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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,
představitelé partnerských obcí Citov a Cítov připravují
v letošním roce další setkání občanů obou obcí. Společně
jsme naposledy do Cítova u Mělníka zavítali v roce 2005.
Od té doby se v obou obcích spousta věcí změnila. Byly
vybudovány nové objekty, jiné jsme opravili. Nastal
tedy čas podělit se s cítovskými o nové poznatky a zkušenosti.
Tentokrát je plánováno, že první návštěvu uskutečníme
my. Přátelské setkání proběhne o víkendu 23. a 24. července 2011. Odjezd autobusů bude v 5.00 hodin ráno, protože nejpozději v 10.00 hodin musíme být na místě. Po
příjezdu do Cítova je plánována prohlídka školy, kaple,
koupaliště a klubových zařízení tamních organizací.

Sobotní odpoledne se pak bude odvíjet ve sportovním
duchu. Sportovci obou obcí poměří své síly ve fotbale
a tenise. Hasiči budou soutěžit o nejrychlejší požární
útok. Pro nesportující veřejnost se nabízí možnost návštěvy rotundy na hoře Říp, případně návštěva zámku
Nelahozeves.
V neděli je plánována zastávka v Mělníku, kde je možné
navštívit nejvýznamnější památku města, zámek Jiřího
Lobkowicze. Je ověnčen bohatou historií a ve známost
vešel především svými rozsáhlými vinnými sklepy.
Ze zámecké terasy je možné zhlédnout soutok Labe
s Vltavou. Návrat do Citova je plánován ve večerních
hodinách.

Partnerské setkání Cítov - Citov 2005
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PARTNERSKÉ SETKÁNÍ OBCÍ CITOV - CÍTOV
Program zájezdu:

NEDĚLE 24.7. 2011

SOBOTA 23.7. 2011

- cca v 9.00 hodin společná snídaně v kulturním domě
v Cítově
- cca v 10.30 hodin rozloučení a odjezd do Mělníka,
individuální prohlídka města, prohlídka zámku, soutoku Labe s Vltavou, oběd,
- cca v 15.00 hodin je předpokládán odjezd z Mělníka
domů

Odjezd z Citova v 5.00 hodin
Příjezd do Cítova – nejpozději do 10.00 hodin (včetně
krátké zastávky po cestě)
Po příjezdu bude následovat:
- přivítání a malá svačinka v kulturním domě zajištěná
OÚ Cítov
- prohlídka obce (hasičská zbrojnice, škola, kulturně
společenské zařízení zahrádkářů a chovatelů, klubové
zařízení myslivců, areál koupaliště)
- 12.00 – 12.45 hodin společný oběd v kulturním domě
- 13.00 – 13.45 hodin křest obecního praporu a vystoupení skupiny historického šermu
- od 15.00 hodin fotbalové utkání mužů Cítov & Citov
- hasičská mini soutěž družstev Cítov & Citov
- tenisová utkání
- zábavný program pro děti
- 18.00 – 19.00 hodin večeře v areálu fotbalového hřiště
- od 19.00 hodin taneční zábava rovněž na hřišti

UBYTOVÁNÍ:
Je zajištěno společně buď ve stanech na hřišti nebo ve
školní tělocvičně – nutno s sebou vzít stany, spací pytle,
podložky na spaní (karimatky), vhodné oblečení a další
potřeby! Ubytování lůžkového typu je omezeno kapacitou místního penzionu pro 20 osob a bude za úhradu
umožněno starším účastníkům zájezdu.
Doprava tam i zpět je zajištěna dvěma autobusy (podle
počtu zájemců), dopravu hradí náš obecní úřad. Ostatní
náklady zájezdu (s výjimkou občerstvení a stravy poskytnuté OÚ Cítov) si každý účastník hradí sám!
PROGRAM ZÁJEZDU MŮŽE BÝT UPRAVEN S OHLEDEM
NA POČASÍ ČI JINÉ ZÁVAŽNÉ OKOLNOSTI.
S sebou si každý vezměte jídlo na cestu a něco tekutého
na zahnání žízně a hlavně dobrou náladu!

Kdo nebude sportovat, může trávit odpoledne na koupališti. Dle zájmu je možné zorganizovat výlet na nedalekou horu Říp případně navštívit zámek Nelahozeves.

