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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Úvodní slovo

ková kanalizace a ČOV v Citově“, „II. etapa obnovy zámeckého parku“ a „Dětské hřiště v areálu zámku“ pro potřeby
mateřské školy. Jejich realizace však bude závislá na získání
požadované dotace.
Samozřejmě, že při realizaci těchto náročných projektů
jsme nezapomněli na kulturní, sportovní a společenský život v naší obci. K těm nejvýznamnějším společenským akcím patří oslavy 725. výročí první písemné zmínky o obci
a oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Citov. S těmito akcemi je spojeno i vydání dvou hodnotných publikací „Historie a současnost obce“ a „Sbor dobrovolných hasičů Citov 1910 – 2010“. Tento kulturně společenský život vychází především ze spolupráce s ochotnými
dobrovolníky a řadou zájmových a společenských organizací. Za obětavý přístup k rozvoji života v obci jim všem
patří poděkování.
Jaromír Otáhal, starosta obce

Volební období let 2006 – 2010 je na konci a tak nastal čas
bilancování a hodnocení, nakolik se nám podařilo v uplynulém čtyřletí naplnit volební programy.
Zastupitelstvo si na začátku volebního období schválilo rozvojový program obce Citov, který byl vypracován
jako výchozí plán pro nadcházející funkční období. Hlavními cíli tohoto dokumentu byly zvyšování životní úrovně občanů, hospodářský a kulturní rozvoj života v obci,
zvýšení přitažlivosti Citova, zejména pro turisty. K těmto
nejvýznamnějším cílům, které se nám podařilo zrealizovat,
patří rekonstrukce vstupního rizalitu zámku, první etapa
celkové obnovy zámeckého parku, výstavba víceúčelového
sportoviště a dětského hřiště. Pro následující volební období jsme připravili další projekty, jako např. „Oddílná splaš-

Slavnostní otevření obnovené části zámeckého parku v Citově
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Víceúčelové sportoviště a dětské hřiště
Zatraktivnit využití asfaltového kluziště a přitáhnout
sportovce do tohoto areálu i v letním období bylo jedním ze záměrů zastupitelstva obce, vycházejícího z Rozvojového programu obce Citov. Spočíval v modernizaci
stávajícího hokejového hřiště se živičným povrchem,
v přestavbě stávajícího skladu na objekt šaten a zázemí
pro sportovce a ve výstavbě nového dětského hřiště
s herními prvky.
V případě objektu šaten pro sportovce se jedná o přízemní objekt jednoduchého obdélníkového půdorysu
s pultovou střechou, kde je umístěna místnost technického zázemí pro tvorbu ledu v zimním období, sklad pro
uložení sezónních herních prvků, šatny pro sportovce,
sociální zařízení a místnost pro přípravu lehkého občerstvení.
Na upravený asfaltový povrch kluziště byl položen
umělý trávník s křemičitým vsypem. Na hřišti je nalajnován volejbalový, nohejbalový a tenisový kurt, hřiště pro
malou kopanou a brankoviště pro ﬂorbal. Za mantinely
jsou osazeny dva koše na basketbal. Hrací plocha pro
lední hokej byla zachována včetně zaoblených rohů, neboť tento umělý povrch je vhodný i pro ledování hřiště
v zimním období. Celé hřiště je nově osvětleno.
V areálu sportoviště vyrostlo i nové dětské hřiště
s parkovými lavičkami a herními prvky ROBIN HOOD,
TARZAN a SKIPI od ﬁrmy TR Antoš z Turnova. Stavba víceúčelového sportoviště a dětského hřiště byla dokončena v červnu 2010 o celkovém nákladu 10.351.492,20 Kč.
Realizace tohoto projektu byla podpořena z Regionál-

ního operačního programu Střední Morava ﬁnanční
částkou 8.800.476,91 Kč. Zhotovitelem je společnost
INSTA CZ Olomouc.
Využití hřiště
V současné době probíhá na víceúčelovém sportovišti zkušební provoz a celý areál je tak volně přístupný
všem zájemcům. V nejbližší době však bude ustanoven
správce víceúčelového sportoviště a objektu šaten, který
bude mít provoz areálu na starosti. Předpokladem je, že
na hřišti bude stanovena provozní doba po kterou bude
areál volně přístupný veřejnosti a kdy bude uzamčen.
Správce bude zodpovídat za uzamčení areálu, provádět jednou týdně úklid šaten a kontrolovat stav zařízení
a vybavení hřiště. V zimním období pak bude mít na starosti vytápění či temperování objektu šaten v závislosti
na klimatických podmínkách.
Klíče od areálu a objektu šaten budou mít zapůjčeny pouze organizované skupiny sportovců (volejbalisté,
fotbalisté, nohejbalisté, apod.). Tyto skupiny mezi sebou
určí vedoucího, který bude zodpovídat za dodržování
provozního řádu sportoviště. K jeho povinnostem bude
například patřit to, že po odchodu organizované skupiny
sportovců bude areál uzamčen, proveden úklid drobných odpadků (plastové lahve, papírové kapesníky, tácky
apod.) a použitá část hřiště bude upravena kartáčem na
umělý trávník.
V areálu víceúčelového sportoviště je zakázán volný
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pohyb psů, jízda na jízdním kole mimo chodníky, na
umělý povrch hřiště se nesmí vstupovat v obuvi s hroty
a špunty, poškozovat povrch ostrými předměty, odhazovat odpadky a kamení. Více informací bude uvedeno
v provozním řádu.
V současné době jsou objednány informační vitríny.
Jedna bude umístěna na objekt šaten, kde bude vyvěšen provozní a návštěvní řád hřiště včetně dalších potřebných informací pro provoz sportoviště. Druhá vitrína

bude spolu se stojanem na kola umístěna u dětského
hřiště, kde budou vyvěšeny provozní a bezpečnostní
pokyny pro užívání jednotlivých herních prvků. U šaten
budou umístěny také dvě nádoby na odpady, žlutá na
plastové lahve, černá na ostatní odpad. Žádáme rodiče,
aby poučily děti o vhodném chování v prostorách dětského hřiště i víceúčelového sportoviště.
Jaromír Otáhal, starosta obce

