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Kamenný kříž u zámeckého parku v Citově
Zastupitelstvo obce si ve svém strategickém programu vytýčilo několik oblastí rozvoje venkova. Jedním
z nich je také péče o památky místního významu v katastru obce, ke kterým patří i kamenný kříž u silnice
před zámeckým parkem v Citově.
Jedná se o volně stojící kamenný jetelový kříž s porcelánovým korpusem ukřižovaného Krista, osazený na
kamenném hranolovém soklu a dvoudílném podstavci. Na přední stranu dolní části podstavce s volutovými
křídly je vsazena obdélná nápisová deska s odlišného
materiálu s nápisem: „O vy všichni / kteří kolem jdete
/ vizte / je-li bolesť / jako bolesť má“. Na přední straně
horní části podstavce je vsazen porcelánový medailon
s reliéfem hlavy bolestné Panny Marie. Na zadní hladké
straně podstavce letopočet L. P. / 1910. Kamenný kříž
je dílem regionálního kameníka M. Harašty z Přerova.
V současné době je podstavec kříže v úrovni římsy
prasklý v důsledku nevhodného způsobu čepování
a jsou viditelná drobná poškození pískovce v důsledku
eroze. Nápis je zašlý, špatně čitelný. Spodní díl podstavce má částečně poškozené hrany. Vše je pod silným
vegetativním náletem, mechy a plísněmi.
Poprvé se zastupitelstvo obce pokusilo získat dotaci
na celkovou opravu kamenného kříže již v roce 2007.
Tehdy v rámci projektu „S dětmi za kulturou a historií“
byla uzavřena smlouva o partnerské spolupráci mezi
Sdružením obcí mikroregionu Království jako žadatelem o dotaci, obcí Citov jako realizátorem a Mateřskou
školou Citov jako partnerem. Cílem tohoto partnerství
bylo podání žádosti o dotaci na obnovy památek místního významu na území členských obcí mikroregionu
Království.
Mateřská škola Citov měla v té době ve svém vzdělávacím programu rozpracovanou vzdělávací oblast
„DÍTĚ A JEHO SVĚT“, v níž jedním z témat bylo sezná-

mení dětí s památkami v obci a možnosti podílení se na
péči o ně. Děti svou představu o ﬁnální podobě opraveného kříže namalovaly na výkres, čímž tak podpořily
snahu obce pro realizaci tohoto projektu. V rámci
partnerské smlouvy se spolu s pedagogy zavázaly, že
zajistí prezentaci projektu svým rodičům, úklid okolí
kříže o jehož opravu se společně usilovalo, doplnění
památky o drobnou květinovou výzdobu, pravidelné
návštěvy a údržbu památky. Bohužel žádosti o dotaci
nebylo vyhověno, a tak byl projekt na nějakou dobu uložen do šuplíku.
Teprve na počátku letošního roku se zastupitelstvo
obce rozhodlo podat žádost o dotaci z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu
v Olomouckém kraji“. Žádosti bylo tentokrát vyhověno
a obci se podařilo získat dotaci ve výši 50.000,- Kč. Předmětem projektu je oprava a restaurování kamenného
kříže, při které bude nutné nahradit korodované čepy
nerezovými. Dále bude nutné slepit římsu, přetmelit
drobné poškození pískovce, opravit nápis včetně zlacení. Celý kříž bude očištěn, petriﬁkován a konzervován.
Pro realizaci tohoto díla byla vybrána ﬁrma Kamenictví Jiří Seidl z Citova. Celkové náklady na restaurování
kříže jsou rozpočtovány ve výši 112.020,- Kč. Část opravy bude hrazena z dotace Olomouckého kraje, zbývající
náklady pokryje rozpočet obce. Dohodnuté restaurátorské práce budou prováděny na místě a částečně
v dílně zhotovitele. Předpoklad zahájení prácí je květen
2012, jejich ukončení je plánováno v říjnu 2012.
Cílem celkové opravy kamenného kříže je zachování
této nemovité památky místního významu dalším generacím. Plánovaná oprava kamenného kříže tak přispěje
k celkovému vzhledu prostranství nemovité kulturní
památky – areálu zámku v Citově.
Zastupitelstvo obce Citov