Zájemci se mohou hlásit nejpozději do konce měsíce
dubna 2011 v kanceláři obecního úřadu, pokud se již nenahlásili do seznamů předaných zájmovým organizacím
v obci.
Zastupitelstvo obce Citov

Foto: Partnerské setkání 2005 - Citovští na Řípu

Společenská kronika obce Citov - ohlédnutí za rokem 2010
Narození
Krša Jonáš
Kolečář Vojtěch
Zimáčková Andrea
Zlínský Jakub
Skřivánková Natálie
Janošík Ondřej
Zemřelí
Vrána Bohumil
Obrtelová Jindřiška
Paučová Mária
Zbořil Radomír
Kadlec Bohuslav
Zdařil Antonín
Přistěhovalí
Hrubý Lukáš
Šimarová Jana
Kelnarová Blanka
Prášil Radim
Prášil Milan
Prášilová Ludmila
Prášil Milan

Zbožínek Radek
Zbožínková Pavla
Gremlica David
Kajnarová Helena
Žůrková Pavla
Žůrková Nelly
Žůrek Nicolas
Žůrek Matěj
Jemelka Tomáš
Jemelková Kateřina
Jemelka Tomáš
Novák Jan
Nováková Helena
Knapílková Dagmar

29.01. 2010
25.02. 2010
10.03. 2010
21.04. 2010
23.04. 2010
12.12. 2010

Odstěhovaní
Navrátil Vilém
Hubáčková Šárka
Fleischmann František
Fleischmannová Andrea
Fleischmannová Barbora
Fleischmann Filip
Puščák Adam

č.p. 41
č.p. 172
č.p. 124
č.p. 124
č.p. 124
č.p. 124
č.p. 124

č.p. 149
č.p. 149
č.p. 2
č.p. 34
č.p. 15
č.p. 15
č.p. 15
č.p. 15
č.p. 47
č.p. 47
č.p. 47
č.p. 161
č.p. 161
č.p. 116
z č.p. 125
z č.p. 71
z č.p. 116
z č.p. 116
z č.p. 116
z č.p. 116
z č.p. 105

Statistika obyvatel obce 2010
K 31.12. 2010 žilo v obci Citov celkem 543 obyvatel.
Z toho:
- mužů
- žen
- dětí do 15 let
- dětí od 16 do 18 let
- osoby nad 60 let

Průměrný věk obyvatel je 39 let.
Z toho:
- ženy
- muži
Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á
Vdovec/vdova

272
271
76
28
106

40 let
37 let
225
250
30
38

Poplatky v roce 2011

V

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 dle
OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů 100,-- Kč, za
každého dalšího psa zaplatíte 200,-- Kč a je splatný
do 30. června 2011.

ýše všech poplatků pro rok 2011 zůstává nezměněna. V současné době vybíráme v kanceláři obecního úřadu poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů podle Obecně závazné vyhlášky
4/2010 ve výši 420,-- Kč za každou osobu přihlášenou
v obci k trvalému pobytu.
Dále vybíráme stočné, které činí 50,-- Kč na osobu.
Tyto dva druhy poplatku se týkají i vlastníků domů, které
jsou v obci využívány pouze k rekreaci nebo jen sezónně,
i když nemají v obci trvalý pobyt.
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Prosíme občany, aby s úhradou všech poplatků zbytečně neotáleli a uhradili je v termínu do 30. června 2011.
Na dobrou spolupráci s Vámi se těšíme.
Jana Čepeláková
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Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad.

HODOVÉ A VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI V CITOVĚ

S

luníčko začíná vycházet na oblohu stále časněji
a večer jakoby se mu ani nechtělo do kanafasu.
Jaro se hlásí plnou silou a k životu budí zimní spáče
a celou přírodu. I člověk je na jaře jako probuzený. Vnímá
svěží zeleň první trávy, nedočkavě okukuje, co skrývají pupeny, těší se ze zpěvu ptáků a vůní jarních květin.
Příroda jako nazdobená nevěsta láká k procházkám
a toulání. Mění se les, zahrádky i vesnice sama. Mnohému člověku síla jara nedá zahálet a žene ho do činění.
A tak hospodyňky pobíhají po domech s prachovkami
a košťaty, hospodáři češou zahrady a políčka do urovnaných pěšinek a nůžkami čistí sad. Není divu, vždyť se
blíží krásné jarní svátky a to chce mít každý kolem sebe

