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Dětský den v červnu 2011 aneb v lese jsou strašidla.

P

ořadatel Mateřská škola Citov pod záštitou obce
Citov ve spolupráci se Sportovním klubem Sokol,
Sborem dobrovolných hasičů, Mysliveckým sdružením Hrubý les a celou řadou dobrovolníků přivítal
v sobotu 11.6.2011 na 150 dětí a nepřeberně dospěláků
na dětském dni.
Cesta lesem provedla všechny naučnou stezkou. Byla
opravdu naučnou, protože si troufám říci, že o existenci mnohých strašidel návštěvníci neměli ani tušení. Díky
odborné publikaci nazvané „Lexikon ohrožených druhů
strašidel“ od světoznámé strašidloložky Vítězslavy Klimtové a ve spolupráci s vědeckými kruhy, byla tato naučná
stezka připravena pro zábavu i poučení.
Na trať nebojsy vypravila Vědma jeskynní latinsky
Doctrina spectans, která pro výukový experiment laskavě svolila a opustila svoji šedou a nevlídnou jeskyni.
Pod splavem se usídlili bludice. Mírumilovná Bludice
vodní měla pro děti pravé drahokamy, zatímco Bludice bahenní se neustále pokoušela někoho vtáhnou do
bažin. Vodníci se již také specializovali a běžné topení
v tůni je příliš nelákalo. Obzvláště vodník přehradní, lovec
lázeňských slečen a dam měl na lov zcela jinou taktiku.
Aquator sordis čili vodník bahenní se rovněž přizpůsobil civilizačním změnám a znečištění vod. Kdo se nebál,
mohl s vodníky na lodičku. Školou protikladů se stal ošklivý Lopušák potoční a krásná víla Kapradinka zlatokvětá.
Ti, co překonali květinovou dráhu, získal sladký květ zlatého kapradí. Ozvěnu už slyšel kde kdo, ale v citovském lese
mohl každý spatřit na vlastní oči Echo saxea – čili ozvěnu
skalní. U Štětináče houštinového vyluzovali mnozí dosti
odporné zvuky, byl to další z úkolů. Najít v lese Kořenovníka nenápadného a Koukače listnatého nebylo zrovna
snadné. Kdo je v lese našel a určitě nezabloudil v jejich
bludišti. Ti co ještě bloudí, mají smůlu, holt bludný kořen
je bludný kořen. Chramostejlíky v lese vždy prozradilo
chrastění. Zato Lesní skřítek bukovec – Pumilio silvestris
fagineus byl velmi milý, nenápadný a tichý. Čirůvek ﬁalový a Hřibáč bukový (pro mykology Tricholomus viola
et Porphyrellus fagus) byla pro změnu houbovitá strašidla nevzhledné vizáže, ale v lese plnila nenahraditelnou
úlohu strážců lesního pořádku. Vstoupit do hospody u tří
bab, to chtělo opravdu kus odvahy. Baba jaga perníková
byla nevrlá a protože se jí třásla ruka, musely jí děti pomoci zdobit perníky. To Ježibaba polétavá i s dětmi na
koštěti dělala akrobacii. Avia diaboli neboli Čertova babička bylo strašidlo veskrze milé a rozdávalo pamlsky. Femina indomita se v našem katastru vyskytovala ve dvou
kultivarech a to puerilis, čili Jezinka dětskomilná, milá
a hodná tetička a rybožravá, páchnoucí Femina indomita
specus – jezinka jeskynní, od které nelze čekat nic dobrého. Na polní cestě odpočívali něžní skřítci domácí Skřítek
chůvička, Postelníček snový a Skřítek hospodáříček. Dalším strašidlem na cestě byl jednorožec. Jednorožci jsou
zvířata velmi plachá a téměř na pokraji vyhubení. Monoceros cozlii je ednemickým druhem pro střední Hanou.

