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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

blíží se čas Vánoc, pro mnoho z nás nejkouzelnější svátky v roce. Nerad bych v tomto předvánočním čase psal, co se v obci
podařilo nebo nepodařilo, ale věřte, že práce i problémů je stále dost.
Vánoce jsou podle mne nejkrásnější svátky. Není nic pěknějšího než rozzářené oči našich dětí při pohledu na nazdobený
stromeček a spoustu dárků pod ním. Je to snad největší odměna pro nás dospělé, když vidíme jejich radost z vysněného
dárku. Kéž bychom se i my ještě uměli takto dětsky radovat. V každodenním shonu a při plnění nejrůznějších povinností často
zapomínáme na skutečné kouzlo Vánoc. V klidu si sednout v kruhu rodiny, pohovořit s přáteli, potěšit osamělé či nemocné.
Většinou se honíme za přehnanými nákupy, generálním úklidem, pečením 20 druhů cukroví a jsme nervózní z toho, že nic
nestíháme. Vánoční pohodu nedělá perfektně uklizený dům nebo kvanta jídla, ale klid a pohoda v našich duších, myslích,
srdcích.
Přeji Vám všem, až si budete sedat k prostřenému vánočnímu stolu nebo rozsvěcet stromeček k příchodu dětí, aby ve Vašich
rodinách takový klid panoval.
Do nového roku 2012 přeji všem občanům Citova všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti a životního optimismu.
Jaromír Otáhal, starosta
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Když to lidem není jedno

Setkání seniorů se zastupiteli obce

Tento článek by ani nemusel být napsán, protože
každý z vás jistě dříve či později zaregistroval změnu
v centru obce. Jistě jste si všimli nově vysázených stromků a keřů na návsi. Proč o tom tedy psát? Chci touto cestou poděkovat všem, kteří takzvaně přiložili ruku k dílu.
O tom, že náves by měla být místem se zelení, která vhodně doplní areál hřiště pro děti a sportovní plochu, rozhodlo zastupitelstvo obce na základě dotazníků,
ve kterých vyjádřili své názory a náměry občané v roce
2009. Hledal se vhodný dotační titul, který by nám ﬁnančně pomohl zamýšlené ozelenění návsi realizovat.
Díky Nadaci ČEZ se podařilo získat ﬁnanční dotaci ve výši
137 tisíc korun, která pokryla všechny náklady na rost-

V sobotu 3.11.2011 proběhlo v sále kulturního domu
v Citově již tradiční předvánoční setkání seniorů se zastupiteli obce Citov. Ve slavnostně nazdobeném sále hosty
přivítal starosta obce Jaromír Otáhal a vzpomněl také na
ty, kteří nás v letošním roce opustili.
Kulturní program zahájily svým vystoupením nazvaným „To zpívaj andělé“ děti z místní mateřské školy. V andělských kostýmech zpívaly a hrály betlémský vánoční
příběh v duchu spirituálů a málo známých koled. Nebe
na pódiu stejně jako malovaný velký betlém pod ním si
děti samy vytvořily a podílely se i na svých kostýmech.
Nezapomněly také na závěr rozdat drobné dárečky v podobě malých andělíčků každému z hostů v sále.
Program pokračoval veselým tanečním vystoupením
„Kuchaři“ a „Zumba“, které předvedla skupina „Druhý
dech“ z Kralic na Hané. Všichni se dobře bavili. Poté starosta obce krátce seznámil přítomné s událostmi v obci
v letošním roce, s úspěšnými projekty i se starostmi, které obec aktuálně řeší. Dále nastínil plány zastupitelstva
pro rok příští. Příjemné společné setkání u dobrého vína
a jídla se dále odvíjelo při zpěvu a tanci za hudebního
doprovodu pana Čecháka z Majetína.