čisto a nastrojeno. Mnozí z probuzených nelení a uklízejí
nejen ve svém hnízdečku, ale i kolem něj. Co na tom, že
to „není jejich“. Kdo chce mít jarních svátků opravdu
radost, ten jistě nebude čekat až nepořádky, které zůstaly
po zimě kolem jeho chalupy, milosrdně skryje tráva.
Děkuji všem, kterým není lhostejno, jak vesnice vypadá
a neváhají přiložit ruku k úklidu. Letošní jarní slavení
bude v Citově přímo několikanásobné. Vždyť se setkaly
oslavy velikonoční s hodovými. Program bude vskutku
bohatý. Tak ať se Vám krásně slaví v čistém a naparáděném Citově.
Veronika Kozlová

AREÁL KOUPALIŠTĚ
Pátek
22.4. 2011 – od 17.00 hodin prodej opékaných makrel
Sobota 23.4. 2011 – od 9.00 – do 15.00 hodin turnaj Hanácké ligy žen, občerstvení zajištěno
– od 15.30 hodin mistrovské utkání Citov City & Ekeke Rórky Dřevohostice
Provoz bufetu na koupališti, možnost venkovního posezení.
Pátek
22.4. 2011 17.00 – 23.00
Sobota 23.4. 2011 11.00 – 23.00
Neděle 24.4. 2011 11.00 – 23.00
HASIČSKÁ ZBROJNICE
Sobota 23.4. 2011 – od 14-ti hodin prodej opékaných makrel s občerstvením
AREÁL VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
Neděle 24.4. 2011 – 16.30 hodin fotbalové utkání hráčů do 30-ti let & ostatní, občerstvení zajištěno
MYSLIVECKÉ ZAŘÍZENÍ „MLÝN“ V CITOVĚ
Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2010 v honitbách okresu Přerov
Sobota 23.4. 2011 – od 8.00 do 16.00 hodin
Neděle 24.4. 2011 – od 8.00 do 12.00 hodin
Po celou dobu přehlídky jídla z myslivecké kuchyně a další občerstvení. Vstupné dobrovolné.
CHRÁM PÁNĚ SV. JIŘÍ
Neděle 24.4. 2011 – v 10.30 hodin Hod Boží velikonoční
Pondělí 25.4. 2011 – ve 14.00 hodin Hodová mše svatá
(Slavnost vzkříšení – bílá sobota 23.4. 2011 v 18,00 hodin v Rokytnici)

PTÁM SE, PTÁM SE, PAMPELIŠKO
Už si vrabci koupou bříško,
už se káča točí,
kde jsi byla pampeliško,
od čeho máš oči?

Pampelišky, povězte mi,
podruhé se ptám:
Čím slunko otvírá zemi,
kudy pouští jaro k nám?

Od slunce, od zlata!
Jak jsem se tam zahleděla,
hned jsem byla zlatá celá
jako housata.

Žežulky si povídají,
že jsou vrátka v jednom háji,
ke vrátkům je zlatý klíč,
petr- petr- petrklíč.
Zdeněk Kriebel
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V

• Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla,

sobotu 16. dubna 2011 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 půl hodiny budou od Vás
přebírat tyto druhy odpadů:

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!

• 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
Detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie
Staré léky
Pesticidy na hubení škůdců, postřiky
Baterie, monočlánky, zářivky, výbojky
Drobné plastové předměty, které nepatří do kontejneru

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

Lípy u pomníku padlým v Citově

U

pomníku padlým v I. světové válce, který stojí vedle
hlavní silnice, byly jako vegetační doprovod
vysazeny dvě lípy srdčité. Pokud nahlédneme do
kroniky obce, dočteme se, že lípa na jižní straně byla vysazena ještě před postavením pomníku. Z kroniky cituji:
„Ve všech obcích z jara sázeny Lípy Svobody. Zde zasazena Lípa Svobody v zahradě obecního hostince v sobotu
19. dubna 1919 po slavnosti Vzkříšení za účasti hasičského sboru, obecního úřadu, školních dítek a obecenstva.
Řeč pronesl řídící učitel Masařík. Zapěním hymen Kde
domov můj a Hej Slované byla slavnost ukončena“.
Teprve o tři roky později byl na tomto místě postaven pomník padlým v I. světové válce. Znázorňuje sochu
truchlící ženy, klečící na vyvýšeném terénu nad symbolickým vojenským hřbitovem padlých. Na přední straně
je vsazena černá žulová deska se jmény padlých. Na vyvýšeném terénu je nápis: „Vzkaž tam domů, že my zde
mrtví ležíme, jak Zákony kázaly nám.“ Pomník byl zbudován nákladem hasičského sboru a slavnostně odhalen
dne 25. června 1922.
O několik let později se v kronice dočítáme, že
6. března 1930 byl uspořádán lampiónový průvod vesnicí k pomníku padlých vojínů ve světové válce a tím byla
oﬁciálně zahájena oslava 80. narozenin T. G. Masaryka.
Večer se uskutečnil koncert za účasti zdejších ochotníků.
V neděli 7. března oslavy pokračovaly v hostinci pana
Poláška, kde vystoupily se svým programem školní děti.
Místnost byla slavnostně vyzdobena a na stěnách byly
přibity ozdobné nápisy s hesly pana prezidenta. Oslavy

