jsme
byli my, žáci převážně prvního stupně ZŠ. Každé hlášení bylo
uvedeno obligátní (povinnou) písní z repertoáru kolínského
rodáka Kmocha a/nebo politicky řádně vyspělého skladatele
a zakončeno podobně. Jóó, bejvávaly na obcích časy …
Doba pokročila a my jsme pořídili nový „obecní rozhlas“.
Uvozovkami značíme poslední výkřik komunální reprodukční techniky v naší obci, abychom zdůraznili, že bezdrátový
rozhlas jsme pořídili z výnosu dotace jako součást digitálního povodňového plánu nebo hrozby jiné krizové situace
s napojením na JSVV HZS ČR (Jednotný systém varování
a vyrozumění obyvatelstva Hasičského záchranného sboru
ČR). Tento plán jsme na ochranu našich občanů začali připravovat v r. 2019.
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K ozvučení Hlavna je použito 5 bezdrátových hlásičů s celkem 13 reproduktory a v katastrálním území Citice jsou tato
čísla 14 a 32.
Víme o těžkostech, které jsou spojeny s počátečním provozem tohoto (převážně každého nového) systému, a velmi se omlouváme Vám, kterým způsobily nepříjemnosti.
I v této oblasti Vám, našim občanům, nasloucháme a budeme se snažit, aby Vám obecní rozhlas byl zdrojem potřebných informací a přiměřené pohody.
Je-li mezi Vámi, milé děti až vážení senioři, zájemce o působení v rozhlasovém kroužku, obraťte se, prosím, na našeho zastupitele Radka Hoška přímo, anebo prostřednictvím dam snažících se pro Vás na obecním úřadu. Radek se
k naší radosti uvolil stát se prvním porevolučním vedoucím
rozhlasového kroužku v naší obci. Program Radek chystá
pestrý a poučný pro účinkující a všechny naše občany.
Radku, děkujem! Radku, děkujem!
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PŘEHLÍDKA REGIONÁLNÍ KUCHYNĚ
SOUTĚŽ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH TÝMŮ O NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT
A MAKOVÉ PŘEKVAPENÍ
V rámci Svatováclavského posvícení konaného dne 25. 9. 2021
v Novém Sedle proběhla kuchařská soutěž „Přehlídka regionální kuchyně“, kterou pořádal Mikroregionu Sokolov východ.
Soutěže se zúčastnilo 6 týmů a v rámci soutěže bylo úkolem
připravit bramborový salát a makové překvapení.
Obec Citice výborně reprezentoval tým „Sokolíci“ ve složení
Petr Kopička, Tomáš Kopička, Pavlína Kopičková, Šárka Machová, Nikol Machová a David Peřina.
Soutěž se konala v přátelské atmosféře českých a německých
týmů. O pořadí v jednotlivých kategoriích nerozhodovala odborná porota, ale samotní návštěvníci akce, kteří obdrželi celkem 200 hlasovacích lístků. Při svém prvním startu na takovéto
soutěži se náš tým Sokolíků neztratil a v kategorii „Bramborový salát“ obsadil krásné 2. místo. V kategorii „Makové překvapení“ si náš tým připravil Bramborovou roládou plněnou mákem
s přílohou ze švestkové ragú a povidel. Tato kulinářská lahůdka
chutnala návštěvníkům akce nejvíce, a tak tým Sokolíků v této
kategorii po zásluze zvítězil.
Týmu Sokolíků patří obrovský dík za reprezentování naší obce.

