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EDITORIAL
Vážení spoluobčané,
držíte letošní jediné číslo „Cihly“. Nejpodstatnějším z mnoha důvodů je množství práce, které bylo (je a bude) třeba vykonat v potřebných termínech,
aby se splnily všemožné, nezřídka téměř nemožné podmínky.
Zastupitelstvo je převážně ve „starém“ složení a všem včetně lidí nových přejme úspěšnou práci pro nás všechny.
Nic podstatného se měnit nebude, a proto se i v dalším čtyřletém období budete dozvídat, co, proč, kdy a jak budeme chtít udělat, co a proč se ne/
povedlo a o čem zatím jen sníme.
Zachováme skvělé zkušenosti z brigád s příležitostí přiložit ruku k obecnímu dílu a následné účasti na zábavě.
Toto číslo je co do obrázků dosud nejobsažnějším, a přesto neobsahuje vše, o co jsme se s Vámi chtěli podělit. Mnoho změn však sami vidíte, a pokud
něco díky „provozní slepotě“ nevnímáte, je možné, že Vás na to upozorňují Vaše přespolní návštěvy.
Snažme se společně, aby nám naši hosté z jiných obcí měli v dobrém slova smyslu co závidět a především aby se nám v Citicích a Hlavně dobře žilo.
S pozdravem a úctou 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

NEMOVITOSTI

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2022
3.

Kanalizace v Hlavně

Pořádek, zlepšení života
a ochrana životního prostředí

2021 - 2024

4.

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

Pořádek, zlepšení života
a ochrana životního prostředí

2021 - 2024

5.

Dostavba komunikací v okrajových
částech sídel Hlavno a Citice

Pořádek, zlepšení života
a ochrana životního prostředí

39.

Lokální opravy komunikací

Opravy výtluků

POŘADÍ

SMLUVNÍ VZTAHY A PROVOZ

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

2019 - 2022

Obě akce se řeší společně.
Je vydáno stavební
povolení a probíhá administrace žádosti o dotaci
adresované Ministerstvu
zemědělství ČR. Probíhá zpracování žádosti
o finační podporu v rámci
Operačního programu
Životní prostředí na akci
,,Kanalizace Hlavno“ včetně výběrového řízení na
zhotovitele stavby.
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 nejpoškozenější
úseky komuniíkací v části
u řeky, v Linci, ke hřbitovu
a kolem zbourané bývalé
horní školy. Realizováno.
Realizováno 4-5/2022

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2022

4

41.

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

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

47.

Založení a pravidelná správa termínovaných vkladů v bankách ČSOB
a Raiffeisenbank

Zmírnění následků inflace a zhodnocení
volných finančních prostředků

48.

Změna advokátní kanceláře

Roční úspora 36 000 Kč

49.

Vypínání veřejného osvětlení

Očekávaná roční úspora 180 000 Kč

magazín CIHLA

2021

Realizováno

2021 - 2022

Realizováno

2022

Realizováno

9/2022

Realizováno

1 | 2022

POŘADÍ

SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA,
SPORT

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2022
60.

Putování za sněhovou vločkou
- pořádá Kolibřík, z. s.

Kultura

29. 1. 2022

Proběhlo

61.

3. ples obce Citice

Kultura

18. 2. 2022

Zrušeno

62.

Maškarní bál pro děti a dospělé

Kultura

5. 3. 2022

Proběhlo

63.

Brigáda spojená s obědem
a čištění řeky Ohře

Zlepšení vzhledu obce

2. 4. 2022

Proběhlo

64.

Pálení čarodějnic na veřejném
prostranství

Kultura

30. 4. 2022

Proběhlo

65.

Procházka pohádkovou říší - pořádá
Kolibřík, z. s.

Kultura

21. 5. 2022

Proběhlo

66.

Den dětí

Kultura

4. 6. 2022

Proběhlo

67.

Nohejbalový turnaj

Sport

6 / 2022

Proběhlo

68.

Fotbalový turnaj mladších a starších
přípravek „O pohár starosty“

Sport

6 / 2022

Proběhlo

69.

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

Kultura

27. 8. 2022

Proběhlo 20. 8. 2022
bez akce ,,Rodinné klání“

70.

Stezka skřítka Berty
pořádaná z.s. Kolibřík

Kultura

1. 10. 2022

Proběhla 8. 10. 2022

11 / 2022

Zrušeno, jelikož z hygienických důvodů nelze
oběd zajistit ve stánku u
fotbalového hřiště ani v
komunitním centru (bývalé spodní škole)

71.

Brigáda spojená s obědem

Zlepšení vzhledu obce

72.

Stezka odvahy

Kultura

5. 11. 2022

73.

1. adventní neděle,
rozsvěcení vánočního stromu

Kultura

27. 11. 2022

74.

Mikulášská besídka

Kultura

2. 12. 2022

75.

Posezení při svíčkách

Kultura

16. 12. 2022

76.

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

Kultura

10. 12. 2022

77.

Štědrovečerní zpívání
a „Sousedské setkání“ v kostele

Kultura

24. 12. 2022

POŘADÍ

DOTACE

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Muzikál „Vánoční zázrak“,
ve kterém zazní největší
hity Janka Ledeckého

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2022

29.

1 | 2022

Nové multifunkční hřiště

Výstavba multifunkčního hřiště
na místě současného hřiště u kolejí

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 - úspěšně.
V roce 2022 poskytnuta
dotace do výše 2 000 000
Kč z MMR ČR. Kolaudace
stavby proběhla 1. 9. 2022

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 1/2022

33.

34.

35.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

6

Modernizace MŠ Citice 2021

Rekonstrukce oplocení hřbitova

Změna způsobu vytápění
v obecních bytových domech

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

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

Výměna svítidel veřejného osvětlení
v Citicích a Hlavně

Pořízení mobilního pódia
pro kulturní akce

Pořízení altánu do zahrady
mateřské školy včetně mobiliáře

Pořízení altánu na veřejné prostranství
u hřbitova včetně mobiliáře

magazín CIHLA

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

Nové dřevěné oplocení se žárově zinkovými
sloupky

Zlepšení kvality ovzduší

Odstranění havarijního stavu

Zlepšení vzhledu obce

Zlepšení vzhledu a ekonomiky obce

Kulturní vyžití občanů

Rozšíření využití zahrady
v případě nepříznivého počasí

Zlepšení vzhledu obce

2021

Požádáno na MAS
Sokolovsko o dotaci z Programu rozvoje venkova
ve výši 80 % z celkové
částky 499 922 Kč. Dotace
poskytnuta. Realizováno v
dubnu 2022