byly ukončeny zasazením lípy „Masarykovy“, která byla
zasazena vedle lípy „Svobody“ u pomníku padlých vojínů. Děti přednesly oslavné básně a o významu památných stromů promluvil řídící učitel Metoděj Kučerka.
Nyní se přeneseme do současnosti a zjišťujeme, že
zdravotní stav lip je velice špatný. Lípa na jižní straně pomníku má shora zaschlý kmen a směrem dolů se na něm
táhne dlouhá stará rána, ve které je vidět mrtvé dřevo.
Prosychání shora se projevuje v celé koruně. Suché, případně odlomené, jsou i další vrcholové větve. Napadení
jmelím je už silné, trsy jsou rovnoměrně rozrostlé po celé
koruně. Lípa na severní straně pomníku je silně napadena jmelím, které strom oslabuje a s rostoucí hmotností
se bude zvyšovat riziko lámání větví. Obě lípy mají omezený kořenový prostor zpevněnými plochami přilehlých
komunikací.
Z odborného posouzení dřevin vyplývá, že zejména
suché větve skýtají potencionální nebezpeční pádu při
současných častých poryvech větrů, čímž může dojít
k ohrožení zdraví chodců, cyklistů a dalších účastníků
dopravy po přilehlé komunikaci a k nenahraditelným
škodám na pomníku padlým v I. světové válce. Po posouzení situace na místě samém a vyhodnocení funkčnosti
a estetického významu těchto dřevin orgán ochrany
přírody rozhodl o jejich kácení.
Zastupitelé obce připravují renovaci pietního místa
včetně zeleně a v této souvislosti uvítají podněty a návrhy
občanů k této problematice.
Zastupitelstvo obce Citov
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požehnal plodnosti v příštím roce. „Matka masopusta“
tančila s hospodářem a také vedla průvod s cepem, na
kterém visel zvoneček, jako když se vedou ovečky. Cep
je masopustní taneční právo a bez něj by se netancovalo ani kolečko na vesnici ani večer v sále. Nechyběly ani
další tradiční masky. Bezpečnost vykoledovaných darů
zajišťovali „Laufři“ s vysokými čepicemi a šavlemi, „Holiči“
chytali a dřevěnými břitvami holili kdekoho. „Slamák“ se
natřásal, aby hojnost úrody do domácností přivolal. Ne
všichni chodili pěšky, někdo se vezl v kočárku a někdo
na „Klibně“. „Smrťáka“ si ve vesnici všichni předcházeli,
to aby k nim byl v příštím roce přívětivý. Dorazily i masky pohádkové. Potkat jste mohli „Čarodějnici“, „Vodníka“,
„Dlouhého se Širokým a Bystrozrakým“ a dorazili dokonce
i „Flinstounovi“ ve svém pravozítku. Masopustní obchůzka končila v sále kulturního domu obřadním STÍNÁNÍM
KOBYLY. Byla drábem odsouzena za své skutky a ježovicí
sťata. Pak se ale masopustním maškarám kobylky zželelo
a vzkřísily ji slivovicí. Taneční zábava pro malé a následně
i velké masky pokračovala do pozdních nočních hodin.
Veselí ukončil smutný obřad – pochování basy „Barborky
Libozvučné“. Za přítomnosti masek „faráře a kostelníka“,
byla basa řádně oplakána, vykropena a zapita, zazněly
přímluvy a litánije. Basa bude po celou dobu půstu až do
Velikonoc tiše spát. A masky, ty můžete v Citově potkat
zase za rok v čase masopustním.