K dobré náladě přispěla i tombola s drobnými dárky.
Adventní setkání seniorů se zastupitelstvem v Citově patří k milým zastavením v předvánočním shonu a těší se
hojné účasti.
Veronika Kozlová, kulturní komise obce

Sběr bioodpadu
– vyhodnocení dotazníkového šetření

V

minulém čísle obecního zpravodaje byl do Vašich domácností doručen dotazník, jehož cílem
bylo zjistit Váš zájem o zavedení sběru bioodpadu
v naší obci. V naší obci je cca 188 obydlených domů, vyplněný dotazník odevzdalo 82 domácností, což je 43,61%.
Dotazníkového šetření se tedy zúčastnila necelá polovina domácností. Zbývající většina domácností o zavedení
sběru bioodpadu neprojevila zájem.
Na otázku „Jakým způsobem likvidujete bioodpad
nyní?“ odpovědělo nejvíce respondentů – 67 (což je
82,7% z celkového počtu odevzdaných dotazníků), že
kompostuje, někteří uváděli i více možností (kompostuji,
zároveň dávám do komunálního odpadu, spálím, odvezu na pole). Tři občané dokonce uvedli, že nemají žádný
bioodpad.
Na otázku „Využili by jste možnost likvidace bioodpadu s pravidelným svozem 1x za 14 dní v období duben až říjen?“ vybralo nejvíce občanů 49 (což je 60,5%
z celkového počtu odevzdaných dotazníků) odpověď
NE. Ano – na určené místo v obci pak odpovědělo 21
občanů (25,9%), ano – vlastní nádoba 11 občanů (13,6%).
Jeden občan na otázku neodpověděl.
Z uvedeného vyplývá, že občané naší obce dávají
přednost kompostování před ukládáním bioodpadu do
nádob. Většina tak ani nemá zájem o pořízení nádob

na bioodpad. Na otázku příspěvku na pořízení vlastní
nádoby většina (48,1%) odpověděla, že by na pořízení
nepřispěla. Ani zvýšení poplatku za odpad hrazený obci
z důvodu zavedení likvidace bioodpadu občané nepodporují. Ze 71 občanů, kteří na tuto otázku odpověděli
by nechtělo připlácet 38 občanů, 16 by přispělo 50Kč,
15 pak 100Kč. Po jednom by přispělo 150Kč a 200Kč.
Závěrem je možné konstatovat, že občané naší obce
nemají o zavedení sběru bioodpadu zájem, proto bylo
rozhodnuto, že nebudeme sběr bioodpadu v obci prozatím zavádět.
Děkujeme tedy Vám všem, kteří jste se ankety zúčastnili a věnovali svůj čas na vyplnění dotazníku. Těm z Vás,
kteří jsou s výsledky dotazníku nespokojeni, můžeme
bohužel jen doporučit, aby se pokusili zatím problém
s likvidací bioodpadu řešit vlastními silami na svém
pozemku nebo stávajícím způsobem.
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející
především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Některé obce
a města v ČR organizují pro své občany jejich oddělený
sběr. K tomuto sběru se pak nejčastěji využívají hnědé
odvětrávané popelnice, nebo mobilní sběry, případně
je možné je odkládat na sběrném dvoře.
Zastupitelstvo obce Citov
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linný materiál a dvě třetiny nákladů na projektové práce
a technické prostředky k výsadbě (např. kůly, výživové
tablety, výkopové práce atd.)
Stromy z ﬁrmy ARBOEKO bylo potřeba co nejdříve zasadit, ukotvit a zalít. Bez významné pomoci brigádníků
z naší obce, by výsadba nemohla být tak včasně realizována. Přijměte tedy, vy všichni, kteří jste s výsadbou pomáhali velké poděkování. Ať vás těší, až se stromy z jara
zazelenají, ať vás těší příjemné a hezčí prostředí pro vás
a vaše děti, ať vás těší radost ze společné práce pro místo,
kde žijete.
Děkuji.
Veronika Kozlová, zastupitelstvo obce Citov

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. Loučka za těchto stavů tak přivádí do obce Citov nekontrolovatelně vysoké
průtoky, které jsou problematicky převáděny zejména
v proﬁlu mostu nad vtokem do Morávky.
Abychom byli ochráněni před těmito povodňovými
stavy, přistoupila obec k instalaci manipulačního zařízení na shybce pod Olešnicí. Vodní tok Loučka byl v místě
shybky vyčištěn a provizorně
zahrazen z obou stran. Byly
provedeny bourací práce pro
osazení vodících proﬁlů a dosedacího prahu. Po namontování vodících proﬁlů byl osazen
horní rám stavidel, na který
byly uchyceny repasované pohony pro ruční ovládání stavidlových uzávěrů včetně jejich
krytů. Následně byla provedena montáž obslužné lávky
včetně nerezových poloroštů
a dodáno chybějící zábradlí.
Stavidlové uzávěry a převody
byly seřízeny. Funkčnost manipulačního zařízení byla celkově
odzkoušena.
Pro realizaci stavby stavidlových uzávěrů byla vybrána
ﬁrma Zámečnictví a nástrojařství Bedřich Koutný z Přerova.