2022

Požádáno na MAS
Sokolovsko o dotaci z Programu rozvoje venkova
ve výši 80 % z celkové
částky 925 326 Kč. Dotace
poskytnuta. Realizováno v
březnu 2022

2021

Poskytnuta dotace v rámci
78. výzvy IROP na ,,Energetické úspory v bytových
domech - III.“ Realizováno v září 2021. Probíhá
vypořádání připomímek
v rámci dotačního titulu.
Realizováno v období
8-10/2021

2022 - 2023

Podána žádost o dotaci
z MMR ČR na opravu
komunikace. Žádost byla
zařazena mezi náhradní
žádosti doporučené k
poskytnutí dotace. Dotace
nebyla zatím poskytnuta

2022

Zadáno zpracování výkazu
výměr a rozpočtu. Oprava
fasády dokončena v
6/2022 za použití dotace
z rozpočtu Karlovarského
kraje ve výši 250 000 Kč

2022 - 2023

Jednání o zpracování
pasportu veřejného
osvětlení a energetického posudku nutných pro
podání žádosti o dotaci.
Vzhledem k náročnosti splnění dotačních
podmínek bude výměna
svítidel financována
z vlastních zdrojů bez
využití dotace

2022

Požádáno na MAS
Sokolovsko o dotaci
z Programu rozvoje venkova ve výši 80 % z celkové
částky 250 000 Kč. Probíhá
hodnocení žádosti

2022

Požádáno na MAS
Sokolovsko o dotaci
z Programu rozvoje venkova ve výši 80 % z celkové
částky 250 000 Kč. Probíhá
hodnocení žádosti

2022

Požádáno na MAS
Sokolovsko o dotaci
z Programu rozvoje venkova ve výši 80 % z celkové
částky 250 000 Kč. Probíhá
hodnocení žádosti

1 | 2022

POŘADÍ

DOTACE

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2022

43.

3. ples obce Citice

Kulturní vyžití občanů

17. 2. 2023

V říjnu 2022 byla podána
žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje

44..

Citická letní slavnost

Kulturní vyžití občanů

8/2023

O dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje požádala
TJ Sokol Citice

45.

Odpoledne s Kolibříkem a den dětí

Kulturní vyžití občanů

6/2023

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

Ekologie

2023-2024

Podány dvě žádosti o dotaci, a to do 2. a 21. výzvy
MŽP v rámci programu
OPŽP 2021-2027

OBSAH, PŘÍPADNĚ ÚČEL A/NEBO CÍL

Žádoucí
termín
realizace

Stav

46..

POŘADÍ

Hlavno - odkanalizování obce

MOVITÝ MAJETEK

NOVÁ VĚC NEBO ZMĚNA ZVEŘEJNĚNÁ V ČÍSLE 1/2022
10.

Pořízení štěpkovače za traktor

Štěpkování dřeva, ekologie

Realizováno 5/2022

11.

Pořízení zahradního traktoru
pro potřeby TJ Sokol Citice

Náhrada za traktor pořízený v roce 2008

2022

Realizováno 9/2022

12.

Pořízení altánu ke garážím
u panelových domů (vedle ČOV)

Zlepšení vzhledu obce
a zlepšení vyžití občanů

2022

Realizováno 7/2022

13.

Výměna svítidel veřejného osvětlení
za LED svítidla

Energetická a finanční úspora.
Zlepšení vzhledu obce

2022

Realizováno 11/2022

ZASTUPITELSTVO MÍRNĚ OBMĚNĚNÉ
Především Vám, vážení voliči, děkujeme za účast ve volbách.
Další čtyři roky by se měli zastupitelé scházet ve složení (bez akademických titulů): starosta Václav Mach, místostarostové Zdeněk
Sopr a Radek Hošek a zastupitelé Petr Vilím, Soňa Pittermannová, Karla Kohoutová, Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Zdeněk
Mach, Václav Daněk a Tomáš Kuželka.
Na obecním úřadu je pro Vás i nadále ochotné duo Martina Baborovská a Ivana Pittermannová.
Další informace jako složení výborů a komisí atd. se mj. dočtete na https://www.citice.cz/popis-uradu
Výše uvedení lidé udělají efektivní maximum pro to, aby obec doznávala dalšího zajímavého a pro občany přínosného rozvoje,
k čemuž si také vzájemně dopomáhejme.

1 | 2022
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TVŮRCI „CIHLY“
TAKÉ TROCHU JINAK
Grafická podoba „Cihly“ zůstává doménou našeho
vynikajícího přítele Karla Scherzera.

CIHLA

CIHLA

1 | 2019

obec Citice

2 | 2019

CIHLA

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

obec Citice

01

Petra Beránka, pracujícího ještě na tomto čísle, v tvorbě
obsahu nahradí Zdeněk Sopr a Karla Kohoutová. Stálí
autoři jako Taťána Malinkovičová, Václav Mach a příležitostně další lidé určitě budou i nadále přispívat k zajímavému čtení a k obrazovému dokumentování dění v obci.
01

Adresa

Citice 13
356 01 Citice

Telefon

E-mail

obec-citice@citice.cz

Internet

05

www.citice.cz

Datová schránka

1 | 2020

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

01
Telefon
352 623 300

Internet

01
Telefon

03

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

Internet

rozhovor s akademickou malířkou

05

www.citice.cz

Datová schránka

Koronavirus - Covid-19 v naší obci
qx4apt7
Kotlíkové dotace - doplnění peněz
pro žádosti v zásobníku
Provoz vodovodů a kanalizací od 1. 1. 2021

E-mail
obec-citice@citice.cz

04
Daniela BENEŠOVÁ
Internet

rozhovor s akademickou malířkou

05
KANALIZACE HLAVNO

Telefon

Internet

www.citice.cz

Datová schránka

05

Adresa

Právní okénko

Citice 13
356 01 Citice

02

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

04

Internet
www.citice.cz
Motto:
Připravenému a odvážnému
Datová schránkaštěstí přeje.

05

qx4apt7

Mikulášská besídka

E-mail
obec-citice@citice.cz

www.citice.cz
Motto:
Neptej se, co pro tebe
udělá
obec.
Datová
schránka
Zeptej se, co můžeš ty udělat pro ni.
qx4apt7je to výsada.
Práce pro ostatní není ostuda,

Datová schránka

352 623 300

03
04

Podzimní dění na radnici

04

www.citice.cz

02

Telefon

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

05

Motto:
Zážitky jsou naplní života a tvoří jeho kvalitu.