INTERAKTIVNÍ GALERIE
BECHEROVA VILA

si Vás dovoluje pozvat na výstavu

10.12.21-- 6.2.22
Otevřeno denně kromě pondělí 10 – 17 hodin.
Platné podmínky a případné změny prosím sledujte na:
www.becherovavila.cz či www.galeriekvary.cz
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MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI
SOKOLOV – KYNŠPERK
... A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY
V CITICÍCH A HLAVNU
Na straně investora šest lidí a za naši obec Václav Mach, Radek Hošek a Petr Beránek se na obecním úřadu 25. 10.
2021 věnovali „Projednání připomínek ke zjišťovacímu řízení EIA od OÚ Citice“. Hlavními body byly komunikace pro
staveništní dopravu, nápravy případných poničení v průběhu stavby, nástupiště v Citicích a Hlavnu a přístupové
komunikace k nim, vliv hluku a vibrací ze železniční dopravy a maximální možnosti jejich snížení. Hlavní body se
členily do detailů, jejichž vyřešení je potřebné pro územní rozhodnutí. Zástupci investora obdrželi nemálo úkolů
a snahou vedení obce je minimalizace negativních vlivů na obec v průběhu rekonstrukce železniční trati a jejího
bezprostředního okolí a maximální komfort našich občanů po dokončení modernizace. Předpokládané ukončení je
v r. 2026, samozřejmě s ohledem na podmínky.
Součástí rekonstrukce bude též demolice stávajícího a výstavba nového mostu přes železnici v Citicích, k čemuž by
mělo dojít v průběhu čtyř pěti měsíců v r. 2023 nebo 2024.

HLEDÁ DO SVÝCH ŘAD NOVÉ
ZAMĚSTNANCE NA PRACOVNÍ POZICE
• Provozní montér vodovodů
• Provozní elektrikář
• Provozní zámečník
Nabízíme: Jistotu a stabilitu firmy. Odpovídající platové ohodnocení. Možnost dalšího profesního vzdělávání.
Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy.
Veškeré informace o nás naleznete na: www.vodasok.cz
Telefon recepce: 352 304 123
email: info@vodasok.cz
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MYSLIVECKÝ KROUŽEK ZAHÁJIL
ČINNOST BESEDOU NA OBECNÍM ÚŘADU
Naše děti, Karel Doubek a manželé Zábranovi byli a budou
spolu s přírodou hlavní aktéři činnosti mysliveckého kroužku, který v naší obci zahájil činnost besedou dne 6. 10. 2021.
Přítomní, mezi kterými převládaly děti, se dozvěděli první zajímavosti o zvěři, kterou můžeme vídat, slýchat, cítit a jíst (to
abychom poukázali na většinu našich smyslů), mohli si prohlédnout a osahat některé části zvířecích těl a obdivovat trofeje, odpovídat na otázky kladené panem Doubkem a manželi Zábranovými a jich se ptát na to, co je zajímá.
Petr Beránek tlumil nadšení Václava Macha, jehož ctižádostí
bylo, aby jako první správně odpověděl na všechny otázky.
Kdo chce vědět, co je, jak vypadá a k čemu slouží barva, světla,
pírko, čabraka, kačírek, bezoár, Hubertova kůstka a další části
těl zvířat, co u ptáků znamená tah a proč, kdy a jak k němu
dochází, ovšem také jak se vlivem změny klimatu mění, komu
a čemu myslivost slouží a proč existují zvířata jako taková
a mnoho dalšího, nechť začne kroužek navštěvovat.
Po nelehkém zjišťování bylo dohodnuto, že pravidelné schůzky kroužku budou začínat vždy v pátek od 14:30 u fotbalového hřiště.
Členové kroužku jsou obcí pojištěni u HALALI - všeobecné
pojišťovny a.s.
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FOTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY OBCE CITICE
Dne 26. 6. 2021 uspořádal náš fotbalový klub TJ Sokol Citice další
ročník fotbalového turnaje dětí „O pohár starosty obce Citice“.
O poháry hrála družstva v kategorii mladších a starších
přípravek. Turnaj během let své existence získal značnou
popularitu v regionu a tak se letošního ročníku zúčastnilo
rekordních 17 týmů z celého Karlovarského kraje. Během
krásného slunečního dne bylo k vidění spoustu kvalitních
sportovních výkonů na hřišti a skutečně bouřlivá atmosféra
v hledišti.
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V kategorii starších přípravek se vítězem stalo mužstvo FC
Slavia Karlovy Vary. V kategorii mladších přípravek zvítězilo mužstvo FK Baník Sokolov. V obou kategoriích jsme měli
i svá družstva malých „Sokolíků“ pod vedením trenéra Petra
Kopičky. Naše družstva se předvedla výbornými výkony, ale
bohužel, tentokráte to na nejlepší nestačilo.
Turnaj by se nemohl konat bez finanční a materiální podpory obce Citice. Velké poděkování patří organizátorům akce
v čele s Davidem Peřinou.
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ŠIPKAŘSKÝ TURNAJ DVOJIC
V sobotu dne 4.12.2021 se v tělocvičně místního komunitního centra (bývalá škola) konal šipkařský turnaj dvojic.
Turnaj pořádal fotbalový klub TJ Sokol Citice pod vedením
Davida Peřiny.
Za účasti deseti párů se celý den zápolilo ve dvou skupinách a poté ve vyřazovacích bojích. K vidění byli kvalitní
výkony jednotlivců, kteří kdysi tento sport hrávali na vysoké úrovni. Vítězem turnaje se stala dvojice Jiří Nýmanský
- Oldřich Slánský, kteří ve finále udolali dvojici Viktor Marek – Miloslav (Milda) Miller. V souboji o třetí místo uspěla
dvojice Marek Dědič - Radek Redeker, která porazila dvojici
Pavel Veverka ml. - David Peřina.
Všem organizátorům a zúčastněným patří obrovský dík za
krásné chvíle a super zábavu.