Poplatky v roce 2012

Společenská kronika obce Citov
- ohlédnutí za rokem 2011
Narození
Konečný Šimon

Kameníková Kamila

č.p. 202

Szepesi Ellen

Bejdáková Ladislava

č.p. 142

Džubáková Judita

Bejdáková Rosalie

č.p. 142

Sehnula Lubomír

Bejdáková Štěpánka

č.p. 142

Sehnula Vojtěch

Zdražil Antonín

č.p. 118

Kajnar Lukáš

Džubák Petr

č.p. 55

Novotný Adam

Džubáková Lenka

č.p. 55

Džubák Jeroným

č.p. 55

Džubáková Jasmína

č.p. 55

Džubáková Jitřenka

č.p. 55

Zemřelí
Vykopalová Anna

30.03.2011

Švarc Jaromír

19.09.2011

Vodičková Božena

13.10.2011

Odstěhovaní

Drábková Marie

27.11.2011

Zachara Roman

z č.p. 134

Březina Milan

z č.p. 123

Zbořil Antonín

z č.p. 161

Přistěhovaní
Raška Zdeněk

č.p. 92

Temlík Michal

z č.p. 18

Hrubá Erika

č.p. 41

Temlík Vilém

z č.p. 18

HODOVÉ SLAVNOSTI V OBCI CITOV
PÁTEK 20.4.2012

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 100,-- 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.

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 2012.

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

Jana Čepeláková

Prosíme občany, aby s úhradou všech poplatků zbytečně neotáleli a uhradili je v termínu do 30. června
2012.
Na dobrou spolupráci s Vámi se těšíme.
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od 15,30 hodin – Stavění hodové májky na návsi
- veřejný program dětí a rodičů z MŠ Citov
od 19,00 hodin – Hodová taneční zábava
- obnovená tradice v kulturním domě
od 17,00 hodin – Otevřeno občerstvení na koupališti
SOBOTA 21.4.2012
od 14,00 hodin – Makrelová pohoda u hasičů
- posezení s občerstvením u hasičské zbrojnice
od 13,30 hodin – Fotbalové zápasy na koupališti
- 13,30 hodin Mistrovské utkání 5. PLMK FC Citov
x FC Bochoř
- 15,00 hodin Mistrovské utkání 4. PLMK FC Citov City
x Ludva Říkovice
od 11,00 hodin otevřeno občerstvení na koupališti

NEDĚLE 22.4.2012
od 10,30 hodin – Slavnostní bohoslužba v chrámu
sv. Jiří v Citově
od 16,30 hodin – přátelské utkání místních příznivců
malé kopané s občerstvením
(dle počasí v areálu koupaliště nebo víceúčelového
sportoviště)

/3

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012

Rozpočet obce Citov na rok 2012

Statistika obyvatel obce 2011
K 31.12.2011 žilo v obci Citov celkem 553 obyvatel.

Příjmy (v Kč)

Z toho:
- mužů
- žen
- dětí do 15 let
- dětí od 16 do 18 let
- osoby nad 60 let

1111 - Daň z příjmů FO ze záv.činn.a funkč.požitků

782 000

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

31 000

2212 – Silnice

53 000

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

72 000

2219 - Pozemní komunikace

73 500

2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

74 550

1 702 000

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

18 000

211 000

2333 - Úpravy vodních toků - vakový jez

25 000

275
278
82
19
115

Průměrný věk osob je 39 let.
Z toho:
- ženy
40 let
- muži
38 let

Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

227
258
33

Vdovec/vdova
z toho:
- ženy
- muži

35
31
4

Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad
• 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 elektrotech
nický 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!

V sobotu 7. dubna 2012 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:
• 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

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

Sbírka použitého ošacení

Zastupitelstvo obce Citov
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1211 - Daň z přidané hodnoty
1340 - Poplatek z likvidace komun.odpadu

Vydání (v Kč)