Motto:
Předkům v úctě, potomkům ku prospěchu.

qx4apt7

CIHLA

2 | 2021

CIHLA

1 | 2021

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

Adresa
Citice 13
356 01 Citice

02

352 623 300

03

Křížová cesta na citickém hřbitovu

01

Adresa

01
Telefon

Internet

Rozhovor s pracovnicemi obecního úřadu

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

Adresa
Citice 13
356 01 Citice

02

Alena ANTONOVÁ04

04

www.citice.cz

2 | 2020

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

Adresa
Citice 13
356 01 Citice

02

CIHLA

obec-citice@citice.cz

Místa zblízka - nový pohled na Citice a Hlavno

Rozhovor s Monikou Špačkovou

Citice 13
356 01 Citice

03

04

qx4apt7

CIHLA

01

02

352 623 300

03

Právní okénko

4 | 2019

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

Rozhovor s ak. malířemE-mail
Jiřím Brázdou

Kotlíkové dotace a půjčky

Včelařská hlídka

02

352 623 300

03

Telefon

AKCE u nás v sobotu 13. 8. 2019
Dění na radnici od vydání předchozího čísla CIHLY

CIHLA

Adresa
Citice 13
356 01 Citice

Fotbalové JARO - rozpisy zápasů

Dění na radnici po komunálních volbách
Rozhovor s Michaelem Krmenčíkem
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obec Citice

obec Citice

zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno

Telefon

02

352 623 300

03

E-mail
obec-citice@citice.cz

Michal Novák

Internet

rozhovor s výtvarníkem

05
HEJTMAN PETR KULHÁNEK V CITICÍCH

04

www.citice.cz

Karel MUSIL
rozhovor s výtvarníkem

Datová schránka

ROZHOVORY S DÁRCI KRVEqx4apt7
Z NAŠÍ OBCE
MYSLIVOST V NAŠÍ OBCI PRO VŠECHNY GENERACE

qx4apt7
STEZKA SKŘÍTKA BERTY, HALLOWEEN,
MIKULÁŠ A MDD
FOTBALOVÝ A ŠIPKAŘSKÝ TURNAJ

ROZHOVOR S BOŘKEM LIZCEM, VELVYSLANCEM ČR V KANADĚ
STANISLAV POLČÁK „NEJSME V TOM SAMI“
ZA HUMNY JE MEDARD

Michal Novák, Jablko, kresba, 2019

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE

Pravidelnou akci „Čištění Ohře“ jsme jako obvykle doplnili brigádou na
několika místech v obci. Brigádníci jako vždy obdrželi jídelní a nápojové
poukazy a sešli se v improvizované hospodě „U Peřího“. Děkujeme všem,
kteří přispěli ke zdárné sobotě s nepřejícím počasím.
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JANA PŠENIČKOVÁ PŘISPĚLA K OCHRANĚ
LIDÍ A MAJETKU PŘED POŽÁREM
V pátek 3. června 2022 krátce po půlnoci se paní Jana Pšeničková vracela z prodloužené odpolední pracovní směny domů
do jednoho z citických panelových domů. Manžel byl v práci
a doma spal jejich 12letý syn. Jakmile paní Pšeničková otevřela vstupní dveře paneláku, vyvalil se hustý dým. Šok bleskově
přerostl ve strach o syna. Paní Pšeničková však jednala velmi
racionálně a přispěla k likvidaci požáru a záchraně majetku,
možná i zdraví a životů.

Policisté přijeli během několika minut a záhy po nich hasiči.
Policisté rovněž budili obyvatele našeho domu.

Paní Pšeničkové děkujeme a vážíme si jejího konání.

Přiměla Vás tato zkušenost k zamyšlení nad životními
hodnotami? Pokud ano, změnila jste dosavadní názor?
Životní hodnoty má naše rodina nastavené už roky: rodina, zdraví, práce, přátelé, bydlení. I proto jsme koupili starší
dům, který rekonstruujeme. A z Citic se budeme stěhovat.
Požár nás však vylekal. Měli bychom se více chránit, být
obezřetnější a více si všímat, co se kolem nás děje, aby se
neštěstí neopakovalo.

Straně opačné, tedy původci/ům požáru vzkazujeme, ať se
z naší obce co nejdříve odstěhují. Spořádaní občané nesmějí
doplácet na bezohledné lemply.
Všem spoluobčanům pak vzkazujeme, že prevence, pořádek,
ohleduplnost a obyčejná slušnost sice nemusí přinášet okamžité výhody, ale dlouhodobě se vyplácí.
Vážená paní Pšeničková, především Vám děkujeme za spontánní reakci, která je u inteligentního a přiměřeně zdravého
člověka možná tou nejlepší. I na vojně přežívá „nemusíš se
rozhodnout vždy správně, ale určitě ano rychle“.
Mohou se vyskytnout názory, že kdyby to neohlásila paní
Pšeničková, ohlásil by to někdo jiný. To by však už mohlo jít
o vyšší škody a možná i újmy na zdraví či životech. Opusťme
jalové diskuse generálů po boji.
Paní Pšeničkové znovu děkujeme a pokládáme jí několik
otázek.
Co Vás jako první napadlo, když jste zjistila, že v domě
nejspíš hoří?
Že je náš syn sám doma. Bála jsem se o něho. Proto jsem vyběhla do nejvyššího podlaží, ve kterém bydlíme, syna probudila a spolu jsme běželi ven. Přitom jsem boucháním na
dveře bytů budila všechny sousedy a zavolala jsem hasiče.
Tamní dispečer oznámil událost i policii.
Bylo tedy Vaší první myšlenkou, možná nutkáním, chránit majetek, anebo zajistit bezpečí lidí?
Prioritní bylo zjistit, zda nehoří u nás doma. Dým byl totiž
v celém domě a nedokázala jsem odhadnout, kde hoří.
Nejvíce dýmu se hromadilo v horních patrech. Po zjištění,
že u nás doma nehoří, jsem udělala, co uvádím v předchozí
odpovědi.

Vůbec to byl zvláštní den. Obvykle pracuji na denní směně,
ale výjimečně jsem vyhověla žádosti o odpracování směny
odpolední. Na této směně padla další žádost, a sice směnu
prodloužit, což se také děje výjimečně. No a pak jsem přijela
domů a hořelo.

Určitě je třeba podpořit prevenci v oblasti bezpečí a pořádku, abychom v Citicích nedopadli jako v Bukovanech, kde
trestnou činnost údajně páchá i mnoho nezletilých.
Nám už byl vykraden sklep a celkově je soužití s mnoha nemravnými občany těžké.
Slušnost neurvalci vnímají jako slabost.
Jak hodnotíte zásah bezpečnostních složek?
Policisté jednali bleskově a hasiči přijeli brzy po nich. Působili na nás profesionálně a i tímto jim děkujeme. Nebýt
jejich rychlého zásahu, mohl se požár ze sklepa, kde byla též
nalezena matrace, stoupačkami rozšířit po celém domě.
Vyšetřovatelé pracují i s verzí, že ve sklepě někdo vypaloval
kabely. Rozum zůstává stát, ale primitivové se nad tím ani
nepozastaví.
Vzkážete něco spoluobčanům?
Budou-li občané vzkaz vůbec vnímat, pak opakuji, abychom
byli pozornější k dění v našem bezprostředním okolí, abychom se stále pokoušeli kultivovat některé obyvatele paneláků a více konali pro snížení obav z kriminality „drobné“,
která kdykoli může přerůst v zásadní potíže. Slušní lidé nesmí trpět proviněními bezohledných individuí.