Pohádkami Václava Čtvrtka aneb ohlédnutí
za dětským dnem v Citově
V sobotu 12. června 2010 pořádala Mateřská škola Citov pod záštitou Obce Citov
ve spolupráci se Sportovním klubem Sokol,
Sborem dobrovolných hasičů, Mysliveckým
sdružením Hrubý les a celou řádkou dobrovolníků již tradiční oslavu Dne dětí a konce
školního roku. Letošní cesta nevedla lesem,
jak bývá v Citově zvykem, ale provedla
návštěvníky naší krásnou vesnicí a zámeckým parkem. Lesní cestu nám pro letošek
překazily záplavy a hejna komárů, ale třeba
tak mnozí objevili nová malebná zákoutí
Citova obohacená o půvabné postavičky
z pohádek Václava Čtvrtka.
Nejen děti, ale i dospělí často netušili,
kolik pohádek a příběhů pochází z autorské
dílny tohoto spisovatele. Z těch nejznámějších všechny hned u startu vyzkoušel jičínský podučitel
Vočičko. V uličkách čekalo na poutníčky setkání s vílou
Amálkou, obrem Hrompacem a beránkem Kudrnou.
Jestlipak všichni obra na kárce utáhli? Křemílek a Vochomůrka zase měli trápení s dračími hlavičkami, a aby jim
šlo srážení od ruky, určitě pomohla pěkná dětská písnička. Skákat jako žabka a ještě se tak stejně krmit, to také
není jednoduchý úkol. Všichni jej dobře zvládli u žabáka
Josefa a žabky Márinky v „Žabím škrku“. Vílami se to v pohádkách pana Čtvrtka jen hemží. Děti se snažily, dospělí
radili a tak společně správně přiřadili zvířátka Lesněnce,
Kopretince a Vlnce, jinak by je víly utancovaly. Vojáci knížete pána převedli návštěvníky bezpečně až do jičínské
krčmy starosty Humpála, kde se hosté dozvěděli, jaké
řemeslo dělal Rumcajs dříve, než se stal loupežníkem.
O občerstvení se postarali krčmáři a krčmářka. Pak následovala projížďka s formanem Šejtročkem, jehož valach býval kdysi kapitálským sumcem, až ke knížecímu
zámku. V krásném prostředí zámeckého parku se usadil
nešťastný motýl Emanuel se svojí Makovou panenkou.
Malířské umění dětí vrátilo Emanuelovi ty správné barvy na křídla a tím i radost. Vysázet celý les, to musí být
pěkná dřina. Malí pomocníci si to vyzkoušeli u hajného
Robátka, Josefky a jelena Větrníka. Cipísek se loupežničinu teprve učil, však ho Manka hubovala za ukradenou

Dětský den v Citově 2010
stříbrnou lžičku. Kdo ale nanosil lžičkou dost žaludů
a kaštanů, mohl s Rumcajsem nakrmit hladového medvěda a ostrou žaludovou střelou zahnat vzteklého divočáka Karbouse. Silnici všichni bezpečně přešli za dohledu loupežníků do vodnického ráje. A že těch vodníků
v pohádkách pan Čtvrtek vymyslel! Kdo se nebál zlého
Kebuleho a pomohl zachránit dušičky, dostal od Česílka
odměnu. Ale potom! Nasednout do lodě plné po zuby
ozbrojených pirátů to chtělo odvahu. Kdo to zvládl, došel
k cíli, kde složil obrázek s nasbíraných dílků za splněné
úkoly. Ve svém domečku tam čekali s odměnami vepřík
a kůzle. Všichni malí i velcí cestu ve zdraví přežili, dobře
se pobavili a snad se nechali nalákat na některou půvabnou knížku pana Václava Čtvrtka.
Poděkování patří všem skřítkům, vílám, vodníků, pirátům, motýlům a ostatním osůbkám, které pomohli
proměnit pro sobotní odpoledne Citov v pohádku. Areál
koupaliště byl plný her, zábavy, hudby, dobrůtek a to
všechno připravili další ochotné lidičky z Citova. I jim patří dík. Velké poděkování náleží sponzorům bez jejichž
pomoci by tato akce určitě nemohla proběhnou tak, aby
potěšila bezmála 100 dětí a nepočítaně dospěláků. Za
rok nashledanou a doufám, že zase v pohádkovém lese.
Veronika Kozlová
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Školka plná dětí

M

slavnostním stužkováním budoucích prvňáčků za účasti
představitelů Obce a SPOZu.
Škola úzce spolupracuje s rodiči a velmi si cení jejich
zapojení do společných aktivit tzv. „Tvořeníček“, která
probíhají jedenkrát za měsíc. Děkujeme též rodičům,
kteří se zapojili do nadačních aktivit školy a rodičům,
kteří podpořili školu sponzorským darem.
Mateřská škola je zapojena i do společenského života
v obci. Děti si připravily vystoupení a kulturní program
pro Klub seniorů, vítání občánků, vernisáž výtvarné soutěže, předvánoční setkání, Den matek a k dalším příležitostným akcím. V letošním roce škola zorganizovala již
4. ročník výtvarné soutěže „Galerie na zámku v Citově“
letos na téma „Moře“. Těší nás, že „Galerie“ má v rámci
mikroregionů Dolek a Království dobrý ohlas. Škola spolupracuje také se zájmovými organizacemi v obci ato
Sborem dobrovolných hasičů Citov – exkurze a spolupráce ve výukových projektech, dále se Sokolem Citov
- saunování a Mysliveckým sdružením Hrubý les – spolupráce v projektech. Velmi dobrá je spolupráce s obcí Citov, která zohledňuje nejen ﬁnanční a provozní potřeby
školy. Všem patří velký dík.
Ve škole proběhly pravidelné audity a kontroly. V souvislosti s inspekcí BOZP vznikla potřeba vybudovat nové
osvětlení herny a třídy, což se za ﬁnanční pomoci obce
zdařilo tak, že nebyly narušeny stropní fresky budovy
zámku. Škola také pořídila nové vybavení šatny skříňkami a šatna byla vymalována. Bohužel se nám nepodařilo
získat grantovou podporu pro plánovanou rekonstrukci
vytápění školy. Také doufáme, že grantová výzva umožní
v brzké době vybudování školního hřiště.
Jsme rádi, že se daří v MŠ Citov zvyšovat kvalitu práce
v primárním vzdělávání i udržovat společenské a kulturní
propojení školy a života obce. Doufáme že první děti, pro
které si rodiče naši školu vybrali pro její kvalitu, jsou potvrzením dobře nastavené a naplňované vize školy.