KOMPOSTÉRY
V rámci projektu „Společný projekt obcí Kraslicka a Sokolovska na předcházení vzniku odpadů“ bylo mezi občany Citic a Hlavna v měsících červnu a červenci
letošního roku zapůjčeno 108 kompostérů o objemu 1050 litrů. Společný projekt
obcí byl úspěšný v žádosti o dotaci v rámci 122. výzvy Ministerstva životního
prostředí.
Po skončení udržitelnosti projektu, tj. po 5 letech zůstává kompostér v majetku občana bez jakéhokoliv doplatku.
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TJ SOKOL CITICE, Z. S.
REKAPITULACE ROKU
Chod a provoz fotbalového klubu byl v roce 2021 opět velmi
negativně ovlivněn pandemií koronaviru.
V lednu začala zimní příprava všech věkových kategorií. Muži,
mladší přípravka, mladší a starší žáci začali s tréninkovými
jednotkami. Všichni poctivě trénovali a těšili se, že v březnu
konečně začnou soutěže. Bohužel tomu tak nebylo a vše bylo
kvůli epidemii zrušeno. V rámci protiepidemických opatření
bylo dokonce nařízeno, ukončit i venkovní tréninky.
V květnu se situace zlepšila a mohlo se začít trénovat alespoň s omezeným počtem hráčů, ale jarní část soutěží se již
nerozehrála. V srpnu se konečně rozehráli dlouho očekávané
mistrovské soutěže
Ještě před začátkem podzimní části ročníku 2021 došlo
u mužů ke změně trenéra. Po dlouhých sedmi letech v citickém klubu ukončil své působení trenér Lubomír Krupička,
který obrovským dílem přispěl nejen k trénovaní a vedení
družstva mužů, ale nemalou měrou se podílel na provozním
chodu celého našeho klubu a stadionu. Luboš Krupička byl
jedním z nejdéle působících trenérů v Citicích. Za vše, co pro
klub udělal mu patří obrovský dík.
Mužstvo převzal nový trenér Jiří Procházka mladší, který
v mužstvu působí i jako hráč. Družstvo mužů obsadilo po
skončení podzimní části 1.A třídy 5. místo se ziskem 26 bodů
a ztrátou 8 bodů na vedoucí celek Trstenic.
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Problém nedostatku dětí zajímajících se o fotbal je u všech
věkových kategorií téměř všech „vesnických“ klubů a tak je
kategorie starších žáků neoficiálně spojenou s březovskou
Olympií. Smutný faktem je, že by místní 3 hráči neměli s kým
trénovat. U starších žáků převzal trenérské kormidlo Rostislav
Drozd a se svými svěřenci po podzimní části skončil v okresním přeboru na krásném 3. místě se ztrátou 6 bodů na vedoucího.
V kategorii mladších žáků, kterou máme spojenou s krajkovským Dynamem, působí jako trenér Jiří Buchtele. Ten se svými
svěřenci obsadil po podzimní části okresního přeboru taktéž
3. místo se ztrátou 15 bodů na vedoucího.
Nejmladší věkovou kategorií, kterou disponuje místní klub,
je kategorie mladší přípravka. Pod vedením mladého trenéra
Petra Kopičky se zrodila neuvěřitelná parta dětí, které trenér
vede spolehlivě a zodpovědně. K tomu se utvořila úžasná
parta rodičů a tak je společnou zásluhou všech, že mladší