Celkové náklady stavby dosáhly částky 557.503,- Kč. Investorem stavidlových uzávěrů na shybce vodního toku
Loučka je obec Citov, které se na tuto stavbu podařilo získat dotaci ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého
kraje. Přípravné práce byly zahájeny 19. 9. 2011 a instalace stavidlových uzávěru byla dokončena 30. 11. 2011.
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, starosta
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Adventní výstava „Do nebíčka do peklíčka“
Tento netradiční název třetího ročníku adventní výstavy v Citově napovídal, že k vidění budou čerti a andělé
ve všech možných podobách. Výstava lákala návštěvníky
do kulturního domu v neděli 11.12.2011 odpoledne.
Před oponou v sále vzniklo „peklo“ plné nejrůznějších
čertů a čertíků ze šišek, dýní, kokosu, sušených švestek,
perníků, kynutého těsta, keramiky, papíru i textilu. V koutě stálo čertovské malované zrcadlo, v němž jste se mohli
jako čerti prohlédnout, nechyběl ani železný kotel a maxičert s pravou čertí nadílkou. V „peklíčku“ mohli hosté
okukovat 145 rozličných čertů.
To v „nebíčku“ byl klid, pohoda, zněly koledy a třpytily
se hvězdy. Andělů se tam sešlo dokonce 490 kousků od
dvaadvaceti vystavovatelů. A opravdu se bylo na co dívat. Bohaté zastoupení měli andělé z keramiky a papíru.
Mohli jste zde najít andílky z těstovin,
perníku, dřeva, plechu, přírodních materiálů či batiky. K velmi obdivovaným
patřili andělské motivy z paličkované
krajky a andílci z korálků. Bylo to krásné, no jako v nebi.
Středem sálu stály na slavnostních
stolech talíře s lineckým cukrovím,
které bylo určeno pro letošní soutěžní
klání cukrářek. V anonymním hodnocení od návštěvníků získaly ocenění tyto
soutěžící: V kategorii „vzhled“ – 1. místo
Marie Nesvadbová, 2. místo Veronika
Mlčochová, 3. místo Lenka Karasová.
V kategorii „chuť“ – 1. místo Jitka Raisová, 2. místo Ilona Otáhalová, 3. místo
Františka Humpová. Pekařky oceněných vzorků cukroví obdržely věcné
ceny, které jistě obohatí jejich kuchyni.
Mezi soutěžícími se objevily i děti, což

nás velmi těší. Je škoda, že odvahu zatím nenašel žádný muž – cukrář. Ale třeba za rok a kdo ví, možná i vy?
Návštěvu výstavy si nenechalo ujít na stodvacet hostů.
V příjemném a inspirujícím prostředí vznikly chvíle pro
milá setkání třeba u „Punče starýho čerta“ nebo „Andělského punčovního políbení“ od dvou skvělých čertovských kuchařů.
Kdo si chtěl z výstavy mimo zážitků odnést ještě
něco více, mohl si zakoupit drobnosti z pedigu a korálků,
samozřejmě ke koupi byli i andělé.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se
na přípravě pěkného adventního odpoledne podíleli.
Doufám, že se za rok zase setkáme, tentokráte u námětů
betlémských.
Za organizátory Veronika Kozlová