Vnímala jste fyzickou či psychickou náročnost v době
zřejmého nebezpečí, anebo to na Vás padlo později?
Měla jsem strach a slzy v očích, když jsem volala linku 150.
Jakmile jsem se dovolala, začala jsem pořádně vnímat okolí.
Když jsme se synem běželi ven z domu, snažila jsem se zjistit,
kde konkrétně hoří, ale v tom kouři to bylo téměř nemožné.
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PROČ SE, PEPO BOŠKU, PRAVIDELNĚ
ZÚČASTŇUJEŠ KAŽDÉHO JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA A VŠECH BRIGÁD?
Jde o řečnickou otázku, za kterou následuje naše
poděkování.
Jsme, Pepo, rádi, že doplňuješ naši zastupitelskou
sestavu. Jsi naším neformálním dohledem a okamžitou kontrolou, že jednáme v zájmu občanů
a že se snad vyjadřujeme srozumitelně.
Vážíme si Tvé věrnosti nejen v rámci jednání zastupitelstva, nýbrž i Tvých účastí na všech obecních
brigádách.
Tento článek zveřejňujeme s vírou, že jeho otištění nebude pro tebe znamenat ostudu obdobnou
převážně té, kdy vojáci základní vojenské služby
jako nejvyšší odměnu nezískali opušťák, ale byli
vyfoceni před rozvinutou bojovou zástavu útvaru
a snímek byl poslán příslušnému národnímu výboru. Ten snímek odměněného vojáka po určitou
dobu veřejně vystavoval, většinou bohužel k posměchu adresovanému rodině vyznamenaného.
Tebe si, Pepo, vážíme. Ostatně, s despektem na
poctivé a slušné lidi hledí jen, bez prominutí, arogantní hlupák.

INFORMACE Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Návštěva muzea
Na začátku prosince 2021 jsme se v naší školce rozhodli uspořádat polodenní výlet do blízkého města Sokolova. Chtěli jsme
dětem přiblížit nejbližší okolí a zároveň navštívit sokolovské
muzeum. V muzeu zrovna probíhala výstava stavebnice Seva,
se kterou si hrají i naše děti ve školce. Prioritou byl i sokolovský zámeček a blízký park. Již začátkem týdne jsme si s dětmi
vyprávěli o Sokolově – znak města, významné budovy, zámeček. Zároveň jsme se i připravovali na výstavu a zkoušeli tvořit ze stavebnice různé dopravní prostředky, domy, nábytek.
Malé děti tvořily dle vlastní fantazie, větší děti stavěly podle
přiložených plánků. Ve čtvrtek, v určený den, pro nás přijel
autobus a malí i ti velcí s radostí nastoupili a jeli jsme vstříc
poznávání. V Sokolově jsme vystoupili přímo u parku, odkud
jsme mohli vidět sokolovský zámeček, projít si park a seznámit se s okolními budovami. Po prozkoumání všeho kolem
nás děti dobře zodpověděly i otázky typu: „Kolik má zámek
věžiček?“, „Jakou má zámek barvu?“, „Jaký je znak Sokolova?“,
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„Co jsme viděli v parku?“ apod. Při vstupu na nádvoří jsme
již z dálky viděli betlém. Při prozkoumání nádvoří jsme objevili další krásné betlémy vystavené v oknech bývalé čítárny.
Betlémy byly většinou vyřezané ze dřeva a opravdu krásné.
Vchod do muzea nás vedl nejdříve obrovskými dveřmi a pak
zámeckými schody do prvního patra, kde již na nás čekala p.
Třísková, pracovnice muzea. Nejdříve jsme byli informováni,
že s prohlídkou je spojena i soutěž, která se týká zodpovězení
několika otázek ohledně stavebnice Sevy. Bedlivě jsme dávali pozor, prohlíželi vše, co zde bylo ze stavebnice postaveno
– pracovní stroje, domy, zvířátka, kostlivec, hasiči…, a určovali jsme i barvy kostek. Po zodpovězení všech otázek jsme
se vydali do další části zámečku, kde byla druhá část výstavy.
Zde po zhlédnutí dalších vystavených exponátů mohly děti
z připravených kostiček samy stavět dle své fantazie. Na závěr
všechny naše zodpovězené otázky byly zaznamenány a nyní
čekáme a držíme si palce, aby se na nás usmálo štěstí a vyhráli jsme stavebnici. Exkurze do Sokolova se nám velmi líbila
a v našem poznávání okolí budeme pokračovat.
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SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ
Dne 10. 2. 2022 se vydaly starší děti z naší mateřské školy
do nedalekých Karlových Varů, kde se nachází vzdělávací
středisko „Svět záchranářů“.
Během cesty jsme pozorovali okolí. Netrvalo dlouho a byli
jsme na místě. Hned u vchodu se nás ujali záchranáři, kteří nás doprovodili do společenské místnosti, kde se nám
všichni představili. Dozvěděli jsme se, jak bude exkurze
probíhat, co vše uvidíme. Záchranáři byli ze složky policie,
hasiči a zdravotníci. Po úvodním seznámení jsme odložili
batůžky, rozdělili se na dvě skupiny a společně se záchranáři se vydali zdolávat různá nebezpečí. Během celého
dopoledne každá skupinka prošla celým areálem, kde je
postaveno několik specifických budov. Policejní stanice,
hasičská stanice, nemocnice se sanitkou a domek nebezpečí. Navštívili jsme jednotlivá stanoviště, kde na nás číhaly nástrahy, které nás mohou potkat ve skutečném svě-
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tě. Naučili jsme se jak se zachovat při požáru, nehodách
a jiných situacích. Jak přivolat pomoc, když se ztratíme,
nebo když nás osloví cizí osoba apod. Také jsme si vyzkoušeli sedět v opravdové sanitce, změřit puls a použít dlahu
na zlomeninu. Zahráli jsme si poznávací hru u hasičů „Výstroj hasičů“ a seznámili se s použitím hasičského přístroje. U všech záchranných složek jsme si zopakovali důležitá
čísla, na která se dovoláme v případě nebezpečí. Všichni
záchranáři se o nás velmi pěkně starali a zodpověděli
všechny naše všetečné otázky. Na závěr exkurze jsme se
se všemi rozloučili, poděkovali záchranářům za obětavou
práci a slíbili, že na sebe budeme dávat pozor a pomáhat
všem, kteří to potřebují. Po návratu jsme hned naše zážitky
vyprávěli mladším kamarádům ve školce a našim rodičům.
Už se těšíme, až se zase příští rok do střediska vrátíme.
Taťána Malinkovičová, ředitelka mateřské školy
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REKONSTRUKCE OPLOCENÍ
CITICKÉHO HŘBITOVA
Cílem projektu byla rekonstrukce oplocení hřbitova v obci Citice v celkové délce 284 m. Oplocení hřbitova v přední části
areálu bylo již po rekonstrukci, a proto bylo v rámci projektu
rekonstruováno oplocení zbylých třech stran hřbitova, tak
aby bylo dosaženo komplexnosti řešení a oplocení mohlo
fungovat jako funkční celek.
Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na
období 2014–2020 v rámci iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.
Pro rozšíření zapojení subjektů do projektu a pro úspěšnou
realizaci a propagaci projektu, MAS Sokolovsko a metody
CLLD uzavřela obec Citice partnerské smlouvy s dvěma spolupracujícími subjekty, a to konkrétně s obecně prospěšnou
společností Srdce a čin, o.p.s. a subjektem ze soukromého
sektoru Vydavatelstvím ART s.r.o.

