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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Zamyšlení nad zimní peřinou
Zima jak má být přišla v lednu nejen na hory ale
i do nížin a zakryla bláto, špínu a šeď. Dětem ku
radosti, dospělým spíše ku starosti přikryla Citov
pořádná zimní peřina. Na kopečku bylo slyšet výskat děti a u domů brblat ty dříve narozené.

a odklidí sníh z chodníku u svého domu, určitě nebude mít zamoklou omítku při oblevě. Také může
bez obav vykročit z domova bez nebezpečí úrazu.
Nejvíce jeho práce svědčí o tom, že není lhostejný
a bezohledný k ostatním občanům.

Pravda nový chodníkový zákon hovoří o odpovědnosti majitelů, povětšinou obcí, za stav chodníků a tak to má i být, ale komu z nás ublíží ta
chvilka pohybu u hrabla či lopaty. Někteří alespoň vypotí u práce na čerstvém vzduchu kila nabraná z vánočních dobrot. Kdo si dá trochu práce

V městě je situace jiná, pracovníků, které mohou
radnice využít pro úklid sněhu, je neporovnatelně
více. Ale na vesnici je dobře, když trocha ochoty
a ohleduplnosti občanů uvolní kapacitu zaměstnance obce pro potřebnější úklid veřejných prostranství a chodníků u obecních objektů.

ZIMNÍ PRANOSTIKY
Na tři krále - zima stále. (6.1.)
Jak dlouho skřivan před Hromnicí vrzá, tak
dlouho po ní zmrzá. (2.2.)

Proto přijměte tento krátký příspěvek především
jako poděkování zastupitelů obce všem občanům,
kteří nový chodníkový zákon vzali s nadhledem
a nadále pomáhají s odklízením přívalu sněhu, byť
jen „na svém“. Inu, vždyť Citov je náš.
Zastupitelstvo obce Citov

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest
neděl více. (2.2.)
Na svatou Dorotu rádo teče do botů. (6.2.)
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
(14.2.)
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žaba hubu
votevře a líný sedlák neoře. (12.3.)
Teplý leden – k nouzi krok jeden.
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Revitalizace zámeckého parku v Citově

O

rekonstrukci zámeckého parku se
toho v minulosti hodně napovídalo.
Občas byly káceny suché a přestárlé
dřeviny, sem tam byly likvidovány stromy
vyvrácené při nenadálých poryvech větrů.
Avšak vážněji se s přípravou projektu celkové rekonstrukce zámeckého parku začalo až
v roce 2002, kdy byla pořízena dokumentace
inventarizace stávajících dřevin parku, která
se zabývá vyhodnocením jejich biotechnického a kompozičního stavu a návrhem pěstebních opatření. Dokumentaci vypracovali
Ing. Bohdan Dlouhý z Brna a Ing. Petr Kubeša
z Olomouce.

Podařilo se zjistit, že jednou z iniciativ Evropských
společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro
členské země Evropské unie, v rámci níž EU klade důraz
na podporu přeshraniční spolupráce, je Iniciativa Společenství – INTERREG, která tvoří základ pro přípravu podmínek přeshraniční či meziregionální spolupráce.
Iniciativa INTERREG III A je přímá spolupráce mezi sousedními regiony, která podporuje aktivity v sousedních
příhraničních regionech a umožňuje tak realizovat skutečné projekty partnerských subjektů na obou stranách
hranice. Naším cílem bylo ucházet se o získání dotace
z této iniciativy. Proto jsme v měsíci červenci 2005 navštívili polské obce Goscice a Kozielno, kde jsme jednali
o možnostech vzájemné spolupráce. Po několika vzájemných návštěvách a seznámení s projektem rekonstrukce
zámeckého parku jsme se dohodli na uzavření Smlouvy
o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Citov
a polskou Gminou Paczków. Uzavření partnerství s polským protějškem bylo nezbytnou podmínkou pro čerpání dotace z programu Evropské unie Interreg IIIA,
o kterou jsme žádali v souvislosti se zamýšlenou obnovou zámeckého parku a stavebními úpravami na zámku.
V rámci tohoto programu bylo jednou z podmínek, nabídnou partnerovi nějakou zajímavost v obci.

Zámecký park je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek České republiky. Z tohoto důvodu předcházelo
zpracování projektové dokumentace provedení stavebně historického průzkumu parku. Při návrhu obnovy zámeckého parku bylo hlavní prioritou zachování jeho charakteru a hlavních kompozičních prvků. Cestní síť, která
je hlavní částí připravované obnovy parku, byla zjednodušena tak, aby se návštěvník dostal do hlavních kompozičních bodů a mohl si projít celý park a aby také nebyl
ochuzen o hlavní průhledy a pohledy. Pouze na hlavní
ose před objektem zámku byly řešené části rekonstruovány téměř do podoby zakreslené na plánu z roku 1886.
Mezi další části, zahrnuté do projektu stavebních úprav
zámeckého parku patří instalace doprovodného mobiliáře pro odpočinek a trávení volného času. V projektové
dokumentaci jsou navrženy lavičky, altán, dětské hřiště,
pískoviště, dřevěné prolézačky a houpačky. Při plánované
obnově zámeckého parku se obec rozhodla věnovat pozornost i osvětlení parku a zámku. Na objektu zámku byla
osvětlena průčelní, zadní a boční fasáda, prosvětlena věžička i skleněná veranda. Takto osvětlený objekt zámku
bude mít vyšší míru atraktivnosti. Obě tyto dokumentace
byly vypracovány v měsíci březnu 2004.