V blízkosti stád jednorožců se často objevovala podivná
zatoulaná víla. Zato divoženky byly ve zdejším kraji hojně druhově zastoupeny. Divoženka travní - Femina herbida ferox zcela trvala na přesných znalostech botaniky.
Divoženka mutant byla důkazem toho, že i strašidla se
přizpůsobují době. Vznikla křížením Rusalky lesní a pracovníka lesní správy. To její druhově příbuzná – Divoženka trnitá se ukrývala v ostružiní a o křížení s jinými druhy
zájem nejevila. Oba druhy jsou velmi tance chtivé a tančí
s vámi ať chcete nebo ne. Milým domácím skřítkem byl
i Vrzal zápražní – Stridor liminis, drobounký a neubližuje nikomu, až na to vytrvalé vrzání kdekoliv a čímkoliv.
Dopisníček tichý nabídl dopis, ve kterém byl šifrovací klíč
pro vyluštění tajenky, na kterou čekala neúnavně šustící
Šustilka domácí Strepitula domestika, aby všem dětem
v cíli vydala něco ze svého pokladu.
I mezi lidmi se často najdou maskovaná strašidla.
Pod lidskou tváří se ukrývají rarášci, elfové, víly a někdy
i vlkodlaci. Ale ti, kdo absolvovali výukového programu
v citovském okolí dozajista mnohé poznají a těm nebezpečným se vyhnou. A to bylo také cílem tohoto vzdělávacího kurzu.
Děkujeme touto cestou všem strašidlům jež byla
ochotna vystrčit alespoň nos mezi lidi. Protože, a to mi
věřte, je se čeho bát. Lidi jsou často mnohem horší než
strašidla. Poděkování patří také obsluze u stánků, panu
Aleši Procházkovi za prímovou dráhu na kola pro děti,
manželům Mlčochovým za doplňkový program a hudbu. Při přípravě odpoledne jsme nespoléhali na dotace
z Evropských fondů. Tam prý na strašidla nevěří a přitom
jich mají plné skříně a šuplíky. Obrátili jsme se na osvědčené štědré ﬁrmy a lidičky z Citova a ráda bych jim tedy
za to také poděkovala: Obci Citov, Sboru dobrovolných
hasičů Citov, Mysliveckému sdružení Hrubý les v Citově,
Sportovnímu klubu Sokol Citov, panu Petru Lavrinčíkovi
– Stolařství Petrik, panu Bohumilu Složilovi - ﬁrma Staﬁ-S,
paní Ireně Peterkové – Potraviny u Mlýna, ﬁrmě TOMSTAV
Olomouc, panu Jaroslavu Medkovi – podlahářství, manželům Vránovým, panu Liboru Hrbáčkovi, panu Antonínu Vybíralovi – klempířství, panu Josefu Šlanhofovi
– stavební činnost, manželům Švédovým z Císařova,
panu Jiřímu Přikrylovi - ﬁrma ComIT services, panu Patriku Kopečkovi – ﬁrma Jakema, panu Františku Peprnovi,
manželům Navrátilovým – ﬁrma ELNAD CZ, manželům
Miroslavu a Martině Čepelákovým, panu Antonínu Čepelákovi, panu Radku Zbořilovi – sádrokartonářství, ﬁrmě
Kamenictví Seidlovi, panu Pavlu Šefčíkovi – Fčela a panu
Daliboru Šefčíkovi.
Dětský den je v Citově vždy moc príma a já doufám,
že v této tradici, při níž se baví děti i dospělí budeme
úspěšně pokračovat.