Š Citov má za sebou další školní rok, který přinesl
několik významných změn. Hned v září nastoupila nová paní učitelka, která však z vážných
rodinných důvodů musela školu v lednu opustit. Její nástupkyně paní Eva Stoličková si však hned získala srdíčka
dětí i kolegyň. O dvaadvacet dětí se tedy staraly: ředitelka Veronika Kozlová, učitelka Eva Stoličková a školnice
Ludmila Vojáčková.
Škola se snaží naplňovat svoji dlouhodobou vizi a snad
se jí to v dílčích krocích daří. Školní vzdělávací program
„Sedmikráska“ je směřován k environmentální výchově a
vzdělávání a učitelky jeho realizováním v praxi vytvářejí
dobré prostředí pro individuální rozvoj dětí. Ke vstupu
do základní školy se letos připravovaly 2 děti a doufáme,
že jejich start bude úspěšný. O šikovnosti dětí vypovídá
mimo jiné i několik ocenění z výtvarných soutěží např.:
2. místo kolektivu MŠ Citov – krajská soutěž „Jak jsme potkali Sluňákov“
ČU Martinu Pavlíkovi – celostátní soutěž „Velikonoční
motivy“
ČU kolektivu dětí MŠ Citov - celostátní soutěž „Velikonoční motivy“
3. místo Otto Hánečkovi - celostátní soutěž „Máme rádi
přírodu“
ČU kolektivu dětí MŠ Citov – celostátní soutěž „Začínáme
spolu“
1. místo kolektivu dětí MŠ Citov – okresní soutěž „Pověst
o králi Ječmínkovi“
Touto cestou dětem děkuji za dobrou reprezentaci školy
a gratuluji k úspěchu.
Pro děti připravovali zaměstnanci školy každý měsíc
zajímavou akci. Ať už to byly návštěvy divadel hraných
i loutkových, koncertů, výstav a nebo tzv. projektové dny
„Otvírání potoka“, „Hrátky se zvířátky“ a další. Velkému
zájmu se těšil i společný výlet dětí a rodičů na hrad Bouzov a do Javoříčských jeskyní. Školní rok jsme zakončili

BcA. Veronika Kozlová

Obnova zámeckého parku

B

iotechnický i kompoziční stav parku nesl stopy
dlouhodobě neprováděné větší údržby a bylo tedy
nutné přistoupit k jeho celkové rekonstrukci. Park
byl přehoustlý, neboť v něm nebyly prováděny potřebné
zásahy.To mělo za následek, že stromy rostly v hustém zápoji
a odtud měly i mnohé z nich deformované koruny. Postupem doby byly káceny a nahrazovány jen dřevinami náletovými, mimo několika vysazených smrků jižně od zámku.
Z původních dřevin se jich v parku dochovalo minimum.
Cestní síť zde postupně zanikla. Přístupové a parkové komunikace byly zcela zničeny a nezpevněné cesty okolo
zámku se nacházely ve špatném stavu. Projekt I. etapy

celkové obnovy zámeckého parku je členěn na zahradní
úpravy, oplocení a altán, komunikace, mobiliář, veřejné
a slavností osvětlení. Celková navrhovaná koncepce vycházela z dochovaných historických podkladů a z dominantního postavení zámecké budovy.
V rámci zahradních úprav byly vysazeny nové stromy
a keře rozmístěné tak, aby rámovaly hlavní průhledy
a také aby byl vytvořen nový plášťový porost kolem parku. Před zámkem je provedena částečně zjednodušená
ornamentální výsadba ze zimostrázu doplněná kulovitými kultivary. V rámci této etapy byla doplněna uliční hranice parku a jeho jihozápadní nároží replikou historicky
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dochovaného litinového oplocení na zděné podezdívce navazující na již zrekonstruovanou část historického
oplocení. Zbývající část jižní hranice parku byla v rozsahu
I. etapy oplocena poplastovaným pletivem.
Na terénním návrší v jihozápadní části zámeckého
parku byl v návaznosti na trasu parkového chodníku
umístěn dřevěný altán. Okolo budovy zámku byly položeny nové dlážděné přístupové komunikace a chodníky.
Zvlášť obnova původní kruhovité komunikace před hlavním průčelím zámku a s úpravou terénu okolo sochy dívky zvýšila hodnotu této vstupní části zámeckého parku.
Kromě laviček a odpadkových košů byly na vymezené
ploše rozmístěny tři dětské herní prvky.
Zámek je kulturní památkou, která je vhodná ke světelnému zdůraznění a tím byla nabídnuta obyvatelům,

ale i návštěvníkům Citova. V rámci této etapy projektu je
řešeno osvětlení všech fasád budovy se světelným zdůrazněním vstupu do zámku. Prosvětlení se týká i vnitřních
prostor zasklené verandy a věžičky zámku, osvětlen je
i architektonický detail sochy. Součástí obnovy zámeckého parku je i nové veřejné osvětlení všech komunikací.
Zhotovitelem stavby I. etapy rekonstrukce zámeckého
parku v Citově je společnost INSTA CZ Olomouc. Realizace tohoto projektu byla podpořena z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ﬁnanční částkou 11.404.829,90 Kč. Celkové náklady
I. etapy celkové obnovy zámeckého parku pak dosáhly
výše 12.900.392,30 Kč.
Jaromír Otáhal, starosta obce