lečnost Street line s. r. o. se sídlem Chodovská 395/8, 360 06
Karlovy Vary – Dvory za cenu 603 147,37 Kč s DPH.
V rámci projektu bylo navrženo nové oplocení, na které byly
použity žárově zinkované ocelové sloupky, které byly osazeny
do betonového základu. K ocelovým sloupkům byly připevněny dřevěné plotové dílce tvořené hranoly a latěmi. Veškeré
dřevěné konstrukce byly ohoblovány a opatřeny dvojitým nátěrem, který výrazně zvýšil jejich životnost.
Realizací projektu došlo k celkovému zlepšení stavu veřejného prostranství – plochy hřbitova, zvýšení estetického dojmu
tohoto pietního místa a zároveň ke zlepšení jeho ochrany.

Partneři projektu byli seznámeni s koncepcí projektu a potvrdili svůj zájem na projektu spolupracovat, a to minimálně od
doby podání žádosti na MAS Sokolovsko do proplacení dotace. Partneři se navzájem informovali o všech podstatných
záležitostech týkajících se projektu a společně zajistili uveřejnění zprávy o projektu společně s propagací metody CLLD
a MAS Sokolovsko a postarali se o fotodokumentaci realizace
projektu.
Projekt v rámci otevřené výzvy zakázky malého rozsahu
na stavební práce zadávané v řízení mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek realizovala spo-

Stav plotu před rekonstrukcí.

Stav plotu po rekonstrukci.
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DÁRCŮ KRVE MEZI NÁMI NEUBÝVÁ,
VÁŽÍME SI JICH A DĚKUJEME JIM
„Daruj krev, …“ si právě každý čtenář doplnil.
S postupujícím věkem a vnímáním neštěstí
v našem okolí si tuto pravdu stále více uvědomujeme.
Nyní projevujeme úctu a děkujeme
Jaroslavu Ernestovi (Zlatý kříž 2. třídy),
Janu Bansetovi (Zlatý kříž 2. třídy)
a Petru Pittermannovi (Zlatý kříž 3. třídy).

„Daruj krev, …“ si právě každý čtenář doplnil.
S postupujícím věkem a vnímáním neštěstí
v našem okolí si tuto pravdu stále více uvědomujeme.
Nyní projevujeme úctu a děkujeme
Jaroslavu Ernestovi (Zlatý kříž 2. třídy),
Janu Bansetovi (Zlatý kříž 2. třídy)
a Petru Pittermannovi (Zlatý kříž 3. třídy).

S VYUŽITÍM DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM
MAS SOKOLOVSKO, O.P.S., PRO LEPŠÍ ŽIVOT
Když jsme se před čtyřmi roky ujali vedení obce, oznámili jsme jeden z našich záměrů, a sice maximálně využívat dotace pro zlepšení života našich občanů. Je možné, že v některém z příštích čísel vyčíslíme celkovou hodnotu děl vytvořených s pomocí dotací a
kolik z toho dotace představovaly. Nyní obecně uvádíme, že relativní objem těchto dotací přesahuje 90 % z hodnoty realizovaných
projektů.
Přitom se nejedná o automatické získávání peněz, nýbrž o systematickou důslednou činnost související s plánovaným rozumným
rozvojem obce a podpory kvalitního života v ní.
U většiny námi využívaných dotací však nejde jen o jejich získání a „utracení“, ale i o udržení záměru, za jehož účelem peníze získáváme. Udržení záměru často stojí nemálo dalších průběžně vynakládaných financí.
Nejde tedy o „hop na krávu a je tele“, naopak se jedná o zodpovědné promýšlení a často i kus vizionářství.
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DEN DĚTÍ
Den dětí proběhl v sobotu 4. června 2022 na fotbalovém hřišti.
Oslava započala hranou pohádkou Káča a peklo, kterou odehrálo Divadlo bez zákulisí Sokolov, ochotnický divadelní soubor.
Pohádka o Káče, která by jen tancovala, až se nakonec protancovala až do pekla. Jak víme, co peklo schvátí, už nikdy nenavrátí.
Naštěstí s pomocí dětí, statečné tety i čertů vše dobře dopadlo.
Když děti pomohly vysvobodit Káču z pekla, začala po celém
hřišti hra o odměny. Každé dítko obdrželo kartičku a muselo
obejít všechna jednotlivá stanoviště. Po splnění všech sportov-
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ních výkonů cupitalo pro vybranou odměnu. V podvečer přijel,
se svými psy plemene leonberger, Bohouš Stránský a dětem vyprávěl o chování k pejskům a canisterapii, při které pes pomáhá
člověku. Ukázky byly velmi podnětné, ale i zábavné. Po celou
dobu akce byl k dispozici skákací hrad i nafukovací skluzavka.
Celá akce byla pro příchozí naprosto zdarma. V sedm večer začala hrát skupina How-wada ze Sokolova. Akci provázelo příjemné
počasí i dostatečná návštěvnost lidí.
Autor: Karla Kohoutová
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MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Maškarní bál pro děti byl připraven v sobotu 5. března
2022 v klubovně dolní školy. Pro děti hrál DJ David, který
pořádal mezi diskotékou i drobné soutěže. V klubovně se
sešlo 30 dětí v rozmanitých maskách a bavily se od čtvrté
hodiny až do šesté podvečerní. Každé dítko si odnášelo
nějakou vysoutěženou hračku nebo dobrotu, na žádné
se nezapomnělo. Hodnotit nejlepší masku nebylo možné, každá měla své kouzlo, a tak se při odchodu odměnily
naprosto všechny.
V sedm hodin byla již klubovna přestavěna a čekala na nájezd dospěláků v maskách. Všechny nás překvapilo, kolik
dospěláků zaplnilo klubovnu. Masky byly velmi originální
a v mnoha případech trvalo dosti času, než byl odhalen
zamaskovaný člověk. Dospělácký maškarní bál byl ukončen až v ranních hodinách. K tanci i poslechu si dospěláci
vyhrávali sami. Vstupným na tuto akci byl talíř jakéhokoliv občerstvení a samozřejmě maska byla povinností.
Klubovna zažila tento den spoustu smíchu, radosti a skotačení. Obě části této maškarní akce měly úspěch.
Autor: Karla Kohoutová
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční pálení čarodějnic se konalo v sobotu 30. dubna 2022. Filipojakubskou noc jsme oslavili pálením ohně
na veřejném prostranství za bývalou družinou. Lampionový průvod vyšel v osm hodin večer od panelových
domů, přes náves až k ohni. Čarodějnice připevněná uprostřed vatry začala hořet kolem deváté večerní. K tanci
i poslechu hrála skupina Pic-Nic. Připravené posezení pod stany praskalo ve švech, sešla se velká spousta lidí
a zábava proudila do brzkých ranních hodin.
Autor: Karla Kohoutová
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PUTOVÁNÍ ZA SNĚHOVOU VLOČKOU