Svatomartinský průvod - 11. 11. 2011
Podvečer ve svátek sv. Martina se 21 dětí s 8 rodiči
vydali se zapálenými lucerničkami v ruce do citovských
ulic… Proč na svátek sv. Martina? Legenda říká, že svatý
Martin byl původně římským vojákem. Jedné chladné noci
viděl promrzlého nahého žebráka. Martin neváhal a svým
mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu
podal žebrákovi. Následující noc se mu zjevil Kristus, oděný
právě do darované poloviny jeho pláště. Díky své štědrosti
začal být vzýván na ochranu chudých. Navíc měla tato
událost za následek, že se dal pokřtít, stal se misionářem a měl být zvolen biskupem.
Ovšem Martin, při své skromnosti,
nechtěl biskupskou hodnost přijmout, a schoval se před vyslanci hledajícími ho s lucernami, do
husince mezi hejno hus. Ty jej však
svým silným kejháním prozradily.
Na památku této příhody se peče
svatomartinská husa a svatomartinské rohlíčky či jiné pečivo
a v neposlední řadě se konají
průvody s lucernami.
K těmto průvodům jsme se připojili i my – Pampeliška – klub pro
maminky s dětmi. Aby děti věděly, proč je svatomartinský průvod
konán, loni shlédly na faře scénku
o sv. Martinovi a vymalovaly si známý listopadový obrázek od Mikoláše Alše, jak Martin sedí na koni,
pod ním klečí žebrák a Martin

mu podává plášť… Letos jsme se učili písničku o Martinovi. Pak se všichni oblékli, zapálili lucerničky, udělali
společné foto a hurá do ulic. Vydali jsme se směrem ke
mlýnu, ale vidět byly jen světýlka lucerniček. Během cesty jsme si zahráli hry, zazpívali písničky a proběhli jako
koníci. Na konci cesty u mlýna čekalo na děti jako překvapení a zároveň pochutnání si na svatomartinském
rohlíčku pečený jednou z maminek, které tímto moc děkujeme. Posilněni jsme se odebrali do svých domovů…
Lenka Karasová

Životní jubilea našich spoluobčanů v roce 2012

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Obecní úřad Citov, Mateřská škola Citov a křesťanská
mládež z Citova Vás srdečně zvou na předvánoční
setkání na návsi před obecním bytovým domem
v pátek 23. prosince 2011 v 17.00 hodin.
Snad Vám společné zpívání
a dobré občerstvení zpříjemní
předvánoční čas.

93 let
Hučínová Anna

85 let
Bartlová Drahomíra

80 let
Janošíková Marie

90 let
Skřépková Božena

84 let
Janošík Zdeněk

89 let
Kolářová Jarmila
Chalánková Věra
Bednářová Libuše
Vránová Božena

83 let
Šefčíková Marie
Šebíková Vlasta

75 let
Kratochvíl Pavel
Netopilová Anežka
Nucová Marie
Kouřil Ladislav

87 let
Soukup Miroslav
Szöllösyová Jiřinka
86 let
Haﬂant Jan
Dočkalová Marie
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81 let
Mrázek Jaroslav
Hlobil Viktor
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Kopřivová Jiřina
Zatloukalová Libuše
Rašková Ludmila
Sehnulová Marta

70 let
Mrázková Pavla
Šneidr František
Soukupová Ivana
Krejčířová Anna

/5

65 let
Kozák František
Čapka Ladislav
Konečná Anna
Zachara Pavel
Bendová Zdenka
Vybíralová Marta
Kadlecová Marta
Kolář Bohumil
Šneidrová Marie

60 let
Seidlová Pavla
Janošík Jaromír
Složilová Anna
Haﬂantová Blažena
Novotný Ladislav
Olivová Štěpánka
Novotný Jaroslav
Šefčík František
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Vítání občánků do svazku obce Citov v roce 2011
Novorozence přišly přivítat také děti z mateřské školy, které přednesly básničky a předaly novým občánkům
obce malé dárečky. Kulturní program zpestřily svými
písničkami děti rodiny Seidlových a Žůrkových za hudebního doprovodu Jana Seidla. Po slavnostním projevu starosty obce proběhla gratulace a zápis do pamětní
knihy.

Stalo se již tradicí, že obec každoročně vítá nové
občánky Citova. Vítání připravuje obecní úřad společně
s výborem pro občanské záležitosti zastupitelstva obce.
Dle počtu nově narozených občánků se koná jednou
nebo dvakrát ročně.
V roce 2011 se vítání občánků do svazku obce uskutečnilo dvakrát. V měsíci květnu jsme v obřadní síni obecního úřadu v budově zámku slavnostně přivítali Ondřeje
Janošíka, Šimona Konečného a Vendulku Dohnalovou.
V měsíci listopadu pak Juditu Džubákovou, Lubomíra
Sehnulu, Vojtěcha Sehnulu, Adama Novotného a Lukáše
Kajnara.