Hasiči oslavili své významné jubileum

L

etošní rok je pro citovské hasiče z pohledu do jejich
historie důležitým mezníkem. Je tomu právě 100 let,
co na popud hasičských kolegů z Brodku u Přerova vznikl v Citově samostatný sbor dobrovolných hasičů.
Považovali jsme proto za vhodné uspořádat důstojné
oslavy a zdůraznit tak význam hasičů v naší obci.
Oslavy se konaly o víkendu 26. a 27. června 2010.
V sobotu 26. června 2010 byla odbytím desáté hodiny
zahájena slavnostní členská schůze sboru v prostorách
zdejšího mlýna společně se křtem publikace o historii sboru, která vznikla k tomuto významnému jubileu.
Schůzi, kde byla také oceněna řada zasloužilých členů,
završil společný oběd. Oﬁciální zahájení oslav proběhlo
od 13 hodin před mlýnem v Citově. Zde byla uctěna památka členů sboru položením věnce k soše sv. Floriána,
patrona hasičů. Starosta obce Jaromír Otáhal předal starostovi sboru Miroslavu Čepelákovi pamětní stuhu připomínající tuto slavnostní událost, která byla zavěšena
na nově pořízený prapor sboru dobrovolných hasičů. Po
těchto ceremoniích se vypravil na cestu obcí slavnostní
průvod doprovázený historickou hasičskou technikou
s dobově oblečenými hasiči. Svůj pochod ukončil v areálu
koupaliště, kde od 14 hodin probíhaly námětové ukázky
hasičů. První dějství ukázek spočívalo ve vývoji technik
hašení požáru makety domku od nejstarších technik po
současnost. Nejprve diváci shlédli hašení pomocí prvních
dostupných prostředků, jako byly tlumnice, plátěné koše
či džberovky. Potom byl proveden zásah ruční stříkačkou
taženou koňmi, po ní diváci spatřili ukázku její motorizované verze. Dále následoval sled ukázek ve vývoji přenosných motorových stříkaček a vystoupení historické
cisternové automobilové stříkačky z Čekyně. Po přestávce, kdy se diváci mohli posilnit z bohaté nabídky občerstvení, patřilo všechno další vystoupení profesionálním
hasičům z Přerova. Ti předvedli ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu. Po nich se představili dobrovolní hasiči z Přerova, kteří v místním bazénu
provedli záchranu tonoucí osoby z vodní hladiny. Sled
ukázek zakončili dobrovolní hasiči z Rokytnice požárním

útokem na osm proudů se svou novou stříkačkou značky
Tohatsu. Během celého odpoledne bylo možné prohlédnout si veškerou hasičskou techniku zblízka, což ocenily
především děti. Sobotní den oslav byl zakončen taneční
zábavou se Majbend a velkolepým ohňostrojem.
V neděli 27. června 2010 se v 10.30 hodin konala slavnostní mše svatá s žehnáním nového praporu v chrámu
páně sv. Jiří, kterou celebroval přerovský děkan Pavel
Hofírek společně s farářem zdejší farnosti Mgr. Pavlem Šírou. Odpolední program oslav patřil dětem a pokračoval
v areálu koupaliště. Od 14 hodin zde probíhaly různé hry,
při kterých si mohly děti vyzkoušet hasičskou techniku
v různých soutěžních disciplínách. Tato „hasičské dětské
hrátky“ završily celý průběh oslav. Souběžně s oslavami
probíhaly hned dvě výstavky. Jednu mohli návštěvníci
shlédnout přímo v prostorách provozní budovy na koupališti, kde byly vystaveny poháry, diplomy, fotograﬁe
a jiné z hasičských soutěží družstva mužů. Naopak v kulturním domě probíhala výstavka s námětem hasičská
historie. Zde mohli návštěvnici shlédnout spousty hasičské výzbroje a výstroje, historických indicií, modelů,
archiválií, ﬁlatelie, ﬁlumenie, pozvánek, kalendářů, pohledů a dalších různých kuriozit.
Na závěr bych chtěl jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů Citov poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem aktivně podíleli na organizaci oslav. Obrovské
poděkování patří zejména členům citovského SDH, hasičským kolegům z okolních sborů, Obecnímu úřadu Citov a zastupitelstvu obce, Mateřské škole Citov, Mysliveckému sdružení Hrubý les Citov, kamarádům a známým
z ostatních citovských spolků. Poděkování patří zejména
sponzorům, jejichž výčet je uveden v nové publikaci sboru dobrovolných hasičů. Bez jejich ﬁnanční pomoci bychom nebyli schopni uspořádat oslavy v uskutečněném
rozsahu. Za to Vám všem ještě jednou patří velký dík!
Jaromír Otáhal ml., velitel SDH Citov
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Úspěch citovských hasičů na Mistrovství Moravy
v požárním sportu
V sobotu 4. září 2010 se konal v Ivančicích na Brněnsku Přebor Moravské hasičské jednoty v požárním sportu. Jak již název samotné soutěže napovídá, jednalo se
o soutěž, kde se v rámci občanského sdružení utkala ta
nejlepší moravská družstva hasičů, která se probojovala z okresních kol na základě postupového klíče a přijela
bojovat o postup na Mistrovství České republiky.
Citovští hasiči si vybojovali svůj postup na Přebor
MHJ vítězstvím v okresním kole. Na přebor však jeli spíše
s očekáváním neúspěchu. Chyběli totiž někteří členové
družstva a počasí v předcházejícím období nedalo příliš
mnoho času vše secvičit a řádně natrénovat.
V daný den panovalo nevlídné počasí. Stálé kupy mraků
věstily brzkou průtrž mračen, pro požární sport nežádoucí. Vzhledem k mokrému povrchu běžeckého oválu
na fotbalovém stadionu byla zrušena první disciplína
požárního sportu, běh jednotlivců na 100 metrů s překážkami. První rozběhy se tedy uskutečnily až při štafetách družstev na 4 x 100 metrů s překážkami. Vzhledem
k malému počtu zúčastněných členů citovského druž-