ŽIVOT VE FARNOSTI
Tříkrálová sbírka 2011
Byla sobota 8. ledna dopoledne, kdy naší obcí putovaly čtyři skupinky koledníků pověřených Tříkrálovou
sbírkou. S písní na rtu „My tři králové jdeme k Vám…“
zvonily u každých dveří a žádali o příspěvek do svých pokladniček ozdobené logem Charity a zapečetěné Obecním úřadem. Mnozí jim s radostí otevřeli a přispěli nejen
ﬁnančně, ale také sladkostmi. Celkový výtěžek Tříkrálové
sbírky v naší obci činil letos 13.669,- Kč. Celá částka byla
odeslána na sbírkový účet Charity Česká republika a po
jejím přerozdělení se do Přerova vrátí 65% této částky.
Druhá část 35% zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.
Oblastní charita Přerov chce tuto částku použít na
kompenzační a zdravotnické pomůcky pro imobilní a částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a na přímou pomoc rodinám s dětmi, které
se během roku dostanou do tíživé životní situace.
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou sbírku 2011, a také všem koledníkům za věnovaný
čas.
Skupinka koledníků

Farní ples

Přátelskou atmosféru téměř na konci akce doplnil
soutěžní program plesu. Soutěžilo se v oblíbeném tancování s přivázanými balónky na noze. Výherci si zaslouženě odnesli pochoutkovou odměnu. Po půlnoci začaly řady účastníků postupně řídnout, a když krátce před
druhou hodinou ranní zahrála kapela tradiční „Valčík na
rozloučenou“, zbývaly v sále poslední cca tři desítky lidí.
Rozloučili jsme se, poděkovali za výdrž a sami jsme se začali připravovat k odchodu.
Velice nás těší pozitivní reakce i chvála, které se nám
během večera dostalo. Jsme rádi za všechny, kterým se
ples líbil. Děkujeme všem ochotným lidem za pomoc při
organizaci a zajištění příjemné obsluhy během večera.
Pořadatelé plesu, lidé z farního společenství, se rozhodli výtěžek z plesu věnovat „Pampelišce“ – klubu pro
maminky s dětmi na citovské faře.
Lenka Karasová

Kulturní dům v Citově hostil v sobotu 5. února 2011 farní
ples, letos již pátým rokem. Krátce po páté hodině odpolední zahájili naši moderátoři program úvodním proslovem a poté už přišla na řadu cimbálová muzika DONAVA,
jejíž hudební výkon v průběhu první části večera zaslouží
uznání a pochvalu. Po 20. hodině se zhostila své hudební role dechová kapela MORAVÁCI a taneční hudba VONIČKA BIGBAND. Přítomné dámy a pánové se nenechali dlouho přemlouvat a brzy bylo na tanečním parketu
slušně živo.
O kulturní vložky se postarali tanečníci z Velké Bystřice, kteří nám předvedli moderní tance v kruhu. Krátce
po desáté hodině přišla na řadu tombola. Ještě jednou
bychom při této příležitosti rádi poděkovali všem ﬁrmám
a občanům za ﬁnanční příspěvky či zajímavé ceny, bez
nichž by tombola se 114 dary nemohla být.

Masopustním voděním medvěda v Citově

C

a dechovku nechal zahrát první taneční kolečko.
V některých domech vyslechli obyvatelé od přísného
„Drába“ odsouzení za skutky, které se na dobrého Hanáka nepatří a museli tribunálu masek slíbit polepšení
a vykoupit se dobrotami.
Za to jim „Moučnej“- mlynář, požehnal hojnost do
spižíren, „Černej“ – kominík, zahnal černým pomazáním
zlé duchy, v kole si skočil „Medvěd“ s paní domu, aby

itovská masopustní veselice měla již své šestnácté
konání v sobotu 5.3. 2011.V Citově jde nejen o průvod
masek, ale také o znovu obnovení tradic a veselých
obřadů, které k masopustu a ostatkové zábavě patří. Proto
také v odsouzeních zní hanáckém nářečí. Ve vesnici
se sešlo v průvodu za doprovodu dechové hudby na
70 místních masek. O povolební obchůzky masky prostřednictvím drába požádaly pana starostu, ten svolil
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Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Speciální poděkování patří panu Františku Peprnovi,
který maskovanou sebranku i okolo přihlížející lidičky
nakrmil výtečným kotlíkovým gulášem a svařáčkem.

Všichni účastníci průvodu děkují touto cestou všem
pohostinným lidem, kteří ochotně nabízeli dobroty na
posilněnou i přes různá příkoří, kterých se na nich rozdováděné maškary dopouštěly.

Jménem Masopustního tribunálu Veronika Kozlová.