Přejeme dětem štěstí, zdraví a rodičům hodně radosti
a trpělivosti.
Výbor pro občanské záležitosti

Činnost JSDH v roce 2011
Kulturní vystoupení

Vystoupení dětí mateřské školy

Soutěžní družstvo hasičů v roce 2011
Jednou ze základních povinností člena jednotky požární
ochrany je zdokonalování své fyzické kondice. Aby měla
fyzická příprava motivaci pro všechny, Hasičský sbor
Citov Moravské hasičské jednoty velice ochotně podporuje činnost svých členů v požárním sportu.
V Citově působí už několik let soutěžní družstvo
mužů, které reprezentuje naší obec na mnoha soutěžích
zejména v požárním útoku.
V letošním roce se družstvo zúčastnilo 11 soutěží
v požárním sportu pod záštitou Moravské hasičské jednoty, z toho 3 kol postupových.
Naše „borce“ je zejména vidět, jak již bylo zmíněno, na
soutěžích v požárním útoku. Aktivně se zúčastnili všech
soutěží Velké ceny okresu Přerov MHJ v požárním útoku.
Motivací pro družstva je to, že za umístění na jednotlivých soutěžích mohou získat určité body, které rozhodnou v celkovém umístění, za které mohou dostat věcné
dary například v podobě hadic.
V letošním roce se družstvo zúčastnilo všech 8 kol
Velké ceny a v závěrečném zhodnocení se umístilo na 2.
místě z celkem 23 družstev mužů, které se tytéž soutěže
zúčastňovaly.

V postupových kolech Moravské hasičské jednoty byli
taktéž úspěšní. Na okresním kole v Císařově zvítězili a na
Přeboru Moravské hasičské jednoty v Přerově se umístili
na krásném druhém místě.
Tímto umístěním si zajistili na společné Mistrovství
České a Moravské hasičské jednoty v Čáslavi, kde i přes
veškeré snažení obsadili až poslední příčku. Zde bych
chtěl poukázat na velice špatnou spolupráci s Českou
hasičskou jednotou. Pořádající nedokázali dostatečně
zajistit soutěž a nemluvě o zaujatosti rozhodčích. Veškeré dřívější domluvy ohledně organizace s vedením ČHJ
šly v niveč, a připadá mi, že u ČHJ si každý dělá, co chce.
Bohužel, v dnešní době kdy se krátí veškeré státní
dotace, musíme reprezentovat, zadaří-li se na nižších
postupových kolech, Moravskou hasičskou jednotu i nadále, poněvadž dotace na tuto soutěž tvoří výraznou část
rozpočtu MHJ.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům družstva
za vzorné reprezentování sboru, a také všem osobám
a organizacím, které nám jakýmkoliv způsobem pomáhají
v činnosti družstva, zejména v zajištění Velké ceny v Citově.
Jaromír Otáhal, ml., místostarosta sboru
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Mezi povinnosti obce patří i zabezpečení požární ochrany v obci. Právní předpisy myslí na to ve zřizování jednotek požární ochrany, u menších obcí (zpravidla pod 200
obyvatel) zřizováním požárních hlídek. Dnes má požární
ochrana mnohem širší pojem, než je v podvědomí občanů vnímána jako práce hasičů pouze u požárů. Hasiči
dnes nastupují na scénu při jakékoliv vzniklé mimořádné
události. Ať už to jsou ony práce spjaty s hasiči – požáry, ale taky technické práce, jako čerpání vody, likvidace
spadlých stromů, záchranné práce při úniku nebezpečné
látky, u dopravní nehody nebo při ochraně obyvatelstva
například zabezpečení základních životních podmínek
pro nouzové přežití obyvatelstva při povodních.
Dnes, co musí hasič zvládnout, je mnoho. Nevyjímaje i těch dobrovolných hasičů, poněvadž doba si to
vyžaduje.
V současné době je v obci zřízena jednotka sboru
dobrovolných hasičů zařazená do plošného pokrytí jednotek požární ochrany Olomouckého kraje do kategorie
tzv. JPO V, tj. jednotek, kde členi vykonávají svou činnost
dobrovolně bez jakýchkoliv nároků na výdělek.
Je žádoucí podotknout, že se jedná o „zásahovou“
činnost, kterou nemohou vykonávat občanská sdružení
působící na úseku požární ochrany, v našem případě
Moravská hasičská jednotka, jejíž organizační jednotkou
je náš Hasičský sbor Citov. Právní uskupení jsou zcela
rozdílná, avšak příznivce hasičství může vykonávat činnost v obou složkách zároveň.
Mou jednou z povinností v udržování akceschopnosti jednotky je odborná příprava hasičů. V letošním roce
jsem započal se základní odbornou přípravou jejich 9