Putování za sněhovou vločkou pořádal
spolek Kolibřík, z. s. za zdárné pomoci
obce Citice v sobotu 29. ledna 2022. Pro
příchozí byl start otevřen od 13:30 do
15:30 hodin. Zimní procházka byla dlouhá
2 kilometry a na příchozí čekalo 14 úkolů.
Děti každým vyluštěným úkolem získaly
indicii, tentokrát jsme spolu hledali jednu
konkrétní pohádku. Nezapomněli jsme
ani na dospěláky, kteří na této zimní akci
mají své úkoly, tento rok byly zapeklité
a prověřily zeměpisné i dějepisné
znalosti. Cestou se návštěvníci mohli
zahřát u teplého čaje i svařeného vína.
Na všechny luštitele čekala v cíli sladká
odměna i perníková medaile. Sněhové
vločky bohužel nepadaly, přesto si na
tento 3. ročník Putování našlo cestu kolem
50 luštitelů.
Autor: Karla Kohoutová
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PROCHÁZKA POHÁDKOVOU ŘÍŠÍ

Procházka pohádkovou říší, pořádaná spolkem Kolibřík
ve spolupráci s obcí Citice, se konala v sobotu 21. května
2022. Počasí jak malované a tak se přípravy, odehrávající
od brzkých ranních hodin, konaly za slunce a příjemných
teplot. Děti si své startovní časy objednávaly dopředu a na
akci přijely ve svůj čas. Start byl již tradičně u vlakového
nádraží, neboť plocha před nádražím se ideálně hodí
na parkování vozů. Dítka, i s bohatým dospěláckým
doprovodem, vyrazila po značené cestě za pohádkovým
dobrodružství na trať přes 3 kilometry. Každé stanoviště
bylo laděno do jiné pohádky a každý úkol musel být
splněn. No, dobře … nemusel, protože i snaha se cení.
Dětské nadšení se neslo Citicemi i okolím Medardu
od půl druhé do osmé večerní. Trasou prošlo 212 dětí,
24 magazín CIHLA

celkově necelých 500 lidí. Děti potkaly princezny, sudičky,
loupežníky, vodní víly, neandrtálce, černokněžníka s učni,
čertiska, luční víly, vodníky, čarodějnice i paní Sovičkovou.
Po celé cestě se totiž rozlétly neposlušné sovičky a
děti je mezi stanovišti počítaly. Uprostřed trasy čekalo
občerstvení v podobě nealkoholických nápojů. Na konci
trasy byla připravená již tradiční tombola a u fotbalového
hřiště občerstvení. Na všech stanovištích čekala na děti
odměna, odcházely s naditými papírovými taškami. Na
akci se podílelo přes 40 dobrovolníků. Věříme, že letošní
pohádka byla zase o chloupek lepší než ta předchozí.
Děkujeme všem za slova uznání a chvály. Velmi nás těší,
že se k nám s nadšením vracíte.
Autor: Karla Kohoutová
1 | 2022

1 | 2022

magazín CIHLA 25

26 magazín CIHLA

1 | 2022

POVĚST O ČERTOVI Z CITIC
Možná jste o něm už někdy slyšeli, možná si o něm přečtete
vůbec poprvé. Mám na mysli čerta, který v 16. století dlouhé roky pobýval v okolí Citic. Lidé ho nejčastěji potkávali na
kopci nad Citicemi. Právě tato oblast byla známá pozemními
ohni, o nichž se ve svých spisech zmiňoval již otec mineralogie Georgius Agricola.
Dobře se vědělo, že území kolem Sokolova a Citic je bohaté
na hnědé uhlí, a také se dobře vědělo, že na výchozu uhelných slojí se čas od času objevují ohně. A právě tady se zrodila
pověst o čertovi z Citic, který prý požáry zakládal a strašil pocestné. Zvlášť ho bavilo děsit ženy a malé děti. Hezkým slečnám se naopak velice rád dvořil.
Poprvé raracha lidé spatřili při sklizni chmele. Tenkrát zde
býval chmel hojně pěstován a zemědělství bylo důležitým
zdrojem obživy. To ale čerta nezajímalo. Pekelník pálil hlavně za děvečkami. Tehdy si na ně počíhal, když časně ráno
přicházely pracovat na chmelnici. Jak se přiblížily, vyskočil
z houští a hlasitě je pozdravil. Jenomže ten rohatec na sobě
neměl kalhoty. Holky se polekaly a s křikem utíkaly zpátky do
vsi. Doma pak vyprávěly, jaké hrozné stvoření se jich chtělo
zmocnit. Satanáš byl prý celý chlupatý, místo bot měl kopyta
a taky dlouhý ocas.
Chlapi okamžitě popadli sekery a vidle a běželi tomu lumpovi, co děvečky přepadl, důkladně vyprášit kožich. U chmelnice už ale nikoho nepotkali. Pouze z dálky slyšeli pekelný
smích a na kopci uviděli plápolat oheň. Požár nabíral na síle
a bylo vskutku velkým štěstím, že se z nebe spustil prudký
liják, který všechen ten oheň po chvíli zadusil. Jinak by se jistě
rozšířil a zničil veškerou úrodu chmele.
Tak blízko vesnice se už ale čert za bílého dne neukázal. Držel
se stranou, a přestože pocházel z čeládky pekelné, na dospělé
muže si netroufnul. Proto ho nejčastěji potkávaly ženské. Na
staré babky házel šišky a na malé holky hvízdal. Pěkné paničky uctivě zdravil a lákal do svého brlohu.
Jednou se stalo, že si ho mladá služebná přivedla na statek,
kde se s ním v noci schovala do stodoly. On je tam ale náhodou načapal sedlák, který v podivném chasníkovi okamžitě
poznal čerta a vzal na něj cep. Dívka brečela, že se jí ten kudrnáč tuze líbil a sedlák jí ho vyhnal. Tak dostala výprask taky,
aby si příště dobře rozmyslela tahat na statek sírou zapáchajícího satanáše.
Jenomže jak se říkává, srdci neporučíš. Služebná za rohatým
utíkala do lesa a po čase se jí narodilo děťátko. Už od narození
to ale bylo hodně ukřičené dítko tropící jen samou neplechu.
Všichni tenkrát moc dobře věděli, proč tomu tak je. Ještě dnes
se v Citicích říkává, když se ženě narodí zlobivé dítě, že ho má
jistě s čertem.
Pověst pro obyvatele Citic a Hlavna sepsal Milan Hloušek
1 | 2022
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STEZKA ODVAHY