Partnerské setkání obcí Citov – Cítov

N

a pozvání naší družební obce Cítov se zájemci
z řad občanů naší obce vydali 23. července 2011
v ranních hodinách dvěma autobusy směr Cítov
u Mělníka. Za krásného letního počasí jsme kolem
desáté hodiny dopoledne přijeli do obce Cítov, kde nás
čekalo velkolepé uvítání v místním kulturním domě. Sešli se zde členové zastupitelstva obce Cítov a zástupci
spolků. Po projevech starostů nás přivítal pěvecký sbor
seniorů. Byly předány dary a vydali jsme se na prohlídku obce, zástupce jednotlivých spolků (myslivci, hasiči,
sportovci) pak čekali jejich kolegové v jejich spolkových
„základnách“.
Ve 14 hodin jsme se pak všichni setkali u obecního
úřadu a spolu s občany obce Cítov jsme se v průvodu
vydali na místní hřiště. Průvod se nesl v historickém
duchu středověkých rytířů. Na místním hřišti pak skupina historického šermu předvedla boj o obecní prapor,
který byl posléze pokřtěn. V upomínku na naše setkání
předal starosta Jaromír Otáhal pamětní stuhu k praporu.
Po kulturním programu nastoupili na hřiště fotbalisté, aby sehráli přátelské utkání Citov – Cítov. Pro ty z nás,
kteří jsme se neúčastnili fotbalového zápasu, připravili naši hostitelé výlet na Říp a do zámku Nelahozeves.
Po návratu z výletu byla zahájena soutěž hasičských
družstev v požárním útoku. Po náročném odpoledním
programu nás čekala večerní taneční zábava, kterou si
všichni občané užili k plné spokojenosti.

V ranních hodinách v neděli 24. července 2011 jsme
se pak plni krásných zážitků rozloučili s našimi přáteli
v Cítově a pokračovali směrem Mělník. Zde ti méně
unavení účastníci viděli soutok Vltavy a Labe, navštívili
zámek Mělník a historické centrum. Ostatní odpočívali
v místních hospůdkách a v odpoledních hodinách jsme
se vydali směr domov.
Co říci závěrem? Letošní přátelské setkání Citov –
Cítov se zdařilo, počasí přálo, v programu si mohli vybrat
všichni ke své spokojenosti. Cítováci nasadili vysokou
laťku. Již teď musíme přemýšlet, jakým způsobem připravíme další setkání, tentokrát v naší obci, abychom
kvalitu našich setkávání stále posilovali a přispívali tak
k prohlubování přátelských vazeb.
Děkujeme tedy všem našim občanům a zástupcům
spolků za jejich účast a reprezentaci na setkání Citov –
Cítov. Již teď doufáme, že se opět všichni spojíme
v přípravě dalšího setkání.
Anna Němcová

Partnerské setkání 2011 - společné foto

Za organizátory Veronika Kozlová
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Stavidlové uzávěry na shybce vodního toku Loučka
Předmětná shybka je situována cca 15 m od silnice
II/150 mezi obcemi Dub nad Moravou a Brodek u Přerova. Dané vodní dílo umožňuje gravitační křížení drobného vodního toku Loučka s významným vodním tokem
Olešnice. Při povodňových stavech dochází k rozlivům
řeky Moravy a Morávky v lokalitě nad shybkou, proto je
povodí Loučky uměle dotováno inundovanými rozlivy
výše uvedených vodních toků. V současné době není
daná shybka regulovatelná, proto Loučka přivádí do
obce Citov nekontrolovatelně vysoké průtoky, které jsou
problematicky převáděny zejména v proﬁlu mostu nad
vtokem do Morávky. Za těchto stavů dochází k zato-

pení obecní kanalizace a je nutné její odčerpávání, aby
nedošlo k vytopení níže položených rodinných domů.
V proﬁlu mostu u mlýna v Citově však hrozí rozliv vody
z vodního toku Loučka do zastavěné části obce.
Návrh technického řešení spočívá v instalaci stavidlových uzávěrů jenž byly vymontovány z obdobného
objektu v Mohelnici. V současné době nimi disponuje Povodí Moravy, které je poskytne pro tuto stavbu za
zůstatkovou hodnotu.
Pro realizaci stavby stavidlových uzávěrů byla vybrána ﬁrma Zámečnictví a nástrojařství Bedřich Koutný
z Přerova. Celkové náklady stavby jsou rozpočtovány
ve výši 558 tis. Kč. Investorem stavidlových uzávěrů na
shybce vodního toku Loučka je obec Citov, které se
na tuto stavbu podařilo získat dotaci ve výši 500 tis. Kč
z rozpočtu Olomouckého kraje.
Obnova stavidlových uzávěrů (manipulačního zařízení)
na shybce pod Olešnicí je zapracována i ve Studii ochrany
před povodněmi na území
Olomouckého kraje. Zajištění
regulovatelnosti průtoku vody
na toku Loučka je z hlediska
stále častěji se opakujících povodňových jevů zásadní protipovodňovou ochranou obce
Citov.
Jaromír Otáhal