Proto jsme projekt rozšířili o vybudování stále muzejní
expozice. Ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově
jsme pro tyto účely vytipovali některé stávající prostory
v 2. NP zámku. Záměrem bylo vytvoření expozice, pojednávající o historii Citova, citovského zámku, jeho majitelích, ale především o národopisu obce a životu prostého
lidu na hanáckém venkově v minulých stoletích.
V měsíci září 2005 se nám podařilo vyřídit příslušné
stavební povolení na celkovou rekonstrukci zámeckého
parku. Ještě téhož měsíce jsme podali žádost o dotaci
na realizaci projektu „Vybudování stále muzejní expozice
v objektu zámku a obnova zámeckého parku v Citově“.
Doufali jsme, že z programu INTERREG III A Česká republika – Polsko se nám potřebnou dotaci podaří získat. Opak
byl ale pravdou. V měsíci únoru 2006 nám bylo sděleno,
že rozhodnutím Řídícího výboru nebyl náš projekt doporučen ke kofinancování z tohoto programu. Dotaci jsme
tedy nezískali. V roce 2006 již žádný jiný vhodný dotační
titul vyhlášen nebyl.

Již v září 2004 bylo poprvé požádáno o dotaci a to Státní fond životního prostředí České republiky. Teprve až
v měsíci červnu 2005 nám bylo dopisem sděleno, že tato
naše žádost o dotaci neobsahuje všechny údaje a doklady
vyžadované v souladu se směrnicí ministerstva životního
prostředí. Navíc jsme byli upozorněni, že dotace se bude
vztahovat pouze na obnovu dřevin a travnatých ploch
parku. Na obnovu přístupových komunikací a chodníků
k objektu zámku, na opravu osvětlení a oplocení bychom
dotaci nedostali. Především tyto stavby tvořily nejvyšší
položku rozpočtu. Po zvážení těchto nových poznatků
a nechtěném promeškání termínu pro doložení požadovaných dokladů nám byla žádost o dotaci zamítnuta.

Od ledna 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon
a nám nezbývalo nic jiného než přepracovat projektovou dokumentaci z března 2004 podle požadavků tohoto zákona. V průběhu roku 2007 se stále častěji hovořilo
o plánovacím období Evropské unie let 2007–2013
a skladbě jednotlivých dotačních titulů v rámci příslušných ministerstvech a různých operačních programů.
Proto bylo s aktualizací projektové dokumentace na
rekonstrukci zámeckého parku zahájeno bezodkladně
včetně jejího zpracování do digitální podoby. Rovněž byl
předělán rozpočet stavby na aktuální ceny. S ohledem na
jeho výši a požadované kofinancování z rozpočtu obce
bylo rozhodnuto rozdělit projekt rekonstrukce zámecké-

Zastupitelstvo obce se však svého záměru nevzdávalo a stále hledalo výhodnější dotační titul, který by řešil
obnovu zámeckého parku komplexně, včetně oplocení
a osvětlení parku, přístupových komunikací a chodníků.
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vybrána k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Brzy
nato nás řídící výbor vyzval k doložení dalších podkladů,
především požadoval dokumentaci o výběru zhotovitele
stavby. Po provedeném výběrovém řízení se zhotovitelem stavby I. etapy rekonstrukce zámeckého parku v Citově, stala společnost INSTA CZ Olomouc. Rekonstrukce
byla zahájena dnem 14. listopadu 2008 předáním staveniště. Realizace tohoto projektu byla podpořena z Regionálního operačního programu Střední Morava finanční
částkou ve výši 11.404.830,- Kč.
Realizace I. etapy rekonstrukce zámeckého parku byla
ukončena 30. listopadu 2009. Celkové náklady včetně
výdajů realizovaných na přípravě projektu od roku 2002
dosáhly konečné částky 12.900.392,- Kč. Po osmi letech
strastiplné cesty se nám nakonec podařilo část tohoto
projektu zrealizovat.

ho parku do dvou etap. První etapa byla dále rozdělena
do pěti staveb. Projekt obnovy zeleně a projekt mobiliáře
zpracoval ing. Petr Kubeša z Olomouce, projekt oplocení vypracoval ing. arch Pavel Grasse z Olomouce, projekt
příjezdových komunikací k zámku a chodníků v zámeckém parku zpracoval ing. Zbyněk Losenický z Olomouce
a projektovou dokumentaci veřejného osvětlení parku
a slavnostního nasvětlení zámku zpracovala ing. Zuzana
Jandová z Prahy.

Záměrem zastupitelstva obce však je, využít plánovacího období Evropské unie a jejich fondů k dokončení
celkové rekonstrukce zámeckého parku. Na zhotovenou
první etapu obnovy zámeckého parku, by měla navazovat etapa druhá. V současné době byla dokončena aktualizace projektové dokumentace II. etapy, kterou zpracoval
ing. arch. Pavel Grasse z Olomouce, firma vzešlá z provedeného výběrového řízení.

Na podzim roku 2007 jsme již byli obeznámeni s podmínkami Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava), který
představuje klíčový strategický dokument pro region
soudržnosti Střední Morava (kraj Olomoucký a Zlínský)
v programovém období Evropské unie 2007–2013.

Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava bylo již dříve avizováno, že nejpozději v měsíci
únoru 2010 vyhlásí další kolo výzev k podávání žádostí
o dotaci. Nakolik budeme úspěšní, se dozvíme v průběhu
roku 2010.

V měsíci únoru 2008 jsme podali žádost o dotaci z tohoto programu. Po provedeném hodnocení předloženého projektu jsme následně v červenci 2008 obdrželi
písemné sdělení, že naše žádost byla rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Jaromír Otáhal, starosta obce
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Titul „Zelená škola Olomouckého kraje“
obojživelníků, ale i ekosystémů. Díky zapojení rodičů
dětí z MŠ Citov a citovských občanů do fotografování a
hlášení výskytu žab, jsme na brněnské pracoviště AOPAK
ČR předali 26 tabulkových hlášení o chráněných i ohrožených obojživelnících v Citově a okolí.