členů. Hasiči se do dnešního dne seznámili s veškerými
právními předpisy na úseku PO, bezpečností a ochranou
zdraví při práci, seznamují se s bojovým řádem jednotek
požární ochrany, tedy jak se chovat od doby vyhlášení
poplachu až po návrat na základnu, a práce na místě zásahu při různých typových situacích. Je toho obrovská
škála a rozdíly mezi základními znalostmi hasiče z povolání a dobrovolného hasiče se téměř neliší.
Do Vánoc proběhlo celkem 55 hodin teoretického
a praktického školení. Co se týče praktických školení, tak
měli hasiči doposud možnost si vyzkoušet veškerý materiál jednotky v praxi.
V budoucnu je čeká ještě technický výcvik bojových
rozvinutí, pořadový výcvik a základní lezecký výcvik
u profesionálních hasičů v Přerově.
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Citovští hasiči nevyjíždějí k mimořádným událostem
tak často, jako profesionální hasiči. Avšak je-li vyhlášen
požární poplach, musí bezesporu být vyškoleni pro práci
hasiče, která není až tak jednoduchá.
Připravenost našich hasičů se osvědčila 9. listopadu
při požáru zahradní chatky a přilehlého stromu v zahradách za Zahrádkářem, ke kterému došlo neopatrností
majitele při pálení zahradního odpadu.
Cením si aktivity našich členů jednotky a chtěl bych

jim za dosavadní píli srdečně poděkovat! Pevně věřím, že
se nám i do budoucna podaří zajistit jednotku tak kvalitní, kdy budeme moci odvést perfektní práci při pomoci
druhým, ale zároveň se všichni ve zdraví vrátíme domů.
Zároveň doufám, že občané uvidí hasičskou techniku
pouze na různých soutěžních kláních požárního sportu
nebo ukázkách dovednosti jednotek požární ochrany.
Jaromír Otáhal, ml., velitel jednotky

Vítězem se nakonec stalo družstvo PDHT z Lukové.
Druhé skončilo družstvo FC Citov a na třetím místě se
umístilo družstvo SEBRANKA Citov.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Ondřej Bojko
z družstva FC Citov, nejlepším střelcem Michael Baran
z družstva Reál Bombištec. Nejproduktivnějším hráčem
byl vyhlášen Jan Sigmund z družstva PDHT Luková.
Počasí bylo letos k divákům i sportovců mírnější a proto bylo neustále plno i u stánku, kde bylo připravené pro
všechny bohaté občerstvení na uhašení žízně, ukojení
hladu i něco ostřejšího na rozproudění krevního oběhu.
Velké poděkování patří OÚ Citov, který tento turnaj
podpořil a přispěl na poháry a ceny pro vítěze. Organizátoři a hráči děkují divákům za podporu a věří i v podporu
při další sportovní události v Citově.