přípravka uhrála svými výkony v okresním přeboru skvělé 2.
místo s jedinou porážkou v soutěži.
Klub se po dlouhých letech dočkal svých „ultras“ fanoušků, kteří začali svými hlasivkami podporovat nejednu věkovou kategorii a kteří naše mužstvo mužů svým hlasem
poháněli jak na domácích, tak i venkovních zápasech. Za
to jim hráči děkují a těší se na další společné fotbalové
zážitky v roce 2022.
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OPAKOVANÁ VÝZVA PŘED EXEKUCÍ AUTOVRAKY !!!
V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je
v ustanovení § 19 mimo jiné uvedeno:
(2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a
příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně
přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno
poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich
obecné užívání. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno
g) odstavovat 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 (dále jen „vrak“),
h) odstavovat 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.
V minulém čísle Cihly jsme na straně 18 zveřejnili článek,
který měl majitele vraků odstavených na obecních komunikacích motivovat k jejich k odstranění z komunikací.
Bohužel se naše výzva minula v drtivé většině případů účinkem, a tak budou v měsíci lednu 2022 označeny zástupci
obce Citice odstavené vraky výstražnou samolepkou s výzvou a lhůtou k odstranění. Pokud vrak nebude odstraněn
ve stanovené lhůtě, bude obec jako vlastník komunikace
nucena odstranit vrak na náklady vlastníka vozidla.

VŠEM, KTEŘÍ SVŮJ VRAK ODSTRANÍ
NA ZÁKLADĚ TOHOTO ČLÁNKU,
VELICE DĚKUJEME.

Obec zpracovává podklady pro změnu územního plánu pro katastrální území Citice a Hlavno. Vyzýváme proto
zejména vlastníky nemovitostí, aby v případě zájmu o změnu využití pozemků či jejich částí podali na obecní úřad
návrh změny. V ní musí být uvedeno budoucí požadované využití pozemků a stručné zdůvodnění změny.
Podněty na změny využití ploch mohou podávat občané i na pozemky ve vlastnictví obce.
Termín pro podání návrhů změn je 28. únor 2022.
Aktuální územní plán je k nahlédnutí na webových stránkách obce či na obecním úřadě.
Požadavky budou vyhodnoceny komisí a odborným zpracovatelem územního plánu a předloženy zastupitelstvu
ke schválení. Schválené požadavky budou zapracovány do návrhu změny číslo dvě územního plánu obce Citice,
který bude předložen k vyjádření orgánům státní správy.
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Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2022 pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.

Váš dodavatel pitné vody
společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

VÁM PŘEJE OBEC CITICE
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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

Michal Novák, Jablko, kresba, 2019
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