Košt slivovic

S

tává se tradicí, že jednu sobotu v březnu věnují příznivci slivovic a jiných pálenek jejich ochutnávce a hodnocení. Stejně tomu bylo i letos a to 12. března, kdy se
v bufetu na koupališti sešlo 16 koštéřů, kteří od 17 do 20
hodin ochutnávali 9 vzorků slivovic a 16 vzorků pálenek
z jiného ovoce, např. jablek, hrušek, mirabelek a dokonce
z pomerančové kůry, vše ze sklizně ovoce roku 2010. Jednotlivé anonymní vzorky hodnotili známkou stejně jako
ve škole, tedy od jedničky do pětky. Po pečlivém sečtení
všech známek došlo k vyhlášení nejlepších. V kategorii
slivovic se o nejvyšší příčku rozdělili dva pěstitelé, a to
pan František Koukal a Radomír Zbořil. Třetí místo obsadila slivovice Františka Šefčíka. Mezi ostatními pálenkami
zvítězila pálenka Luboše Nesvadby z mirabelek. Druhé
a třetí místo si rozdělili Miroslav Čepelák a pan Bednařík
z Věrovan s jabkovicemi.
Titul „Patok roku 2010“ získala pálenka z jablek pana
Jana Lavrinčíka.

koštéřům a sponzorům a přejí hodně zdaru v pěstování plodin pro výrobu pálenek pro košt ze sklizně roku
2011.
Za organizátory Antonín Čepelák

I ta letošní ochutnávka proběhla v příjemné atmosféře a bez problémů ke spokojenosti všech zúčastněných. Organizátoři děkují všem poskytovatelům vzorků,

Degustační vzorky pálenek
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Citovští myslivci bilancují
Vážení spoluobčané,
loňská ohleduplná Paní zima nás opět opouští a předává žezlo námi tak toužebně očekávanému jaru. Sluníčko opět příjemně šimrá, naše příroda se začíná probouzet a s ní i všichni její obyvatelé, pro které nastane období
bohaté pastvy a budou na svět přivádět své potomky.
Měsíc březen je pro myslivce měsícem bilancování
a také naše organizace MS Hrubý les v Citově není výjimkou. V sobotu 12. března 2011 se uskutečnila výroční
členská schůze naší organizace za účasti milých hostů
starosty Jaromíra Otáhala z Citova, starosty Jana Beneše
z Brodku u Přerova, zástupce citovských hasičů pana
Miroslava Čepeláka a několika nám věrných přátel myslivosti. V průběhu jednání jsme vyhodnotili úkoly uplynulé sezony a přijali úkoly do sezony nadcházející.

Ohlédnutí za zimní sezónou na kluzišti
Stěžejní akce, která nás čeká v letošním roce 2011,
bude rekonstrukce střechy mlýna. Současná krytina
a krov již dosloužily a proto je nutné nahradit je novými.
Po vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení jsme vypracovali žádost o poskytnutí
ﬁnanční dotace na tuto opravu, jak na Památkový úřad
v Přerově, tak i na Krajský úřad v Olomouci, neboť náklady na tuto akci byly stanoveny na 2 200 000,- Kč. Polovinu
z této částky budeme muset uhradit z vlastních zdrojů,
což pro nás bude jistě nelehký úkol. Věříme, že úspěšná
Červencová a Srpnová noc nám k tomu částečně dopomohou. Rovněž jsme požádali zastupitelstvo obce Citov
o ﬁnanční příspěvek, neboť bychom byli rádi, kdyby i nadále sloužil náš mlýn k využití i ostatním spolkům v obci
a byl jako historická budova zachován i dalším generacím.
Z dalších úkolů letošního roku, které musí myslivci
splnit je zajištění dostatečného množství krmiva pro zimní přikrmování zvěře, odchov kachen, bažantů a koroptví. Rovněž budování a opravy krmných zařízení nás stojí
nemalé úsilí.
O víkendu 23. – 24. dubna 2011 uspořádáme chovatelskou přehlídku trofejí, v červnu a v září hody mysliveckých specialit v prostorách mlýna za přítomnosti
cimbálové muziky, na které vás všechny již nyní srdečně
zveme.
Jsem přesvědčen, že jako každý rok, tak i v letošním
roce za účasti většiny našich členů splníme nemalé úkoly,
které jsme si stanovili.
Průměrný věk našich členů je 60 let a z toho důvodu
bychom rádi přivítali
mezi námi perspektivní a vážné zájemce
o práci pro myslivost.
Na závěr je třeba poděkovat aktivním myslivcům, jejich rodinám,
všem přátelům myslivosti a poctivým občanům, kteří mají podíl
na dobrých výsledcích
naší organizace.