Po loňském „nultém ročníku ICE CUP“, kde počasí bylo
opravdu „ICE“, kdy se teploty během celého turnaje
pohybovaly kolem -17 stupňů pod bodem mrazu se
pořadatelé rozhodli letos zvolit dřívější datum v kalendáři
a uskutečnit 1 ročník ICE CUP o něco dříve.
Výsledek turnaje 2010:
1místo: FK BRODEK
2místo: SPORTBAR LEGUÁN
3místo: SEBRANKA CITOV

Motocyklistická vyjížď ka
věřit vlastním očím, když jsme se 11. září s jedenácti stroji vydali na společnou vyjížďku ke konci motocyklové
sezóny. Krásný den byl před námi, ale také 150 km
cesty, pro některé z nás jezdící na těch babičkách dnešních motocyklů docela dlouhá „štreka“.
Výprava měla daný plán. Hlavním cílem byly Tošovice u města Odry. Jedná se o místo, kde je nově zřízen
zábavní areál, a kde je největším lákadlem zdejší bobová dráha. Nejen nás mladé, ale i ostatní pobavila místní
dráha. Po adrenalinové jízdě na bobech jsme zamířili
k dalšímu cíli. Poslední zastávkou bylo pro nás ne zcela známé poutní místo Klokočůvek. Vodou z pramínku
vyvěrajícího přímo z posvátného místa jsme opláchli oči
pro lepší obezřetnost na cestách a vyrazili zpět k domovům.
Už teď plánujeme jarní vymetení pavouků z výfuků,
a doufám, že tato započatá tradice výprav Citováků bude
trvat i nadále.
Jaromír Otáhal, ml.

Dnes je motocykl v podvědomí nás všech vnímán
jako jeden z možných dopravních prostředků. Zvlášť pro
jeho „fajnšmekry“ je znamením příjemného krácení volného času. Avšak podívejme se nejprve na to, než Vám
povím o aktivitách citovských motocyklistů, jak to vypadalo o jedno celé století dříve, v dobách, kdy se začaly
jednostopá vozidla osazovat spalovacím motorem.
„Pivovarník a sládek Václav Kurz z Kardašovy Řečice
jezdil na počátku 20. století za svou nevěstou do Jindřichova Hradce na jednom z prvních motocyklů v kraji. Byla to
taková novinka, že jindřichohradecké babky chodily za
otcem nevěsty a zapřísahaly ho, aby nedával jedinou dceru
tomu, kdo jezdí bez koní, protože ho postrkuje, ten, ten…
a ukazovaly si přitom na čelo, protože ani slovo „rohatej“
se zkrátka nevyslovovalo“, z knihy Libora Marčíka, „Naše
motocykly 1899-1918“. Stručně řečeno, nejen motocykly
se za tu dobu změnily, ale i vnímání jich.
Těžko lze zaregistrovat z pohledu občana, kolik vlastně těch motocyklistů je u nás v Citově. I já jsem nechtěl

Fotbalové turnaje v malé kopané – ICE CUP

Turnaj v letošním roce proběhl 26.11. 2011 na víceúčelovém hřišti za účasti 6-ti mužstev z okolí. Každé
družstvo odehrálo 5 zápasů stylem „každý s každým“
a o nejlepším rozhodl počet celkově získaných bodů.
V případě stejného počtu bodů rozhodl o nejlepším
družstvu počet vstřelených branek.

Patrik Kopeček

FC Citov
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SFK City Citov – podzim 2011

V

sezóně 2010/2011 se mužstvu podařilo vyhrát 5.
ligu v malé kopané. Mimo ﬁnanční odměny to znamenalo, poprvé v dlouhé historii, postup do čtvrté
ligy v malé kopané. Cílem mužstva bylo, dostat se během
podzimní sezony do první poloviny tabulky.
Po třinácti odehraných kolech jsme na 5. místě. Nebýt
několika zbytečných ztrát bodů v závěru podzimu, mohli
jsme být o nějaký stupínek lepší. Jedním z problémů
je velice úzký kádr a častá zranění starších hráčů. Proto
bychom chtěli na jaře 2012 kádr rozšířit.
V 13. odehraných podzimních utkání jsme 7x vyhráli
(1x kontumačně), 5x prohráli, 1x remízovali.