„Černočerná tma je dnes,
před strašidly se strachy třes!“
Nebojte, nechceme vás strašit. Už jsme se vystrašili
na naší Stezce odvahy, která se konala v sobotu 5.
11. 2022. Přípravy zabraly spoustu času, ale tím vás
nechceme zatěžovat, ledaže byste se k nám chtěli
přidat a zařadit se do party úžasných, tvořivých
lidí. Ale zpátky k akci. Máme sobotu a stmívá se,
uprostřed obce běhá přibližně 30 lidí, aby vše stihli
řádně připravit, naaranžovat, nasvítit, veřejné
osvětlení zhasnout, cestičku osvítit, úkoly umístit….
V šest večer do tmy vchází první vyslaná skupinka
dětí, bez svých světýlek. Celou cestu jdou po „našich“
připravených svíčkách, ty jim určují cestu. Tu potkají
šestimetrového pavouka, tu vlající lebku, nějakou
mumii, hřbitovy, čarodějnice, uvězněného vězně,
zmatené duchy, strážce truhly, nemluvného písaře,
smrtku i Bílou paní. K tomu spoustu tajemných
dekorací, u kterých nikdy nevíte, zda na vás bafnou
nebo vás budou chtít chytit. Úkoly si děti musí
přečíst samy a mají je dokonce zveršované. Letos se
na Stezku odvahy přišel podívat i měsíc a trochu nám
úplnou tmu zhatil, nicméně kouzlo temna podtrhla
mírná mlha a 98 dětí o svůj večerní zážitek nepřišlo.
V cíli za svou statečnost dostaly sladkosti a certifikát
odvahy. A dospěláci? Ti si trasu procházeli i bez dětí
a bavila je. Máme radost, že se nám 3. ročník povedl
a sklidil úspěch.
Karla Kohoutová
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FOTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY OBCE CITICE
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TJ SOKOL CITICE, Z.S. – ROK 2022
Rok 2022 začal ve stejném počtu hráčských kategorií jako rok
2021 tzn., že náš spolek reprezentovali hráči mladší přípravky
pod vedením trenéra Petra Kopičky, hráči mladších žáků, kteří
jsou spojeni s týmem Dynamo Krajková pod vedením trenéra
Jiřího Buchtele, a v neposlední řadě A-tým Citického celku, již
zcela pod vedením hrajícího trenéra Jiřího Procházky.
Naši nejmladší hráči předváděli v jarní části soutěže neskutečné
výkony a své soupeře ve většině utkání dokázali parádní hrou
porazit. Tato kategorie se v podzimní části kvůli ročníkům
narození rozdělila na mladší a starší přípravku, kde v obou těchto
kategoriích i po rozdělení týmy podávají výborné výkony a dále
porážejí mnoho soupeřů a ve svých soutěžích budí patřičný
respekt. Musí se uznat, že tito mladí hoši jsou opravdu šikovní a se
svým zápalem a talentem, spolu s příkladným vedením mladého
trenéra Petra Kopičky, který své svěřence vede velmi dobře, toho
mohou spousty dosáhnout a jak my, tak i rodiče můžeme být na
tyto nejmladší zástupce našeho celku velmi pyšní.
Kategorii mladších žáků ve spojení s týmem Dynamo Květnová
vedl v jarní i v podzimní části trenér Jiří Buchtele. Této kategorii
se díky svým stabilním výkonům a vůlí hráčů podařilo v jarní
části vybojovat krásné 4. místo za celý soutěžní rok 2021/2022.
Tímto jim za minulou sezonu gratulujeme a děkujeme.
V podzimní části nového ročníku se dlouho rozhodovalo
a projednávalo s týmem Krajkové, do jaké věkové kategorie
budou žáci přihlášeni, nakonec po promyšlení všech okolností
se rozhodlo, že kategorie mladších žáků přejde do kategorie
starších žáků. Víme, že v této kategorii to naši hráči z počátku
nebudou mít proti starším konkurentům jednoduché, ale
věříme, že tento mladý tým se dokáže poprat i s takto velkou
výzvou a v budoucnu budou dosahovat skvělých výsledků.
Ještě musíme podotknout, že v podzimní části se k týmu připojil
druhý trenér Martin Kopecký, kterému děkujeme, že se této role
ujmul a pomáhá klukům v jejich nelehkém boji.
Poslední kategorií, která reprezentuje spolek TJ Sokol Citice, je
A-tým mužů. Těm se podařilo navázat na skvěle rozehranou
sezonu z minulého roku a po několika nelehkých zápasech se jim
povedlo dosáhnout výborného umístění a co hlavně, návrat do
nejvyšší krajské soutěže, a to Krajského přeboru mužů. V novém
ročníku, který odstartoval letos v srpnu, předvádějí hráči mužů
výsledky, které nikdo kromě jich samotných neočekával. I když
spousta lidí nevěřila v dobré výsledky a tvrdila, že v této soutěži