stva nemohli provést ani vlastní druhý pokus. Naštěstí
pro nás bylo na základě verdiktu hlavního rozhodčího
druhé kolo štafet zrušeno pro silný déšť a rozhodující
byly výsledky prvního kola.
Po ustání deště soutěž pokračovala požárními útoky.
Požární útok na nástřikové terče jsme bravurně zakončili
časem 25,20 sekundy, nejlepším na soutěži. Byla tak prokázána i výborná dovednost členů hasičského družstva
bez jakéhokoliv předchozího secvičení. Součet bodů
z obou disciplín byl překvapující...
Málokterý sbor se může pochlubit tím, že 100% závodníků je z obce, kterou reprezentuje. O to víc potěší
fakt, že borcům z Citova se podařilo reprezentovat naši
obec tím nejlepším možným způsobem - ziskem 1. místa
v Přeboru Moravské hasičské jednoty - Mistrovství Moravy v požárním sportu. Navíc ve značně obměněné sestavě, kdy v požárním útoku 3 ze 7 členů byli na nestandardní pozici. Přesto jsme vyhráli jak disciplínu požárního
útoku, tak celou soutěž, a můžeme slavit historicky první
vítězství v takto vysoké soutěži. Dobrým umístěním jsme

Citovské soutěžní družstvo s presidentem Moravské hasičské jednoty.
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si zajistili postup na Mistrovství České republiky mezi
Českou a Moravskou hasičskou jednotou, které se uskuteční v sobotu 18. září 2010 od 8 hodin na fotbalovém
stadionu v Přerově (naproti krytého bazénu). Tímto si Vás
dovolujeme vyzvat, abyste na Mistrovství ČR přijeli fandit a podpořit domácí družstvo.

teď. V loňském roce jsme například pořizovali nové dresy, přilby, opasky a hadice. Letos nový sací koš a nové
hadicové spojky na štafetové hadice pro obměnu těch
opotřebovaných. Moderní vybavení je nezbytné k dosahování takových výkonům, o jaké se nyní snažíme.
Proto je třeba zmínit, že veškeré materiální zabezpečení, účast na soutěžích či doprava jsou hrazeny z výtěžků hudebních produkcí na citovském koupališti, které
pořádáme vedle ostatních spolků. Velice si této možnosti
vážíme, zvláště v současné době úspor, kdy státní podpory pro dobrovolné hasiče půjdou stranou.

Cílem požárního sportu je zejména zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů, potřebné pro
výkon jejich činnosti při zásahu v místě mimořádné události.
Proto jste si mohli povšimnout, že v poslední době
hasičský sbor investoval do požárního sportu nemalé
ﬁnanční náklady. Před šesti lety, kdy se začínala odvíjet
historie současného sportovního družstva, jsme neměli
k dispozici tak moderní výzbroj a výstroj, jakou máme

Jaromír Otáhal ml.
místostarosta Hasičského sboru Citov MHJ
velitel JSDH obce Citov

Financování provozu, oprav a úprav v areálu koupaliště

P

řestože na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce byla již několikrát prezentována skutečnost,
že provozní náklady ani běžné opravy a údržba
v areálu koupaliště nejsou ﬁnancovány z rozpočtu obce
ale z prostředků sportovního klubu, stále se setkáváme
s opačnými názory. Do loňského roku zajišťovala obec
sečení travnatých ploch v areálu a přispívala ﬁnančně na
činnost sportovního klubu (v posledních letech částkou
40.000,-Kč ročně). V polovině roku 2009 zakoupily fotbalové oddíly SK novou motorovou sekačku pro sečení
hřišť a pomocí ní provádí sportovní klub sečení všech
travnatých ploch v areálu. Od letošního roku sportovní
klub již nepožaduje od obce žádný ﬁnanční příspěvek
na svou činnost. Finanční příspěvky od obce byly určeny
na údržbu sportovišť, částečně na doplnění materiálního
vybavení oddílů a zajištění jejich činnosti. V posledních
letech se z nich ﬁnancovala např. údržba tenisových kurtů (nákup antuky, zavlažování, opravy oplocení, tenisové
sítě a zástěny atd.), ceny do tenisových turnajů, zhotovení prodejního pultu pod přístřeškem u fotbalového hřiště, pořízení bojleru do sauny, nákupy hnojiva a travního
osiva, nářadí, náklady na žákovské hokejové turnaje,
částečně nákupy sportovního vybavení atd. Příspěvky tedy sloužily především k úhradě nákladů, které nesouvisely pouze s činností členů sportovního klubu, ale
i jiných zájmových složek v obci a širší veřejnosti včetně
dětí a mládeže.
Z vlastních prostředků SK bylo v roce 2008 provedeno např. zhotovení a výměna zařízení kuchyňky a výčepu, vymalování vnitřních prostor občerstvení a sauny,
což představovalo investici cca 30.000,-Kč. V roce 2009
byl kromě zakoupení travní sekačky vyměněn tepelný
výměník v sauně, sprchové baterie ve sprchách a provedeny drobné stavební úpravy v sauně. Tato rekonstrukce
sauny si vyžádala náklady cca 26.000,-Kč. Navíc sportovní klub zajišťuje provoz sauny, který je ztrátový, přestože
obec poskytuje dřevo na její vytápění zdarma. Kromě
zdravotních aspektů je důvodem pro zachování jejího