Rekonstrukce vytápění Mateřské školy Citov

V

měsících červenci a srpnu 2011 proběhla v Mateřské škole Citov náročná rekonstrukce vytápění.
Stávající akumulační kamna jevila značnou dávku
opotřebení, přičemž nebylo možné získat náhradní díly
k výměně. Také z hlediska bezpečnosti byla v nevyhovujícím stavu a odborná ﬁrma již při revizi nedoporučila
jejich další používání.
Na situaci reagoval zřizovatel a na letní měsíce byl
připraven projekt kompletní rekonstrukce vytápění školy. Po porovnání nabídek u různých způsobů vytápění
byla zvolena varianta kondenzačního plynového kotle
a radiátorů s termohlavicemi. Pro realizaci byla z pěti
nabídek tří oslovených ﬁrem vybrána ﬁrma MONTA
THERM s.r.o., Velká Bystřice.
Samotná realizace nebyla zcela bez potíží. Oproti variantě vedení topení v lištách musela být zvolena

Neutěšená situace s odpady v Citově
Dovolte mi krátkou informaci o odpadovém hospodaření v obci Citov. Chci poděkovat všem občanům,
kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a kteří
zodpovědně separují domovní odpad a odnášejí jej do
kontejnerů na třech sběrných stanovištích v obci. O to
více nás potom mrzí, když celý kontejner musí projít třídící linkou, což musí obec zaplatit, protože v kontejneru
na plast se najde vše od bot, přes sádrokarton, kabely
až po plechovou krabici. Také udržení pořádku kolem
kontejnerů není podle mne složitá záležitost. O to více
nazlobí, když u kontejnerů na separovaný odpad najdeme to, co vidíte na fotograﬁi. Nechce se mi věřit, že by
si takhle místní občané „zdobili“ obec.
V sobotu 8.10.2011 proběhl svoz objemného a nebezpečného odpadu a já jsem si myslela, že bude v obci
čistěji, ale ouha. U kontejneru stál v pondělí hrnec a stojací lampa a.... Nechám stesků, třeba opravdu místním
občanům křivdím a nepořádek má na svědomí někdo
cizí.
V letních měsících zastupitelstvo rozhodlo o posílení
svozu komunálního odpadu domácností a z obecního
rozpočtu připlatilo za svoz ve 14 denním intervalu. Mám
ale za to, že pro mnohé občany to byla výzva k tomu, aby
doplnili své popelnice čímkoliv, včetně odpadu, který
měl být separován do kontejnerů. Tato cesta proti zapáchajícím popelnicím se tedy příliš neosvědčila. Obec ale
připravuje ve spolupráci s Technickými službami města
Olomouce jinou variantu řešení. Separace tzv. bioodpadu není jen krokem k lepšímu životnímu prostředí,

ale i vládní politikou, která zvažuje zavedení zákonné
povinnosti bioodpad třídit. Proto se na Vás, občany
Citova obrací zastupitelé s dotazníkovým šetřením, které se bioodpadu týká. Prosíme Vás o spolupráci ve formě vyplnění jednoduchého anketního dotazníku a jeho
navrácení do 14 dnů od doručení do schránek a to buď
přímo na obec nebo do kterékoliv z prodejen v Citově.
O výsledcích ankety i dalších krocích, které z šetření vyplynou Vás budeme informovat.
Vážím si Vaší spolupráce, bez které se nám prostředí
pro život nás a našich dětí zlepšit nepodaří.
Veronika Kozlová

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA
loňském ročníku, který se nesl v duch štědrovečerní
tabule připravili organizátoři pro letošní rok nové téma.
Výstavou nazvanou „DO NEBÍČKA
DO PEKLÍČKA“ bychom chtěli nalákat všechny malé i velké vystavovatele k účasti s čertovskými nebo andělskými výrobky. Fantazii se meze
nekladou. Prosíme tvůrce, aby se přihlásili Veronice Kozlové v MŠ či Janě
Čepelákové na OÚ do konce listopadu 2011.
Výstava proběhne v neděli 11.12.
2011 od 14.00 do 17.30 hodin.
Součástí výstavy bude i cukrářská
soutěž o nejpovedenější linecké
cukroví.
Podrobnější informace
Veronika Kozlová tel.: 733 355 842