(tento článek nedopatřením vypadl z minulého čísla zpravodaje)

Ve školním roce 2008/2009 začaly učitelky Mateřské
školy Citov pracovat podle vzdělávacího programu,
který byl směřován k nové profilaci školy tj. k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO). Děti se
tak učí nejen běžným znalostem a dovednostem, ale
jejich vzdělávání je obohaceno o oblast přírodovědy,
ekologie, ochrany přírody a multikulturního vzdělávání. Součástí naplňování vzdělávacího programu se stal
také projekt „Rosnička“, na nějž škola získala dotaci 24
tisíc korun z Olomouckého kraje. Projekt byl rozčleněn
do tří částí podle cílové skupiny, na niž byl zaměřen.

Celý tento projekt se stal velmi dobře hodnoceným
v rámci Olomouckého kraje. Také dobrý vzdělávací program školy, úspěchy dětí z MŠ ve výtvarných soutěžích
zaměřených na přírodu, zapojení školy do sítě škol s environmentální výchovou „Mrkvička“ a ekologické hospodaření školy s odpady přispěly k tomu, že Mateřská školy Citov byla na Krajské ekologické konferenci dne 27.10.2009
vyhlášena „Zelenou školou Olomouckého kraje“ a obdržela finanční odměnu.

První část byla nasměrována k dětem Mateřské školy
Citov. V rámci projektu byla vybudována nová učebna
EVVO s akváriem a teráriem. Děti se tak mohly seznamovat s vývojovým cyklem obojživelníků při přímém pozorování odchovu pulců skokana hnědého. Také video
ukázky, hry a didaktické úkoly se zabývaly poznáváním
druhů, způsobu života a ochrany obojživelníků.

Naše poděkování patří šikovným dětem za úspěšnou reprezentaci školy:
Jakoubku Obzinovi – 2. místo v soutěži „Prázdniny v království“
kolektivu MŠ – 1. místo v soutěži „Prázdniny v království“
kolektivu MŠ – čestné uznání v národní soutěži „Mladí
tvůrci pro Dunaj“

Druhá část byla zaměřena více na veřejnost. Rodiče dětí
ze školky jsme zapojili nejen do „Žabičkového tvořeníčka“ – odpoledne společných aktivit plné hudebních, pohybových a výtvarných her, ale především do budování
dvou lesních tůněk pro rozmnožování vzácných obojživelníků jako je rosnička zelená a kuňka ohnivá v lese Ostrov. Díky spolupráci s rodiči vznikla již druhá učebna environmentální výchovy v přírodě (v předchozím roce to
bylo zásypné krmítko s popisnou tabulí v areálu parku).
Pro širší veřejnost, děti a mládež bylo určeno „Rosničkové
odpoledne“, které se konalo 6.6.2009. V areálu koupaliště
a přilehlého lesa uspořádala mateřská škola ve spolupráci
se skauty oddílu Junák Citov mnoho soutěží s žabí tematikou a do jezírek v Ostrově byli vypuštěni malí skokánci
odchovaní v MŠ. Škoda jen, že špatné počasí odradilo od
účasti více návštěvníků akce.

Aničce Karasové – 1. místo v národní soutěži „Cesta
mráčkového dráčka“
Adámku Slovíkovi – 2. místo v národní soutěži „Cesta
mráčkového dráčka“
kolektivu dětí – 1. místo v krajské soutěži „Nechme šelmy žít“
Petříkovi Peterkovi – čestné uznání v soutěži „Můj kamarád sportovec“
Také děkujeme za spolupráci rodičům dětí mateřské
školy a Obecnímu úřadu v Citově, protože bez jejich pomoci by mnohé z plánů nemohla mateřská škola realizovat.
Veronika Kozlová, MŠ Citov

Třetí část projektu se stala součástí vědeckého výzkumu. V současné době probíhá v organizaci AOPAK ČR
(Agentura ochrany přírody a krajiny) biomonitoring výskytu chráněných obojživelníků a jsou vytvářeny nové
výskytové mapy. Je to důležitá složka ochrany nejen

Fotografie na zadní straně zpravodaje svědčí o tom,
že pro děti projekt z roku 2008 neskončil. Pečují o zásyp
i velké krmítko pravidelně a s velkou ochotou.

Pískovna Věrovany
Ministerstvo životního prostředí ČR zaslalo obci Citov dokumentaci o hodnocení vlivu záměru na životní
prostředí „Pískovna Věrovany“ na životní prostředí.
Předkládaná pozměněná varianta původního záměru
představuje otevření nové těžebny pro dobývání štěrkopísku v katastrálním území Věrovany v bezprostřední blízkosti Hrubého lesa, o ročním objemu těžby 250
tisíc tun. Maximální výměra plochy dotčené záměrem
bude činit přibližně 65 ha a délka těžební činnosti se
předpokládá do 20 let.