Několik hlavních postřehů z naší činnosti v uplynulé
sezoně 2010:
• na úseku myslivosti jsme odchovali 200 kusů kachen,
1500 ks bažantí zvěře, 30 ks koroptví a vypustili do
honitby 10 ks zakoupených zajíců
• vyrobili jsme 3 ks kazatelen a 6 ks posedů
• 3 ks krmelců, 4 ks lapacího zařízení na škodnou a 5 ks
budek pro kachny
• obdělávali jsme myslivecká políčka
• upravili sklad obilí na Blatech
Na úseku společenských akcí jsme uspořádali:
• Červencovou a Srpnovou noc, Myslivecký ples
• kontrolní střelby z kulovnice a brokové střelby

V

uplynulé zimě jsme poprvé vyzkoušeli provoz
na přírodním kluzišti zrekonstruovaného víceúčelového sportoviště v centru obce. V důsledku
dřívějšího nástupu zimního počasí nebyl areál na zimní
provoz ještě zcela připraven, nezbytné úpravy se prováděly již za mrazivého počasí. Bylo nutno dovybavit
technickou místnost pro nástřik ledu, ochránit vnitřní
podlahy šaten a venkovní terasy před poškozením bruslemi pryžovými pásy, opravit stářím poznamenané lemy
mantinelů. Komplikace způsobila rovněž velká sněhová
nadílka na začátku prosince, pro jejíž úklid nebyl areál
v té době rovněž vybaven vhodnou technikou. Sněhová
peřina byla odklizena ručně a bohužel musel být sněhový val umístěn i na stranu před budovou šaten, což pak
komplikovalo pohyb před šatnami. Všechny tyto počáteční komplikace však byly zvládnuty a díky skupině
mladých dobrovolníků mohl být zahájen nástřik ledové
plochy hned v sobotu 4. prosince 2010 v noci. Jakmile
byla během pár dnů vytvořena ledová plocha vhodná
k bruslení, přišlo však oteplení a po nějaké době nebylo po ledu ani památky. Pouze valy sněhu okolo hrazení
zůstávaly.

Další vlna mrazivého počasí přišla o vánočních svátcích,
kdy se podařilo kvalitní led nastříkat a všichni příznivci
bruslení a ledního hokeje mohli areál využívat téměř 14
dnů. Bylo zde odehráno několik hokejových utkání mezi
místními i přátelské utkání s týmem z Rokytnice.
V tomto období krátkých dnů bylo často využito
i umělé osvětlení areálu, které svou funkci plnilo na výbornou. Rovněž nové technické vybavení pro nástřik
ledu nezklamalo. Umělý povrch se ukázal jako vhodný
i pro nástřik ledu, nedošlo k žádnému poškození nebo
změně jeho vlastností. Samozřejmě v průběhu zimního
provozu vyvstaly potřeby řešit nějaké nedostatky ve vybavení areálu, které byly zaznamenány a do další sezóny
budou vyřešeny.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a údržbě ledové
plochy, především skupině hlavních „tahounů“ ve složení
Martin Šefčík, Jaroslav Medek ml. a Tomáš Jemelka ml.
Obecní úřad Citov

Za výbor mysliveckého
sdružení
Bohumil Vrána
– kulturní referent

Myslivecká poslední leč
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Společné foto mužstev Citov - Rokytnice
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M I S T R O V S K Á U T K ÁN Í J AR O 2 0 1 1 – S F K C I T Y C I T O V

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NE - 03.04. ŽELATOVICE – CITY

10,00

ŽELATOVICE

NE - 10.04. CITY – MANA TEAM

10,15

CITOV

SO - 16.04. LAHVÁTOR – CITY

14,00

LÝSKY

SO - 23.04. CITY – EKEKE RORKY

15,30

NE - 01.05. CITY – KANCI CITOV

Rozpočet obce Citov na rok 2011
Příjmy (v Kč)
1111 - Daň z příjmů FO ze záv.činn.a funkč.požitků

Plán 2011
710 000

Vydání (v Kč)
1031 - Pěstební činnost – lesy

Plán 2011
180 000

1112 - Daň z příjmů FO ze samost.výděl. činnosti

35 000

2212 – Silnice

99 000

CITOV

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

62 000

2219 - Pozemní komunikace

26 500

10,15

CITOV

1121 - Daň z příjmů právnických osob

2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

71 000

NE - 08.05. TITANIC – CITY

12,00

TROUBKY

NE - 15.05. CITY – EL NOTORICO

10,15

CITOV

SO - 21.05. FC BARRSA – CITY

14,00

NA LOKOTCE

NE - 29.05. CITY – MAMUTI

10,15

CITOV

SO - 04.06. SKÚ – CITY

14,00

DLUHONICE

NE - 12.06. CITY – ACTIVE TUČÍN

10,15

CITOV

NE - 19.06. KOMA ESKA – CITY

15,00

NAHOŠOVICE

NE - 26.06.