V Citově se stala již tradiční adventní akcí výstava
ručních prací s vánoční tematikou. Po velmi úspěšném

varianta zasekání do zdiva. Také průraz pro připojení
plynu a umístění venkovního čidla byl nemalým technickým oříškem. Díky spolupráci se stavební ﬁrmou pana
Šlanhofa z Citova se podařilo vyřešit vestavění kotelny
do původního komínového tělesa. Výrobu dveří kotelny v historizujícím stylu zajistila ﬁrma Stolařství Petrik.
Celkové náklady na rekonstrukci činí bezmála
300 000,- Kč.
Při rekonstrukci musely být dodrženy nejen technické parametry, ale současně požadavky úřadu památkové
péče, protože budova zámku patří k památkově chráněným.
Škola tak za pomoci zřizovatele učinila další krok
ke zlepšení prostředí pro vzdělávání dětí a k ekologičtějšímu provozu.
Veronika Kozlová
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Noční pochod sv. Václava

Rekonstrukce střechy mlýna
Vážení spoluobčané,
v mém příspěvku bych Vás rád seznámil s postupem
prací při opravě střechy citovského mlýna. Vše započalo
zpracováním dokumentace, kterou vyhotovil projektant
pan Bluma z Bolelouce. Na základě projektu jsme loni
na podzim zorganizovali výběrové řízení na zhotovitele
stavby, ze kterého vítězně vzešla ﬁrma Inženýrské a dopravní stavby a.s. Olomouc. S touto ﬁrmou byla uzavřena
smlouva o provedení díla.
V první fázi bylo třeba zabezpečit vhodné a kvalitní
řezivo, trámy a prkna v požadovaných rozměrech. Veškeré dřevo použité na opravu mlýna je z modřínu a je

třeba zajistit odvoz starého dřeva. Většinu prací prováděli sami myslivci. Palivové dříví bylo nabídnuto místním občanům, čehož někteří využili a tak nám pomohli
s úklidem. Průběh prací je neustále sledován zástupci památkového úřadu v Přerově, kteří se účastní kontrolních
dnů na stavbě a hodnotí prováděné práce. Doposud nebyly shledány žádné nedostatky a jsou s průběhem prací
spokojeni. Práce probíhají dle časového harmonogramu
a věříme, že realizační ﬁrma termín dokončení prací dodrží a nová střecha brzy zajistí, aby citovský mlýn přetrval
pro další pokolení.

Krásné podzimní počasí letošního roku bylo podnětem k zahájení nové tradice tzv. nočních pochodů. Pod
vedením ostřílené velitelky Kateřiny Jemelkové jsme se
vydali v počtu 11 a pes na historicky první noční pochod
v předvečer svátku sv. Václava. Bezpečnost účastníků byla
zajištěna světelnou technikou. Čelovky patřily k povinné
výbavě, ale fantazii se meze nekladly, proto nechyběly
ani lucerny. Vydali jsme se tedy v počínajícím podvečeru směrem do Troubek. Účelem pochodu byla procházka noční krajinou mimo osvětlená území, proto jsme
pokračovali po polní cestě na Císařov a dále na Lukovou.

Zde byla krátká občerstvovací zastávka, abychom
posilněni pokračovali směrem na Kokory a po polních
cestách až do Brodku u Přerova. Odměnou pak byla další
zastávka v pohostinství u nádraží, kde částečně unavení účastníci nabrali síly na poslední část pochodu. Cíle
v Citově jsme dosáhli po půlnoci, kdy jsme měli v nohách cca 10 km a všichni účastníci pochodu se už těšili
na zasloužený odpočinek. Pochod noční krajinou je
krásným zážitkem, proto doufáme, že si jej brzy zopakujeme.
Anna Němcová