Olomouckého kraje v měsíci prosinci 2008 zamítnut.
Jeho nesouhlasné stanovisko bylo vydáno po veřejném
projednání, které se konalo v kulturním domě ve Věrovanech za účasti mnoha citovských občanů. Platnost rozhodnutí byla stanovena na období dvou let bez možnosti
podání odvolání.
Zastupitelstvo obce Věrovany však do dnešního dne
neodstoupilo od smlouvy o spolupráci, kterou se mimo
jiné zavázalo, že bude spolupracovat s těžební společností Františka Jampílka na změně územního plánu obce.
Právě rozhodnutí o změně územního plánu obce, tedy
vyjmutí zemědělsky obdělávaných pozemků na lokalitu

Původní záměr, rozdělený na dvě těžební oblasti, sever a jih o celkové ploše cca 108 ha, byl Krajským úřadem
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pro těžbu štěrkopísků bude klíčovým krokem k dosažení
vytýčeného cíle těžební společnosti.
Předtím, nežli přikročí k hlasování o změně územního
plánu se Zastupitelstvo obce Věrovany rozhodlo, že provede v obci místní referendum, jehož účelem bude zjistit
názor občanů, zda pískovnu chtějí či nikoliv.
Místní referendum se konalo dne 10. 10. 2009. Občané,
kteří se zúčastnili vyhlášeného referenda, absolutní většinou odevzdaných hlasů vyjádřili svůj nesouhlas se zřízením pískovny Věrovany.
Za pochybných okolností a nekalých praktik, o nichž se
nechceme vyjadřovat, bylo referendum napadeno tamní
občankou, která podala stížnost na vyhlášení referenda
ke krajskému soudu. Věci dostaly tak rychlý spád a již 12.
11. 2009 Krajský soud v Ostravě svým usnesením prohlásil referendum za neplatné.
V současné době tedy probíhá připomínkové řízení
k předložené dokumentaci znovu obnoveného pozměněného záměru „Pískovna Věrovany“ na životní prostředí.
Do této dokumentace je možno nahlédnout na Obecním úřadě v Citově v úřední dny, nebo po telefonické domluvě i v jiný termín.
Úřední dny : 		

Pondělí 14.00 - 17.00 hodin

			

Středa 14.00 - 17.00 hodin

Do dokumentace lze nahlédnout také na stránkách Ministerstva životního prostředí :
www.env.cz/eia kód
záměru MZP271
Nebo v Informačním systému EIA na webu agentury
CENIA : www.cenia.cz/eia
Jaromír Otáhal, starosta obce

Životní jubilea našich spoluobčanů v roce 2010
Nejstarší spoluobčané:
Paučová Mária
Hučínová Anna
Vodičková Božena
Soukup Miroslav		
88 let
Skřépková Božena
87 let
Bednářová Libuše
Chalánková Věra
Kolářová Jarmila
Vránová Božena
85 let
Soukup Miroslav
Szöllösyová Jiřina
84 let
Dočkalová Marie
Haflant Jan

91 let
91 let
91 let
85 let

83 let
Bartlová Drahomíra
82 let
Janošík Zdeněk
Vykopalová Anna
81 let
Drábková Marie
Šefčíková Marie
Šebíková Vlasta
80 let
Zdařil Antonín
75 let
Nagy František
Čepelák Jiří
Čeladníková Jiřina
Sehnulová Marie
Krejčíř Stanislav
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65 let
Němcová Jarmila
Nevrkla Jan
60 let
Zimáčková Alena
Zapletal Otakar
Poštolková Libuše
Rubáč Josef
Juráková Jana
Kozáková Marie
Poštolka Jaroslav
Hrbáčková Marie
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Společenská kronika obce Citov - ohlédnutí za rokem 2009
Narození
Christová Petra
Karasová Tereza
Fleischmann Filip
Janošík Jakub
Zemřelí
Studená Hedvika		
Vojtek Květoslav		
Smékalová Marie		
Burjeta Václav		
Horáčková Věra		

18.04.2009
16.05.2009
04.07.2009
07.09.2009
01.12.2009

Přistěhovalí
Pospíšil Jan		
Pospíšilová Lenka		
Pospíšilová Barbora		
Pospíšil Štěpán		
Chrastinová Iveta		
Chrastinová Laura		
Nevrkla Daniel		

č.ev. 11
č.ev. 11
č.ev. 11
č.ev. 11
č.p. 8
č.p. 8
č.p. 162

Šefčíková Michaela		
Gremlica Roman, Ing.		
Gremlicová Eva		
Gremlica Jan		
Zlínská Lenka		
Zlínský Jan		
Zlínská Zuzana		
Zlínský Jan		

č.p. 151
č.p. 2
č.p. 2
č.p. 2
č.p. 45
č.p. 45
č.p. 45
č.p. 45

Odstěhovaní
Skřépková Františka		
Zatloukal Lukáš		
Zatloukalová Petra		
Zatloukalová Natálie		
Říhová Jana		
Přikrylová Markéta		
Buček Antonín		
Školoudík Josef		
Školodíková Veronika		
Slovík Lukáš		
Slovík Adam		

z č.p. 124
z č.p. 159
z č.p. 159
z č.p. 159
z č.p. 164
z č.p. 189
z č.p. 174
z č.p. 2
z č.p. 2
z č.p. 2
z č.p. 2

Statistika obyvatel obce 2009
K 31. 12. 2009 žilo v naší obci celkem 528 obyvatel.
Z toho:
žen
263
mužů
265
Průměrný věk osob je 39 let.
Z toho:
ženy
muži
Dětí do 15 let

40 let
37 let
77

Děti 16 – 18 let
Občané 19 – 60 let
Občané starší 60 let

25
322
104

Svobodných
Ženatý/vdaná
Rozvedených
Vdovec/vdova

211
249
35
33

Poplatky v roce 2010
Ostatní poplatky zavedené v obci zůstávají beze
změny.

Na základě ročního vyhodnocení nakládání s odpady
muselo zastupitelstvo obce přikročit ke zvýšení poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vybíráme stočné, které činí 50,- Kč na osobu.
Tento druh poplatku se týká i vlastníků domů, které
jsou v obci využívány pouze k rekreaci nebo jen sezonně,
i když nemají v obci trvalý pobyt. Objekt je však napojen
na obecní kanalizaci.