10,15

CITOV

CITY – MFK ZABEŠKA

1211 - Daň z přidané hodnoty
1337 - Poplatek z likvidace komun.odpadu

2333 - Úpravy vodních toků - vakový jez

380 189
4 000

3111 - Mateřská škola

400 000

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

30 000

3113 - Základní škola

195 200

1344 - Poplatek ze vstupného

30 000

3314 – Knihovna

38 000

3319 - Kulturní dům

47 000

1361 - Správní poplatky
1511 - Daň z nemovitostí
4111 - Neinvestiční transfery od kraje - SLBD 2011
4112 – Neinvestiční dotace od kraje
4116 - Ostatní neinvestiční dotace - Úřad práce
4129 - Neinvestiční transfery od obcí – MK
1031 2111 - Pěstební činnost - příjem z lesa
2321 2111 - Příjmy – stočné

3 000
245 000
2 835
136 700
56 000
8 000
13 400
250 000
23 000

3322 - Zachování a údržba kulturním památek
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků
3399 - SPOZ - ostatní záležitosti kultury

20 000
147 500
47 000

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

29 000

3421 - Dětské hřiště - park, křesťanský klub

35 812

3429 - Koupaliště – hřiště

69 000

3612 - Bytové hospodářství

326 062
132 000

1 000

3631 - Veřejné osvětlení

3319 2132 - Příjmy z pronájmu kulturního domu

5 000

3632 – Hřbitov

45 000

451 000

3412 – Kluziště

3314 2111 - Příjmy z poplatků čtenářů

3639 - Komunální služby a územní rozvoj

16 000
146 200

3612 2111 - Přijaté zálohy na služby - energie BD

213 500

3721 - Nebezpečný odpad

80 000

3612 2132 - Příjmy z pronájmu bytů, BD zámek

242 700

3722 - Komunální odpad

222 000

3745 - Veřejná zeleň

551 500

3612 2324 - Nedoplatky za energie BD

15 054

3639 2111 - Příjmy z poskytování služeb

6 000

4359 - Ostatní sociální péče - Klub seniorů

3639 2324 - Náhrady za pronájem honitby

1 400

5512 - Hasiči - zásahová jednotka obce

100 000

3722 2111 - Příjmy za sběr TKO - dle smluv

15 000

6112 - Zastupitelské orgány

647 000

3725 2324 - Příjmy od Ekokomu a Asekolu

70 000

6171 - Místní správa a samospráva obce

700 000

3745 2111 - Příjmy za sečení trávy

100

6310 - Obecné výdaje z ﬁnančních operací

7 000

12 000

6171 2111 - Příjmy z poskytnutí drobných služeb

1 000

6149 - Sčítání LDB

2 835

6171 2112 - Příjmy z prodeje zboží

4 309

6402 - Finanční vypořádání

5 202

6171 2132 - Příjmy z pronájmu majetku
6171 3111 - Příjmy z prodeje pozemků
6171 3112 - Příjmy z prodeje nemovitosti
6310 2141 - Příjmy z úroků
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207 000

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

11 000

3429 2324 - Náhrady za spotř. energií SK Sokol

SFK CITY CITOV

1 685 000

1341 - Poplatek ze psů

1019 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků
Fotbalisté děkují svým fanouškům za podporu při utkáních v podzimní části soutěže. Doufáme, že v jarní části sezóny nám Vaše povzbuzování na domácím hřišti pomůže k dosažení co nejlepších výsledků v zápasech.

690 000

CELKEM

2
90 000
270 000
10 000
5 188 000

CELKEM

5 188 000

REKAPITULACE:
Rozpočet obce je vyrovnaný. Podrobné členění příjmů
a výdajů dle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Citov
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Sezónní úprava kluziště

Hokejové utkání

Tříkráloví koledníci

Tři honci v kukuřici

Klibna a Matka Masopustu

Flinstounovi

Citovské cikánky

Pochovávání basy

Citovský zpravodaj 1/2011 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 31. března 2011.
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