Cyklistická vyjížď ka mikroregionu DOLEK – 8. ročník

Záměrně neuvádím, jaká bude na střeše krytina, aby
se naši občané měli na co těšit a zároveň prožili překvapení ze zrodu nového kabátu střechy. Je nutné poděkovat
všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli, ať už ﬁnančně či přímo na pomocných pracích. Také
chci poděkovat občanům za trpělivost při ztíženém pohybu v okolí mlýna. Děkuji rovněž všem, kteří se účastní
kulturních a zábavních akcí Mysliveckého sdružení. Výtěžek z nich nemalou měrou přispěl k možnosti realizace
této nákladné opravy.

ošetřeno ochranným nátěrem. Práce při opravě bylo
nutné provádět tak, aby nedošlo po odstranění původní
střechy k zatečení dešťové vody a následně k znehodnocení maleb v sále mlýna. Bylo nutné rozebrat narušený
původní věnec a nahradit jej novým a po té zhotovit
nový krov, věrnou kopii původního. Práce započaly dne
2. 8. 2011 a dokončení je stanoveno na 31. 10. 2011. Při
demolici staré střechy jsme se mohli přesvědčit, že
byl nejvyšší čas tuto opravu provést. Trámy byly silně
prohnilé a napadené červotočem. Bylo nutné zabezpečit úklid sutě, hlavně nebezpečného odpadu, který
tvořil eternit, na řízenou skládku v Mrsklesích. Také bylo

Za MS Citov předseda Bohumil Vrána

Podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin

T

radiční podzimní výstava členů Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Citov se uskutečnila v neděli 2. října 2011 od 10 do 17 hodin
v objektu Zahrádkáře v Citově.
Zahrádkáři připravili expozice nejen zeleniny a ovoce,
ale také výrobků z keramiky. Vystavovatelé také nabízeli ochutnávku vína, domácí slivovice a degustaci ovoce.
Zahrádkáři pro zájemce připravili i poradenskou službu

a konzultace v oblasti pěstování ovocných dřevin a zeleniny. Návštěvníci mohli shlédnout výpěstky nejen pěstitelů z Citova, ale i z okolních vesnic Věrovan, Císařova
a Brodku u Přerova.
Pořadatelé děkují všem vystavovatelům a návštěvníkům a těší na spolupráci při konání příštího ročníku
výstavy.
Český zahrádkářský svaz, z.o. Citov
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V návaznosti na předchozí úspěšné ročníky se stamísta v každé kategorii byla odměněna věcnými cenarostové devíti obcí mikroregionu Dolek rozhodli uspomi. Všichni účastnící vyjížďky obdrželi pamětní placku
řádat v sobotu dne 10. září 2011 již 8. ročník poznávací
8. ročníku cyklistické vyjížďky mikroregionu Dolek. Kažcyklistické vyjížďky „Okolo mikroregionu Dolek“. Regisdý si mohl v areálu Sokolovny odpočinout při drobném
trace účastníků vyjížďky byla zahájena od 13.00 hodin
občerstvení a vyčkat do vyhlášení vítězů.
v areálu Sokolovny v Brodku u Přerova. Každý účastník
Také Citov měl v této cyklistické vyjížďce své záse zapsal do startovní listiny a obdržel startovní kartu
stupce reprezentující naši obec. Někteří z nich patřili
s mapkou. Písemně se zavázal, že se vyjížďky účastní na
k úspěšným. V kategorii „nejstarší účastnice cyklovyvlastní nebezpečí a bude dodržovat pravidla silničníjížďky“ reprezentovala obec paní Drahomíra Bojková.
ho provozu. Děti do 12-ti let se mohli zúčastnit pouze
Celkovým vítězem cyklovyjížďky v délce 29 km se stal
v doprovodu rodičů. Start probíhal organizovaně od
pan Petr Skládal z Majetína s časem 57 minut 40 sekund.
13.30 hodin po dvaceti účastnících s několikaminutovýVšem blahopřejeme.
mi odstupy.
Trasa 8. ročníku vyjížďky
mikroregionem DOLEK vedla
z areálu Sokolovny v Brodku
u Přerova obcemi Majetín s
kontrolním stanovištěm (fotbalové hřiště), Čelechovice (areál
u kapličky), Nelešovice (náves),
Lhotka (pohostinství), Kokory
(obecní úřad), Rokytnice (hasičská zbrojnice), Luková (hřiště), Císařov (obecní úřad), Citov
(areál víceúčelového sportoviště) a odtud 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
Citováci na kontrolním stanovišti v Majetíně
turistickým tempem nebo bude
soutěžit o ceny. Pro sportovně naladěné účastníky byla
Touto cestou také děkujeme dobrovolníkům, kteří
vypsána vyjížďka pro sedm kategorií s možností jízdy
zajišťovali přípravu a průběh cyklovyjížďky na kontrolna čas. Soutěžící o ceny startovali z Brodku u Přerova
ním stanovišti v Citově.
a museli projet všemi obcemi mikroregionu. První tři
Jaromír Otáhal
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Svatováclavský pochod
Ve středu 28. září 2011 na svátek sv. Václava se několik bývalých hráček sportovního klubu Lvice pod vedením Milušky Březinové a jejího přítele Ctirada Majdiše
domluvilo na turistické procházce po okolí. Pro začátek
jsme si připravili jednoduchou turistickou trasu, ale jak
se později ukázalo, nebylo to tak jednoduché.
V 9 hodin ráno se 8 odvážných a natěšených turistek
a jeden turista vydalo na pochod do Čekyně k „mamutovi“ u Přerovské rokle. Prošli jsme Brodek, přes pole do
Kokor a polní cestou do Žeravic. Tam nás přemohl hlad
a žízeň, takže první občerstvovací zastávka byla nutností.