Pozvánka na plesovou sezónu 2012

Skóre: 30:20
Střelci: Nesvadba L. 7, Majer L. 6, Zachara P. 5, Mráček L. 3,
Krejčiřík M. 2, Nagy J. 2, Koláček P 1, Sehnula L. 1.
Na našem úspěchu má významný podíl brankář Ondra
Bejdák.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim příznivcům za
podporu a návštěvu mistrovských zápasů. Na jaře 2012
se těšíme opět na viděnou na fotbale. SFK City Citov
přeje do roku 2012 všem příznivcům a občanům hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Koukal Bohumír, kapitán City Citov

14. února 2012

3. února 2012

FARNÍ PLES

MYSLIVECKÝ PLES

od 17.00 hod. hraje cimbálová hudba DONAVA
od 20.00 hod. k tanci i poslechu hraje hudební skupina
RIO

k tanci i poslechu hraje hudební skupina BIG MŽIK
10. února 2012

SPORTOVNÍ PLES

27. ledna 2012

k tanci i poslechu hraje hudební skupina EUROVOCAL
z Olomouce

HASIČSKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudební skupina Duo ANGELES

18. února 2012
29. ledna 2012

MASOPUSTNÍ POCHOVÁNÍ BASY

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ RADOVÁNKY

reprodukovaná hudba

reprodukovaná hudba
kulturní program – Mlčochovi z Troubek

Slavnostní bohoslužby a kulturní vystoupení
v kostele sv. Jiří v Citově
24. prosince 2011 sobota - Štědrovečerní mše svatá (ve 20,00 hod. v Rokytnici, ve 21,00 hod. v Brodku)

v 19.00 hodin

SVOZ ODPADU V ROCE 2012
Komunální odpad z popelnic bude od nás vyvážen každý třetí pátek v měsíci v ranních hodinách.
Odvoz zajišťují Technické služby města Olomouce v tyto dny:

25. prosince 2011 neděle - Slavnost Narození Páně - v 10.30 hodin
(První svátek vánoční)

20. ledna 2012

20. července 2012

26. prosince 2011 pondělí – Svátek sv. Štěpána – v 10.00 hodin
(Druhý svátek vánoční)

17. února 2012

17. srpna 2012

16. března 2012

21. září 2012

20. dubna 2012

19. října 2012

18. května 2012

16. listopadu 2012

15. června 2012

21. prosince 2012

28. prosince 2011 středa – Vánoční koncert – v 16.30 hodin
Tóny vánoc aneb „Vánoční koncert Scholičky Citov a Pampelišky – klubu pro maminky s dětmi“

ADVENTNÍ KONCERT
Čtvrtou adventní neděli se rozezněly v chrámu sv. Jiří
v Citově tóny hudby barokních mistrů. Návštěvníci se
sešli ve slavnostně vyzdobeném kostele k poslechu
skladeb H. Purcella, F. O. Manfrediniho, T. N. Koutníka,
T. G. Albinoniho a A. Corelliho. Třinácti členný Přerovský
komorní orchestr pod vedením paní Aleny Holčákové
zahájil koncert slavnostní kantátou Henry Purcella
v úpravě pro smyčce. Milým průvodním slovem obohatila
program jedna z účinkujících. Uváděla posluchače do dějinných a hudebních souvislostí a dokreslila kolorit přednesených skladeb. Přednesla také sólový part vánoční
skladby „Vzhůru bratři“ od českého barokního skladatele
Tomáše Norberta Koutníka. Na závěr koncertu si obecenstvo vyžádalo velkým potleskem excelentní přídavek.
Posluchači, kteří si v předvánočním shonu našli chvíli
k zastavení, byli odměněni velmi příjemným kulturním

zážitkem. Poděkování patří statutárnímu městu Přerov,
které ﬁnanční podporou této akce umožnilo občanům,
kteří z různých důvodů nemohou za kulturním vyžitím
cestovat do měst, vyslechnout velmi hodnotné hudební
vystoupení.
Za posluchače, Veronika Kozlová

Pozvánka na Novoroční ohňostroj
Výbor pro občanské záležitosti, kulturu a sport zastupitelstva obce zve srdečně všechny občany
na společné přivítání nového roku 2012 slavnostním novoročním ohňostrojem, který bude
odpálen půl hodiny po silvestrovské půlnoci na návsi v Citově.
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Výsadba stromů na návsi v Citově

Výsadba stromů na návsi v Citově

Vítání občánků - květen 2011

Vítání občánků - listopad 2011

Setkání se Seniory

Druhý dech z Kralic na Hané

Adventní výstava - do nebíčka

Adventní výstava - do peklíčka
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