V roce 2009 hospodařila obec při nakládání s odpady
se ztrátou, kdy musela částku ve výši cca 33.000,- Kč doplatit za občany ze svého rozpočtu. Pro rok 2010 navíc
dochází ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, které
se projeví zvýšením nákladů nejen za ukládání odpadu
na skládku, ale i za jejich přepravu.

Poplatek ze psa bude vybírán při očkování psů v průběhu měsíce května. Pokud ovšem jste majiteli psa,
o kterého pečuje jiný veterinární lékař dle vašeho výběru, uhradíte poplatek v kanceláři obecního úřadu spolu s ostatními poplatky. Poplatek za jednoho psa činí
100,- Kč, za každého dalšího psa zaplatíte 200,- Kč.

Z důvodu minimalizování těchto vícenákladů bylo zastupitelstvo obce na svém zasedání v prosinci 2009 nuceno schválit novelu obecně závazné vyhlášky, kterou se
poplatek z komunálního odpadu pro rok 2010 zvyšuje
na 420,- Kč za každou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. Tato částka je rovněž vybírána za každý
rekreační objekt, který je zapojen do systému sběru komunálního odpadu v obci.

Žádáme občany, aby s úhradou poplatků zbytečně neotáleli a uhradili je v termínu nejpozději do 30. června
2010, jak ukládá Obecně závazná vyhláška obce Citov č.
2/2003 v platném znění.
Jana Čepeláková, účetní OÚ
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Aktivity klubu seniorů
Práce v klubu seniorů byla v roce 2009 pro
všechny členky zábavná i poučná. Probíhaly pravidelné schůzky, společenská zábava, cvičení,
vyjížď ka na kolech do okolí a mnoho dalšího.
Z výjezdů si přivážíme mnoho krásných zážitků,
na které se hned tak nezapomíná.

památek. Navštívili jsme základní a mateřskou školu
a kostel, kde převzal průvodcovství do svých rukou
zdejší pan farář. Po dobrém obědě v malé kralické
hospůdce jsme poděkovali panu faráři a panu starostovi a vyrazili na další cestu do Skalky. Ještě dnes
rády vzpomínáme na krásný výlet a milé setkání
a doufáme, že naše obec by s Kralicemi na Hané
mohla navázat užší spolupráci.

V září vyrazilo 17 seniorek na kolech do Kralic na
Hané a Skalky. V Kralicích nás přivítal pan starosta
Pavel Kolář, rodák z Citova. Při výborném pohoštění
v zasedací místnosti jsme se nejen mnoho dozvěděli o městysi Kralice, ale měli také možnost poreferovat o dění v Citově. Pan starosta spolu s členy zastupitelstva pro nás připravil ještě prohlídku kralických

Klub seniorů přeje všem občanům krásný a zdravý
rok 2010.
Marie Nucová,
předsedkyně Klubu seniorů

SVOZ ODPADU V ROCE 2010
Komunální odpad z popelnic bude od nás vyvážen každý třetí pátek v měsíci v ranních hodinách.
Odvoz zajišťují Technické služby města Olomouce v tyto dny:

15. ledna 2010
19. února 2010
19. března 2010
16. dubna 2010
21. května 2010
18. června 2010

16. července 2010
20. srpna 2010
17. září 2010
15. října 2010
19. listopadu 2010
17. prosince 2010

Třiďte odpad – má to smysl !!!
Obec Citov uzavřela v roce 2002 se společností EKOKOM smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Na základě této smlouvy pak získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru
a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení
o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je
závislá na množství vytříděných odpadů, její výše roste
spolu s účinností systému sběru.

padu v jednotlivých obcích Olomouckého kraje. V rámci
kategorie obcí nad 500 obyvatel se Citov umístil na 39
místě. Krajskou soutěž vyhrála obec Grygov, Velký Týnec
byl třetí a Majetím pátý. Sousední obec Císařov se v kategorii obcí do 500 obyvatel umístil na 37 místě. V rámci
Olomouckého kraje, který čítá celkem 398 obcí je to pro
Citov slušný výsledek.
V naší obci třídíme plasty, sklo, nápojový karton a papír.
Kontejnery na tento odpad jsou umístěny na třech sběrných stanovištích v obci. U prodejny Jednoty, v zadních
uličkách a na parkovišti před koupalištěm. Na sběrné stanoviště u prodejny jednoty jsme umístili nový kontejner
o objemu 1100 litrů červené barvy na tetrapak. Tento
velký kontejner jsme pořídili z toho důvodu, že ty dosavadní o objemu 240 litrů se stále častěji zcizují. V poslední
době nám byly již dva tyto malé kontejnery na tetrapak
ukradeny. Proto jsme se rozhodli pořídit tento velký kontejner. V roce 2009 jsme všechna tři stanoviště zahustili
o další kontejner na plasty. Celkem tedy máme 12 kontejnerů na plasty, 3 kontejnery na sklo, 3 kontejnery na
papír a 1 kontejner na tetrapak, všechny o objemu 1100
litrů. Dále máme 2 kontejnery o objemu 240 litrů na tetra-

Pokud občané netřídí a veškerý odpad končí v popelnicích, neúměrně tak narůstá množství odpadu, které z popelnic končí na skládce. A právě poplatky za ukládání nevytříděného odpadu na skládkách tvoří nejvyšší položku,
která má vliv na tvorbu místního poplatku z odpadů. Například v roce 2009 jsme za uložení 1 tuny komunálního
odpadu na skládku platili 1.087,- Kč bez DPH. Proslýchá
se, že tato částka se v dohledné době zvýší až na 1.500,-Kč. Kdežto u tříděného odpadu (plasty, sklo, tetrapak, papír) hradíme pouze dopravné za odvoz těchto komodit.
V letošním roce proběhlo další kolo soutěže o Keramickou popelnici, která hodnotí výtěžnost separovaného od-