Zastávka u Mamuta

ní Lhoty a pak z kopce zpátky do Penčic. Tam jsme se
v krásném prostředí nasytili, milá obsluha nás odměnila
skvělými koláčky, takže se nám vůbec nechtělo tak příjemné prostředí opustit. Čekalo nás ještě 11 km cesty
k domovu. Prošli jsme Nelešovice, přes tzv. Kaláb jsme
minuli Kokory a přes Kleštínek jsme dorazili do Brodku, kde jsme nemohli minout cukrárnu. Pak už jsme to
domů měly jen kousíček. Dorazili jsme asi v 17 hodin.
Byla to úžasná akce. Dobrovolně jsme ušli asi 30 km
a přesto, že nás už nožky bolely, dobrá nálada se celou
cestu nikam nevytratila. Velkým bonusem bylo to nádherné počasí, které nás provázelo po celou dobu našeho
putování. Už se těšíme na další, teď už asi až jarní výšlap.

Zastávka na odpočinek

Cestou k mamutovi nás zaskočila skládka odpadu
u Žeravic, kterou jsme museli celou obejít polem nepolem. K první metě trasy jsme došli už po pěkné polní
cestě. U mamuta jsme poseděli, občerstvili se a udělali
několik fotek. Na další cestu nás tak trochu vyhnal závodní vůz, který z trasy Přerovské rokle poslal do našich plic
mraky prachu. Ale jezdilo mu to pěkně.
Další plánovaná zastávka nás čekala až v Penčicích,
kde na nás s obědem čekal pan Němec v hospůdce
Ve stodole. Přes Čekyni, Penčice, kus lesem do Zábešt-

Jana Čepeláková

Sbírka použitého ošacení

O

Sbírka se bude konat v sobotu 26. listopadu 2011
od 9.00 do 11.00 hodin v hasičské zbrojnici v Citově.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na
www: diakoniebroumov.org. Děkujeme za Vaši pomoc.

bčanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem v Citově vyhlašují sbírku
použitého letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), dále domácích potřeb (nádobí
bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené), vatovaných
přikrývek, polštářů, dek, veškeré nepoškozené obuvi,
kompletních a nepoškozených hraček.

Zastupitelstvo obce Citov
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Podzimní výstava ovoce a keramiky

Podzimní výstava ovoce a květin

Předání pamětní stuhy

Fotbalové utkání Citov - Citov

Výletnici na zámku Nelahozeves

Družstva hasičů z Citova a Cítova

Citovský požární útok

Tenisové utkání
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