Skupinové foto z KopiKEMPu.
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nemají šanci, oni dokázali pravý opak a po podzimní části bojují
o třetí místo v nejvyšší krajské soutěži.
Další informace, které stojí za zmínku, jsou akce, kterých se náš
spolek zúčastnil nebo jej dokonce pořádal.
Již během začátku roku se tým mužů zúčastnil fotbalového
turnaje o „Pohár místostarosty města Cheb“, kde hráči skončili na
děleném 1. místě spolu s domovským týmem FC Cheb.
V červnu se pořádal na citickém hřišti již tradiční turnaj
fotbalových hráčů přípravek „O pohár starosty obce Citice“.
V něm naši mladí hráči ukázali, co v nich je a jakou mají sílu, ale
tentokrát to bohužel na prvenství nestačilo.
Letní přípravu přípravky pojal trenér Petr Kopička novým stylem
a zorganizoval pro své svěřence fotbalový tábor s názvem
KopiKEMP, kde za asistence svých nejbližších a dobrovolníků
připravil výborný program na pět dní, plný zábavy, her, výletů
a tréninků pro své hráče. Moc si ceníme jeho zájmu o tuto
kategorii a všeho, co pro ni dělá. Poděkování patří i fotbalovému
týmu z Kynšperka nad Ohří za poskytnutí prostor pro tento
fotbalový tábor.
V příštích letech se uvažuje o rozšíření našich mládežnických
kategorií o kategorii dorostu, čím by došlo k další možnosti
vybudování a posílení našeho spolku do budoucích let.
Nutno ještě podotknout, že v Citicích všechny fotbalové
kategorie mají veliký ohlas a vznikla zde velká základna úžasných
fanoušků, kteří podporují hráče jak ty nejmenší, tak ty dospělé
a v hojné míře jsou na každém domácím i venkovním utkání.
Děkujeme.
Závěrem je potřeba poděkovat všem členům spolku, jak již
hráčům, tak i nehrajícím členům za reprezentování nejen spolku
TJ Sokol Citice, z.s., ale i celé obce, za vše, co dělají pro chod
a reprezentaci klubu. Poděkování patří i zastupitelstvu města za
podporu klubu a další budoucí pomoc v rozvoji našeho spolku.
Do následujícího roku jdeme s jasnými cíli - dosáhnout co
nejlepších výsledků a pevně věříme, že se nám jich podaří ve
všech kategoriích docílit.
Josef Krajňák
Člen výkonného výboru TJ Sokol citice, z.s.

Skupinové foto z KopiKEMPu.
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BRIGÁDA 2. 4. 2022
Opět jsme se přátelé sešli v hojném počtu při úklidu naší obce na
již čtvrté citické brigádě. Rozhodli jsme se, že tentokrát budeme
uklízet mezi Citicemi a Hlavnem, kde jsme prováděli výřez
křovin, náletů a sběr odpadků podél komunikace nad bývalým
zásobníkem uhlí.
Další „parta“ zajišťovala výřezy dřevin s úklidem pozemku bývalé
vlečky u fotbalového hřiště a také jsme se rozhodli provést úklid
hřbitova a jeho přilehlého okolí.
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Jako již v minulosti byl zajištěn oběd pro účastníky, ať malé
či velké, kde jsme již tradičně měli naše oblíbené halušky
s nápojem v naší místní klubovně.
Děkujeme spoluobčanům všech věkovým kategoriím za účast
při úklidu Hlavna a Citic.
Těšíme se na setkání při další brigádě v roce 2023.

Zdeněk Sopr
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Projekt: Výstavba altánu u hřbitova
Předmětem projektu je vybudování kvalitního zastřešeného dřevěného altánu
vybaveného stylovým mobiliářem v blízkosti relaxační plochy s herními prvky
u hřbitova v obci Citice.
Altán zvýší komfort užívání přilehlé veřejně přístupné volnočasové plochy a výrazně
rozšíří možnosti její využitelnosti, neboť poskytne příjemné zázemí ve chvílích nepřízně
počasí a nabídne i blahodárný stín v letním období.
Díky atraktivnímu vzhledu, kvalitnímu zpracování altánu, zpevněné podlaze a vybavení
stylovým dřevěným mobiliářem vznikne příjemné místo oddychu, které bude vybízet ke
společnému posezení a komunitnímu setkávání všech generací.
„„Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje
venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD)
administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.“

Projekt: Mobilní pódium pro kulturní akce obce Citice
Předmětem projektu je pořízení mobilního pódia pro venkovní kulturní
a společenské akce obce Citice, které výrazně zkvalitní podmínky akcí konaných
pro širokou veřejnost.
Pódium bude používáno celoročně při většině pořádaných kulturních a společenských
akcích pod širým nebem.

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

36 magazín CIHLA

1 | 2022

Mateřská škola Citice, příspěvková organizace realizuje projekt „Modernizace
MŠ Citice 2021“. Předmětem projektu je modernizace mateřské školy Citice
prostřednictvím instalace nových herních prvků, mobiliáře a oplocení stávajícího
hřiště na zahradě mateřské školy. Zvolené herní prvky vhodně doplní prostředí
zahrady a nabídnou dětem další podněty pro jejich všestranný a bezpečný rozvoj
při společné hře.

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

Projekt: Citice, rekonstrukce oplocení hřbitova
Cílem projektu byla rekonstrukce oplocení hřbitova v obci Citice v celkové délce
284 m. Realizací projektu došlo k celkovému zlepšení stavu veřejného prostranství
- plochy hřbitova, zvýšení estetického dojmu tohoto pietního místa a zároveň ke
zlepšení jeho ochrany.

„„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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N A K E R A M I C K É Š K O L E (1945—1995)
4/11/2022—1/1/2023

Galerie umění Karlovy Vary
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Otevřeno denně kromě pondělí 10 – 17 hodin
www.galeriekvary.cz
info@galeriekvary.cz
galeriekv
galerieumeni_kvary
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DĚNÍ V CITICÍCH
NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
27. 11. 2022
Vážení občané Citic a Hlavna a naši přespolní přátelé,
srdečně Vás zveme k návštěvě kulturní události
u nás na první adventní neděli.

17:00 NÁVES V CITICÍCH

• slavnostní rozsvícení vánočního stromu
• svařené víno a polévka
• Dětský sbor Zvonek ZUŠ Sokolov
a sbor JenTak Sokolov
V rámci akce „Rozsvěcení vánočního stromu“
je možné navštívit nově instalovaný betlém v altánu u hřbitova.

Návštěvou akce souhlasíte s pořizováním
fotografií a videozáznamů, jejich případným
zveřejněním na webových a facebookových
stránkách obce a v obecním časopise Cihla.
Zrušit svolení s pořizováním fotografií
a o stažení konkrétních fotografií je možné
požádat na Obecním úřadě v Citicích na
adrese Citice 13.
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Adresa
Citice 13
356 01 Citice
Telefon
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352 623 300
E-mail
obec-citice@citice.cz
Internet
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www.citice.cz
Datová schránka
qx4apt7
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