provozu i to, že saunu využívá místní mateřská škola,
a to zdarma.
V letošním roce proběhly zatím nejrozsáhlejší opravy
a úpravy v areálu koupaliště. Z důvodu bezpečnosti byl
oplocen velký bazén. Značných úprav zaznamenala přízemní terasa, kde byly demontovány dřevěné převlékárny a rozšířeny tak prostory terasy, byla rekonstruována
a upravena elektroinstalace včetně osvětlení, opraveny
omítky a podlaha a nově vymalováno. Oprava omítek
a vymalování bylo provedeno i v části suterénu budovy.
Na dřevěných konstrukcích přístřešku u fotbalového hřiště byl proveden nátěr a osazeny okapy. Natřeny byly okna
a dveře z přední části budovy a zábradlí včetně klempířských prvků. Celkové náklady těchto prací se vyšplhaly
ke 120.000,-Kč a byly hrazeny zejména z výtěžku hudebních produkcí pořádaných v areálu koupaliště (diskotéky
a myslivecké noci), kdy se každá akce podílela částkou
10.000,-Kč. Zbylých téměř 30.000,-Kč doplatil Sportovní
klub Sokol Citov. Obec se na ﬁnancování těchto prací
nepodílela. Největšími ﬁnančními položkami byla oprava elektroinstalace (cca 58.000,-Kč), oplocení bazénu
(cca 17.000,-Kč), opravy omítek, podlah a malování (cca
18.000,-Kč). V příštím roce je předpokládáno v opravách
pokračovat, ﬁnančně podílet by se měli opět všichni pořadatelé hudebních produkcí. Jednání o dalším postupu
oprav teprve proběhnou, podle současných návrhů by se
mohlo navázat opravou oplocení areálu a úpravou toalet.
Jak již bylo zmíněno, hlavním zdrojem ﬁnancování úprav
v areálu koupaliště jsou výdělky z hudebních produkcí.
Bez těchto příjmů by nebylo možno o rozsáhlejších investicích vůbec uvažovat. Hudební produkce rovněž nezanedbatelnou výší přispívají do obecního rozpočtu, kdy
je v souladu s obecně závaznou vyhláškou z každé akce
odváděno 10% z vybraného vstupného.
Výbor SK Sokol Citov
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Cyklistická vyjížď ka mikroregionu DOLEK – 7. ročník

Královský triatlon
V sobotu 7. srpna 2010 se v obci Majetín konal 3. ročník Královského triatlonu s mottem „Poznej své tělo,
ukaž co je v tobě. Tři disciplíny – jeden sport“. Jednalo se
o kombinaci 3 druhů sportu, a to plavání, cyklistiky
a běhu. Dopoledne patřilo dětem, které závodily na odrážedlech či kolech, v duatlonu až po triatlon. Větší děti
tedy ukázaly, jak umí plavat a běžet.
Odpoledne si změřili své síly dospělí závodníci, kteří
museli co v nejkratším čase uplavat 500 m na pískovně
Krčmaň, na kole ujet 33 km a doběhnout do cíle po 6 km.
Jako prvnímu se to s časem 1 hodina 18 minut 14 sekund
podařilo Petru Vabrouškovi, který získal již několik titulů
mistra republiky, je to vítěz celkového hodnocení světového poháru za rok 2006 a mnohonásobný účastník havajského Ironmana.
Akce se uskutečnila za krásného počasí a mezi závodníky i fanoušky vládla skvělá nálada. Nejstarším účastníkem Královského triatlonu byl citovský občan Pavel
Kratochvíl, kterému se všechny tyto tři disciplíny podařilo zvládnout s časem 2 hodiny 46 minut 7 sekund.
Blahopřejeme!
Zastupitelstvo obce Citov

V návaznosti na předchozí úspěšné ročníky se starostové devíti obcí mikroregionu Dolek rozhodli uspořádat
v sobotu dne 11. září 2010 již 7. ročník poznávací cyklistické vyjížďky „Okolo mikroregionu Dolek“. Registrace
účastníků vyjížďky byla zahájena od 13.00 hodin v areálu
Sokolovny v Brodku u Přerova. Každý účastník se zapsal
do startovní listiny a obdržel startovní kartu s mapkou.
Písemně se zavázal, že se vyjížďky účastní na vlastní nebezpečí a bude dodržovat pravidla silničního provozu.
Děti do 12-ti let se mohli zúčastnit pouze v doprovodu
rodičů. Start probíhal organizovaně od 13.30 hodin po
dvaceti účastnících s několikaminutovými odstupy.
Trasa 7. ročníku vyjížďky mikroregionem DOLEK vedla z areálu Sokolovny v Brodku u Přerova obcemi Citov
s kontrolním stanovištěm (areál víceúčelového sportoviště), Císařov (obecní úřad), Rokytnice (hasičská
zbrojnice), Luková (hřiště), Kokory (Obecní úřad), Lhotka
(náves), Nelešovice (náves), Čelechovice (areál u kapličky), Majetín (pohostinství U Kučerů) a zpět do Brodku
(areál Sokolovny). V každé hostitelské obci bylo krátké
zastavení na orazítkování startovacího lístku a drobné
občerstvení. Délka celé trasy nepřesáhla 30 kilometrů. Každý se mohl na startu rozhodnout, zda-li pojede