/7

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2010

pak. V případě, že tento počet kontejnerů nebude stačit,
budeme jednotlivá sběrová stanoviště dále zahušťovat
potřebnými kontejnery. O častějším vyprazdňování kontejnerů zatím neuvažujeme, neboť by se zvedly náklady
na dopravu za jejich vyvážení.
Kontrolami zaměřenými na kvalitu a naplněnost sběrných nádob na separovaný odpad bylo Technickými službami města Olomouce zjištěno, že zejména do žlutých
plastových kontejnerů o objemu 1100 l používaných ke
sběru plastů, stále dochází k ukládání jiných druhů odpadů. Často zde nalézáme směsný komunální odpad,
mnohdy i nebezpečný a objemný odpad.
V této souvislosti žádáme všechny občany o ukázněnost a spolupráci, jejímž cílem je dosažení zlepšené kvality sbíraného odpadu (plastů), které se v konečném důsledku projeví zvýšenou efektivitou a výkonností jak při
vlastním svozu, tak především při finálním dotřiďovacím
procesu na technické lince. Zjednodušeně lze tedy říci,
že ukázněností při třídění plastového odpadu dochází
k úspoře nákladů vynaložených obcí na likvidaci tohoto
odpadu.

Čím větší množství a kvalitněji uvedený odpad vytřídíme,
tím vyšší odměna bude obci poskytnuta. Celková částka,
získaná za třídění odpadů v daném roce, má rozhodující
vliv na stanovení výše poplatku za sběr komunálního odpadu vybíraného od občanů obce a subjektů působících
v obci.

Vyzýváme proto občany – Třiďte odpad kvalitně !!!

Zastupitelstvo obce Citov

Vodní dílo Věrovany
Vodní dílo Věrovany bude spočívat ve výstavbě nového vakového jezu na řece Moravě s malou vodní elektrárnou, ve výstavbě rybího přechodu a revitalizačních
staveb kompenzačního charakteru – mokřadů a štěrkových lavic. Záměr je situován do lokality Trní na rozhraní katastrálních území Věrovany a Tovačov.

Parametry koryta jsou voleny tak, aby se střídaly proudné úseky s místy klidnějšími. Hloubka bude proměnná,
celkově koryto odpovídá spíše potoku. Velikost průtoku
vody bude zajištěna zpevněným vtokovým profilem.

Štěrkové lavice
Tvorba štěrkových lavic je přirozeným jevem modelování koryta řeky středního toku. Vytvářejí stanoviště pro
mnoho místních druhů fauny a flóry a tím významně
přispívají k biodiverzitě. Některé druhy jsou přímo existenčně závislé na prostředí, které jim štěrkové lavice poskytují. Jde především o juvenilní stadia všech druhů ryb
a obojživelníků, pro která jsou tato místa životně nezbytná. Stávající situace koryta upraveného toku se strmými
břehy je na podobná útočiště chudá.

Vakový jez
Ve zvoleném profilu je záměrem vybudovat nový jez
s nízkým pevným prahem a pohyblivou hradící konstrukcí. Nový jez má mít dvě pole o šířce 23,5 m hrazené vaky
s pevným prahem. Každé pole bude tvořit samostatný
dilatační celek. V oblasti levého břehu bude umístěn pilíř se šachtami pro ovládání jezu a vybudován vtok do
náhonu nové malé vodní elektrárny (MVE). Na pravém
břehu je jez pomocí pevného křídla a štětové stěny zavázán do svahu. Pevná spodní stavba vakového jezu má
tvar nízkého prahu navazujícího na přirozené dno koryta.
Při sklopeném vaku nevytváří bariéru pro průtok vyšších
průtoků a umožňuje migraci živočichů i transport splavenin. Při povodňových průtocích budou vaky úplně sklopeny, čímž se zabezpečí průchodnost pro převod vody
a současně zamezí vzniku usazenin v nadjezí.

Návrh počítá s vytvořením jedné štěrkové lavice na levém břehu navazující na vtok do rybího přechodu s délkou cca 50 m o ploše kolem 200 m2 a třech dalších výše
v prostoru ovlivněném vzdutím. Ty jsou lokalizované tak,
aby byly na náporové straně oblouku koryta řeky s úmyslem zabezpečit při běžných průtocích jejich omývání
a v době zvýšených průtoků pak zajištění transportu naplavenin.
Lavice jsou situovány tak, aby byl využit proudný potenciál řeky na náporovém břehu, který spolu s činností
vzdušných proudů zabezpečí patřičný pohyb vody na
těchto mělčinách. Při hloubce do 0 až 30 cm pak vznikne
příhodné, bohatě prosluněné, prohřáté stanoviště chránící před predátory juvenilní stádia ryb.

Rybí přechod
Rybí přechod je navržen jako přírodě blízké obtokové koryto jezu umožňující obousměrnou migraci ryb
a živočichů vázaných na vodu. Spolu se systémem tůní
a mokřadních ramen bude kromě možnosti migrace poskytovat také stálé stanoviště vodním a mokřadním živočichům a rostlinám. Vtok vody je cca 600 m nad profilem
jezu. Výtokový profil je cca 20 m pod vyústěním výtoku
z MVE.