turistickým tempem nebo bude soutěžit o ceny. Pro
sportovně naladěné účastníky byla vypsána vyjížďka pro
pět věkových kategorií s možností jízdy na čas. Soutěžící o ceny startovali z Brodku u Přerova a museli projet
všemi obcemi mikroregionu. První tři místa v každé kategorii byla odměněna věcnými cenami. Všichni účastnící
vyjížďky obdrželi „Pamětní medaili 7. ročníku cyklistické
vyjížďky mikroregionu Dolek“. Každý si mohl v areálu Sokolovny odpočinout při drobném občerstvení a vyčkat
do vyhlášení vítězů.
Také Citov měl v této cyklistické vyjížďce své zástupce
reprezentující naši obec. Mnozí z nich patřili k úspěšným.
V kategorii soutěže „cyklo špunt“ se na krásném třetím
místě umístila Vendulka Šlanhofová. V kategorii „nejstarší
účastnice cyklovyjížďky“ reprezentovala paní Drahomíra
Bojková. Celkovým vítězem cyklovyjížďky v délce 29 km
se stal pan Vladimír Zatloukal z Prostějova s časem 1 hodina 7 minut 55 sekund. Všem blahopřejeme.
Touto cestou také děkujeme dobrovolníkům, kteří zajišťovali přípravu a průběh cyklovyjížďky na kontrolním
stanovišti v Citově.
Zastupitelstvo obce Citov

Pavel Kratochvíl 

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ PODZIM 2010 – SFK CITY CITOV

1

NE – 05.09. CITY – OCP ŽELATOVICE

10.15

CITOV

2

NE – 12.09. MANA TEAM – CITY

13.30

DLUHONICE

3

NE – 19.09. CITY – LAHVÁTOR

10.15

CITOV

4

NE – 26.09. CITY – EKEKE RORKY

10.15

CITOV

5

SO – 02.10. KANCI CITOV – CITY

10.30

CITOV

6

NE – 10.10. CITY – TITANIC TROUBKY

10.15

CITOV

7

NE – 17.10. EL NOTORICO – CITY

15.15

LOKOTKA

8

NE – 24.10. CITY – FC BARRSA

10.15

CITOV

9

SO – 30.10. MAMUTI – CITY

11.00

VINARY

10 NE – 07.11. CITY – SKÚ DLUHONICE

10.15

CITOV

11 NE – 14.11. ACTIVE TUČÍN – CITY

10.00

TUČÍN

12 NE – 21.11. CITY – KOMA ESKA

10.15

CITOV

13 NE – 28.11. MFK ZÁBEŠKA – CITY

10.30

ZÁB.LHOTA
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Pískovna Věrovany

A

rgumenty, rozjitřené emoce a hlasitý nesouhlas
se v pondělí 16. srpna 2010 nesly hlavním sálem
Regionálního centra Olomouc. Na sto občanů
z Citova, Dubu nad Moravou, Věrovan a Brodku u Přerova
sem přišlo vyjádřit svůj nesouhlas se stavbou pískovna
Věrovany. Proti pískovně bojují občané již léta a krajský
úřad jim dal za pravdu. Investor ale poté svůj původní záměr pozměnil a předpokládá, že tato zmenšená varianta
na ministerstvu životního prostředí projde.
Zásadní však je, že občané dotčených obcí s tímto záměrem nesouhlasí. Po Dubu nad Moravou i v Citově proběhla petiční akce, ve které svůj nesouhlas s pískovnou
vyjádřilo 255 oprávněných občanů obce, a to především
z těchto důvodu:
1. Záměr těžby štěrkopísku je směřován do lokality,
která se nachází v záplavovém území řeky Moravy.
Právě tudy jsou odváděny za povodňových stavů vody,
které by jinak přímo ohrozily zástavbu v obci Citov.
Změny v rázu krajiny, úpravy svažitosti terénu, deponie vytěženého štěrkopísku, deponie skryté ornice
spolu s dalším technickým zařízením pískovny budou
tvořit překážky při odvádění povodňových vod. Zhoršením odtokových poměrů v této lokalitě dojde za
povodňových stavů k přímému ohrožení majetku
a životů občanů obce Citov.
2. V důsledku větrů vanoucích převážně od západu východním směrem, tj. ze strany od uvažované těžby
k naší obci, bude negativní vliv hluku, prašnosti
a emisí pro občany naší obce daleko vyšší, než předpokládá dokumentace.

3. Těžba štěrkopísku ovlivní hladinu spodní vody, což
bude mít negativní vliv na statiku zástavby v obci
včetně nemovitých kulturních památek, zapsaných
ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek
ČR – Vodní mlýn s hospodářskou částí a Zámek s areálem parku. Pokles hladiny spodní vody výrazně ovlivní i ﬂóru a faunu lužního lesa Hrubý les, který je významným krajinným prvkem a biocentrem v katastru
obce. V důsledku většího poklesu hladiny může dojít
k usychání a odumírání vzrostlých stromů.
4. Uvažovaná těžba štěrkopísku bude po mnoho let
negativně působit na zdraví obyvatel naší obce.
Občané budou vystaveni stresovým situacím, hluku
a prachu ze stacionárních zdrojů při těžbě a úpravě
štěrkopísku a z dopravy těžkých nákladních automobilů v areálu pískovny. Uvažovanou těžbou štěrkopísku zde bude výrazným způsobem narušen faktor
psychické pohody obyvatel, neboť Hrubý les je často
vyhledávám k procházkám a k pobytu občanů ve volné přírodě. O tom, že v této lokalitě bude vodní plocha postupně vznikat po dobu minimálně 30 let za
nesnesitelných podmínek ovlivňujících život, jsou
občané naprosto přesvědčeni.
V současné době stále ještě probíhá vyhodnocení závěrů
veřejného projednávání posudku a dokumentace vlivů
záměru „Pískovna Věrovany“ na životní prostředí. Předpokládá se, že v nejbližších dnech bude vydáno stanovisko ministerstva životního prostředí. Zda bude pro tento
záměr kladné či záporné si nedovolujeme odhadnout.
Zastupitelstvo obce Citov