Malá vodní elektrárna (MVE)
MVE bude příjezového průtočného typu s vyústěním
asi 30 m pod jezem. Sestává z objektů vtoku, strojovny a
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výtoku. Zpracuje přirozené průtoky řeky. Nová MVE je dělena na oblast vtoku (proplachovací propust, hrubé česle,
stavidla), strojovny a výtoku (odpadu).

Dokumentace vodního díla Věrovany se v této souvislosti zabývá řešením, které spočívá v synchronizaci proplachování Průpichu i jezu Věrovany tak, aby oba jezy
byly vypuštěny současně, eventuelně v koordinaci se
srážkou jezu u MVE Tážaly, což umožní odnos naplavenin
a zabrání zanášení koryta.

Strojovna o celkových rozměrech cca 35 x 9,5 m bude
umístěna na levém břehu řeky. Je členěna na blok česlí
a vlastní strojovnu s podlažím turbin, generátorů a rozvaděčů a vrchní stavbu. Na patře turbin jsou umístěny
kompletní turbiny včetně předloh, v podlaží generátorů
jsou generátory a rozvaděče. Komunikace mezi podlažími turbin a patrem rozvaděčů je po schodištích. Vrchní
stavba je zděná, cca 11,0 x 9,5 m, se sedlovou střechou
s hřebenem ve směru toku a pálenou střešní krytinou.
Venkovní omítka bude světlá, štukovaná.

Zastupitelstvo obce se však domnívá, že navrhované
řešení spočívající v synchronizaci proplachování Průpichu i jezu Věrovany tak, aby jezy byly vypuštěny současně, nebude dostatečně účinné.
Proto jsme mimo jiné a v zájmu ochrany obce Citov
před povodňovými stavy požadovali, aby v dalších stupních dokumentace bylo navrženo variantní řešení, které
by spočívalo v případném odtěžení naplavenin a usazenin z dolní části Průpichu pomocí mechanizačních prostředků, pokud se ukáže, že navrhované řešení synchronizovaným proplachováním nebude dostatečné.

MVE bude mít dvě turbiny typu SemiKaplan o instalovaném výkonu 2 x 250 kW. Projektována je jako bezobslužná, pouze s občasným dohledem na chod zařízení.
Veškerý průtok, převyšující přepad přes jez a průtok rybím přechodem, bude využíván v příjezové MVE a to až
do maximální hltnosti turbín. Po dosažení maximální hltnosti turbín ve strojovně MVE se s dalším zvyšování průtoku v toku budou postupně vaky sklápět tak, aby byla
dodržena provozní hladina. MVE v součinnosti s pohyblivou jezovou konstrukcí, vakem, bude udržovat hladinu
v nadjezí v širokém rozsahu průtoků na úrovni stálé provozní hladiny.

Jak to nakonec s Vodním dílem Věrovany dopadne, rozhodne v rámci zjišťovacího řízení Krajský úřad Olomouckého kraje.
Jaromír Otáhal

Vodní dílo Věrovany ovlivní vody
v toku Morava tak, že její stávající hladina bude novým vakovým
jezem zvýšena o cca 3 m. Dosah
vzdutí bude cca 6 km, z toho však
v délce cca 4 km má být navýšení
hladiny menší než jeden metr. Nedojde však k přímému navázání
na vzdutí jezu Bolelouc (vzdutí VD
Věrovany končí cca 700 m od paty
bolelouckého jezu), a má být tak
zachováno stávající podjezí jezu
Bolelouc. Pod silničním mostem
směrem na Věrovany se předpokládá zvýšení hladiny toku cca o 1
m a vzdutí bude zasahovat až do
poloviny délky citovského Průpichu, což bude mít vliv na usazování sedimentů a naplavenin v jeho
spodní části.
Průtok vody v Průpichu je regulován vakovým jezem, kterým jsou
odváděny vody ohrožující obec Citov za stavů, jakými jsou přívalové
deště nebo jarní tání sněhu. Mimo
těchto vod je do Průpichu pod vakovým jezem zaústěn i vodní tok
Broděnka.
Zastupitelstvo obce Citov se tak
důvodně obává, že vlivem předpokládaného vzdutí hladiny na
řece Moravě a tím postupnému
usazování sedimentů a naplavenin
ve spodní části Průpichu, může docházet ke zhoršení odtokových poměrů v daném území, čímž bude
ohrožena obec samotná, zejména
majetek jejich občanů.
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Fotbalová mužstva v Citově
V podzimní části sezóny 2009 – 2010 si naše fotbalová mužstva vedla vcelku úspěšně. Po
sehraných podzimních kolech se nejlépe dařilo našemu mužstvu Kanci Citov, které
přezimovalo na prvním místě tabulky 5. ligy malé kopané. Blahopřejeme.
Fotbalisté těchto mužstev děkují všem příznivcům a fanouškům za podporu při domácích
utkáních. Doufáme, že v jarní části sezóny nám Vaše povzbuzování na domácím hřišti
pomůže k dosažení co nejlepších výsledků v zápasech.