Zlepšení kvality třídění separovaného sběru v obci

P

růběžnými kontrolami zaměřenými na kvalitu
a naplněnost sběrných nádob na separovaný odpad stále zjišťujeme, že zejména u žlutých plastových kontejnerů o objemu 1100 l používaných ke sběru
plastů, dochází v poslední době ke značnému zhoršení
čistoty tohoto materiálu. Nežádoucí příměsi mají v převážné většině charakter směsného komunálního odpadu,
který patří do popelnic. Jedná se zejména o dětské pleny
a obalové PVC znečištěné zbytky potravin. Avšak výjimkou nejsou ani odpady, které se sbírají v rámci jarních
a podzimních sběrových sobot nebezpečného a objemného odpadu.
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

•
•
•
•

Dětské pleny
Izolace elektrovodičů
Polystyrén
Plastové obalové láhve od jakéhokoliv druhu jedlého oleje a tuku

Samozřejmostí je, že veškeré uvedené druhy plastového odpadu, které je možno do kontejneru ukládat, musí
být neznečištěné např. od zeminy, písku a bez zbytků
potravin. Do kontejnerů nelze ukládat plastové obalové láhve, pytle, fólie znečištěné nebezpečnými látkami,
tj. láhve od motorových, převodových a mazacích olejů,
brzdových kapalin, nemrznoucích směsí, barev, různých
kyselin, vazelín a tuků. Do kontejnerů také nepatří směsný komunální odpad. V poslední době se v kontejnerech

také objevuje izolace z elektrických vodičů, různé kabely
a gumové hadice. Tento odpad tam rozhodně nepatří. Ke sběru tohoto a jiného podobného odpadu slouží
tzv. sběrové soboty, které se v naší obci konají zpravidla
v měsíci dubnu nebo květnu a v říjnu nebo v listopadu
každého roku. Pokud občan nemá možnost skladovat
tento odpad až do příjezdu speciálních vozidel v den
sběrové soboty, může ho kdykoliv odevzdat na obecním
úřadě, kde bude do této doby uložen. Pevně věříme, že
učiníte kroky, které povedou k lepšímu třídění odpadů
v naší obci a tím naše vzájemné úsilí a snahu společně
dovedeme ke zdárnému cíli.
Obecní úřad Citov

Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad.
V sobotu 9. října 2010 v době od 8.00 do 9.30 hodin
proběhne v naší obci podzimní sběrová sobota nebezpečného a objemného odpadu. Speciální vozidla přijedou v 8.00 hodin před hasičskou zbrojnici a po dobu
jedné a čtvrt hodiny budou od Vás přebírat tyto druhy
odpadů:

• Detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemi•
•
•
•

• Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky
•
•
•
•
•
•
•

•

(např. spreje)
Absorpční činidla, ﬁltry nasycené olejem
Olověné akumulátory, nikl-kadmiové akumulátory
Ojeté pneumatiky, pláště, duše
Vyjeté oleje, mazací tuky
Staré nátěrové hmoty, klížidla a lepidla, zaschlé
štětce
Ředidla, mořidla a rozpouštědla
Kyseliny, hydroxidy

•

•

říci, že ukázněností při třídění plastového odpadu dojde
k úspoře nákladů vynaložených obcí na likvidaci tohoto
odpadu.
1) Do plastových žlutých kontejnerů o objemu 1100 l
patří:
• Veškeré láhve z plastů
(PET lahve všech druhů a barev)
• Duté obaly (plastové lahve od kečupu, dressingů)
• Plastové kelímky (kelímky od jogurtů, Ramy)
• Fólie všech druhů a barev
• Igelitové sáčky, tašky a pytle
• Plastové přepravky všech druhů a barev
2) Do plastových žlutých kontejnerů o objemu 1100 l
nepatří:
• PVC
• Obalové PVC
• Lino
• Bakelit
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kálie
Staré léky
Pesticidy na hubení škůdců, postřiky
Baterie, monočlánky, zářivky, výbojky
Drobné plastové předměty, které nepatří
do kontejneru
Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea,
křesla, gauče, kočárky, plastové vany, umyvadla,
klozety, kufry, staré kabáty, boty, gumáky, sedačky
z automobilů apod.).
Elektrotechnický odpad (např. televizory, rádia,
vysavače, fény, roboty, počítače, monitory, apod.)
U těchto spotřebičů se jedná o zpětný odběr, za
který nemusí obec platit. Podmínkou však je, že
tento elektrotechnický odpad bude kompletní.
Proto spotřebiče nijak nerozebírejte!
Zařízení s obsahem chloroﬂuorouhlovodíků (ledničky, mrazničky) U těchto
spotřebičů se taktéž jedná
o zpětný odběr, za který se
nemusí platit. Podmínkou
však je, že spotřebiče budou
kompletní. Proto je prosím
nerozebírejte!
Žádáme občany, aby nebezpečný a objemný odpad
přiváželi až v době sobotního sběru, čímž přispějete ke
kvalitnějšímu vytřídění jednotlivých sbíraných komodit.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Citov
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Křest publikace SDH Citov 1910 - 2010

Předání pamětní stuhy

Slavnostní průvod obcí

Výstava hasičské výstroje a historických kuriozit

Ukázka vyproštění osoby z havarovaného auta

Ukázka zásahu historickou ruční stříkačkou

Citovský zpravodaj 2/2010
vydává Obec Citov, 751 03 Citov č.14,
IČ: 00301116
Kontakty: tel.: 581 741 625
E-mail: citov@mybox.cz
Vychází čtvrtletně
Evidenční číslo: PR-49
Náklad 230 ks. Zdarma
Neprošlo jazykovou ani textovou úpravou.
V Citově, uzávěrka dne 12. září 2010.
Žehnání praporu SDH Citov v kostele sv Jiří
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