TABULKA 5. LIGY MALÉ KOPANÉ – PODZIM 2009
1 Kanci Citov
13
9
2
2 43:21
29
2 Dněpro
13
8
3
2
59:36
27
3 Ekeke rórky
13
8
1
4
36:27
25
4 Ludva Říkovice
13
7
4
2
34:35
25
5 Komando Osek
13
7
2
4
44:26
23
6 FC Barrsa
13
6
3
4
35:30
21
7 City Citov
13
6
1
6 30:22
19
8 FC Titanic
13
5
1
7
27:25
16
9 Active team
13
5
1
7
31:38
16
10 Beer
13
4
2
7
18:37
14
11 Mana team
13
4
0
9
37:53
12
12 SKÚ
13
3
2
8
18:29
11
13 OCP Želatovice
13
3
2
8
24:43
11
14 Real Luková
13
1
6
6
12:26
9
TABULKA 6. LIGY MALÉ KOPANÉ – PODZIM 2009
1 Mamuti
11
9
0
2
56:27
27
2 MFK Zábeška
12
8
2
2
43:24
26
3 Body zdarma
12
7
2
3
47:26
23
4 1.FC Podolí
12
7
1
4
30:21
22
5 FC Henčlov
10
5
4
1
31:21
19
6 FC Citov
12
6
1
5 48:43
19
7 Koma eska
12
6
0
6
30:33
18
8 Face team
12
5
2
5
29:21
17
9 Inter Vepřov
11
4
1
6
30:28
13
10 Comworld Tov.
11
3
1
7
18:36
10
11 FC Stock
11
3
1
7
19:50
10
12 SK Penčice
12
2
2
8
33:53
8
13 FC Fénix
12
1
1 10
19:49
4
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Rekonstrukce sauny v Citově
Vedení Sportovního klubu Sokol Citov a příznivci saunování se rozhodli pro celkovou rekonstrukci sauny na koupališti v Citově. V roce
2008 zde byl nahrazen stávající bojler na vyhřívání vody tuhými palivy, jehož ohřev trval až 24 hodin, za bojler elektrický. Stavebními
úpravami v minulých letech byla zrušena odpočinková místnost, která současným uživatelům sauny velmi chyběla. K tomuto účelu byly
upraveny nevyužité prostory nad saunovým ochlazovacím bazénem
instalací dřevěného roštu s lehátky.
V roce 2009 byly vnitřní prostory budovy koupaliště a sauny vymalovány.
Stávající cihlový výměník tepla v místnosti sauny byl pro malou účinnost
a dlouhou dobu ohřevu nahrazen výměníkem s ocelovou konstrukcí. Zatímco cihlový se roztápěl 24 hodin před otevírací dobou, ocelovému stačí pouhé
2 hodiny. K výrobě ocelového výměníku nás inspiroval v praxi vyzkoušený výměník ze sauny v Tovačově.

Také stávající sprchy již funkčně ani vzhledově nevyhovovaly současným
nárokům. Vodovodní baterie byly nahrazeny pákovými bateriemi a sprchové
růžice nahradily moderní masážní sprchy.
Děkujeme Sokolu Citov za finanční podporu, Sokolu Tovačov za ochotu a
praktické rady a všem zúčastněným osobám za fyzickou pomoc při náročných
úpravách sauny.
Přejeme všem návštěvníkům pěkný a příjemný pobyt v nově zrekonstruovaných prostorách sauny.
Provozní doba:
muži – čtvrtek a sobota		
17.00 – 21.30 hod.
ženy – pátek			
17.00 – 21.30 hod.
Po dobu provozních hodin je možnost občerstvení v bufetu koupaliště a to
i pro veřejnost.
Sportovní klub Sokol Citov

Možnosti nové bytové výstavby v obci Citov
Na obecním úřadu se setkáváme s dotazy ohledně existence stavebních míst
v obci a možnosti výstavby nových rodinných domů. Dnešní situace je taková,
že ve vlastnictví obce nejsou pozemky umožňující bytovou výstavbu. Několik
vhodných pozemků v prolukách mezi stávajícími domy vlastní soukromí vlastnící a obec nemůže jejich využití ovlivnit.
Vhodnou lokalitou předurčenou k bytové výstavbě i v územním plánu
obce je lokalita „Trávník“ nacházející se za řadovou výstavbou v nové ulici směrem k toku Loučka. Variantu výstavby rodinných domů ukazuje přiložený nákres. Jednotlivá políčka jsou však také ve vlastnictví soukromých osob a podle
dotazníkového šetření provedeného v měsíci květnu 2007 většina oslovených
majitelů odmítla uvažovat o prodeji pozemku k využití pro bytovou výstavbu.
Alternativní lokalita uvažovaná k bytové výstavbě - za obcí vlevo od
silnice na Císařov – není dle vyjádření zpracovatele územního plánu vhodná
z hlediska záboru zemědělské půdy. Prosazení výstavby v této lokalitě není
u orgánů ochrany zemědělského půdního fondu reálné, zvláště máme-li

vhodné pozemky uprostřed zastavěného území obce, kde není jejich využití
pro zemědělské účely nezbytné. Vybudování obytné zóny v těchto místech by
dotvořilo ucelený obraz vesnice.
Chceme tímto článkem apelovat na vlastníky pozemků v celé lokalitě
„Trávník“, nejen těch vyznačených pro výstavbu, aby zvážili svůj postoj k jejich využití a v případě zájmu o prodej oslovili nejdříve obecní úřad. Pozemky
mimo oblast výstavby by mohly být v případě nutnosti využity k výměně za
pozemky v oblasti výstavby. Pokud se nám nepodaří zajistit v naší obci nová
místa k výstavbě rodinných domů, budou nám mladí lidé odcházet za bydlením do okolí a příliv nových obyvatel bude minimální. Přitom zájem o bydlení
v Citově projevují nejen mladí lidé z naší obce, ale i přespolní.
Celkový počet obyvatel obce má rovněž výrazný vliv na přerozdělování
výnosu daní. Většina z nich je příjmem státu, zbývající část je na jednotlivé
obce rozdělována právě podle počtu jejích obyvatel.
Zastupitelstvo obce Citov
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Vánoční stromek s jablíčky a lojovými koulemi.

Doplňování v zásypu pro hrabavé ptáky.

Sypeme ptáčkům do velkého krmítka.

Něco pra zajíčky.

Zimní radovánky dětí mateřské školy.
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