Plán 2012

1031 - Pěstební činnost – lesy

752 000

258 715

1341 - Poplatek ze psů

11 000

3111 - Mateřská škola

440 000

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

30 000

3113 - Základní škola

216 500

1344 - Poplatek ze vstupného

30 000

3314 – Knihovna

1361 - Správní poplatky

1 000

35 000

3319 - Kulturní dům

271 300

1511 - Daň z nemovitostí

255 000

3322 - Zachování a údržba kulturním památek

68 000

4112 – Neinvestiční dotace od kraje

141 300

3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

20 000
244 500

4116 - Ostatní neinvestiční dotace - Úřad práce

0

3399 - SPOZ - ostatní záležitosti kultury

4129 - Neinvestiční transfery od obcí – MK

0

3412 – Kluziště

1019 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků
1031 2111 - Pěstební činnost - příjem z lesa
2321 2111 - Příjmy – stočné
3314 2111 - Příjmy z poplatků čtenářů

16 000

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

256 310

65 000
5 000

3421 - Dětské hřiště - park, křesťanský klub

27 000

48 000

3429 - Koupaliště – hřiště

71 600

1 000

3612 - Bytové hospodářství

435 000
145 000

3319 2132 - Příjmy z pronájmu kulturního domu

10 000

3631 - Veřejné osvětlení

3429 2324 - Náhrady za spotř. energií SK Sokol

50 000

3632 – Hřbitov

17 000

3612 2111 - Přijaté zálohy na služby - energie BD

225 700

3639 - Komunální služby a územní rozvoj

3612 2132 - Příjmy z pronájmu bytů, BD zámek

246 000

3721 - Nebezpečný odpad

65 000

3612 2324 - Nedoplatky za energie BD

12 690

3722 - Komunální odpad

257 000

3639 2111 - Příjmy z poskytování služeb

6 600

3745 - Veřejná zeleň

499 000

3639 2324 - Náhrady za pronájem honitby

1 400

4357 – Příspěvky Charitě

3 000

3722 2111 - Příjmy za sběr TKO - dle smluv

11 000

4359 - Ostatní sociální péče - Klub seniorů

7 000

3725 2324 - Příjmy od Ekokomu a Asekolu

70 000

5212 -. Účelová rezerva na krizové situace

5 000

145 000

3726 2324 – Příjmy za odběr druhotných surovin

3 000

5512 - Hasiči - zásahová jednotka obce

6171 2111 - Příjmy z poskytnutí drobných služeb

1 000

6112 - Zastupitelské orgány

639 000

6171 2112 - Příjmy z prodeje zboží

7 998

6171 - Místní správa a samospráva obce

727 500

6171 2132 - Příjmy z pronájmu majetku
Sbírka se bude konat v sobotu 5. května 2012 od
8.30 do 10.00 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.

Občanské 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.

1121 - Daň z příjmů právnických osob

Plán 2012

6310 2141 - Příjmy z úroků
CELKEM

2
10 000
4 995 000

6310 - Obecné výdaje z ﬁnančních operací

8 000

6402 - Finanční vypořádání- SLDB 2011

2 835

CELKEM

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

73 000

4 995 000
Zastupitelstvo obce Citov
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Masopustní veselí v Citově
V sobotu 18.2.2012 po poledni se kolem kulturního
domu v Citově začaly srocovat podivné postavy. Vodníci, Kominíci, Smrťák, Cigánky, Šmoulové, Holiči, Prasátka,
Inseminátor, Víly, Medvěd, Jeptišky, Kobyla a bezpočet
dalších. Všichni čekali, až starosta dá své svolení k masopustní obchůzce. Když se tak stalo, zahrála dechovka
veselých mladíků první taneční kolečko. Poté průvod vyrazil na obchůzku obcí. Medvěd se utrhl hned v začátku
a panímámy si musely dávat veliký pozor, aby je v kole
divoce neroztočil. Pohostinní lidé otevírali dveře a nabízeli dobrůtky masité, cukrované i tekuté pro celou tu
veselou sešlost masopustní. Netušili, dobráci, že se jim
do chalupy nahrne Židák a ze svého kufru vybalí kde
co na prodej (hlavně hrůzu nepořádku). Kam se hrabou
podomní prodejci! Žid vždycky vydělal alespoň štamprdličku nebo korunku do kasičky. A v kasičkách co Laufři
a Cigánky nosili to moc pěkně cinkalo. Lidé v Citově
nejsou žádní držgrešlové a když muzika viděla, že dostane zaplaceno, hrála tuze pěkně po celé vesnici. Matka
masopustu měla mnoho roboty s neposednými maškarami. Toulaly se jí jako ovce po louce, některé i do
kontejnerů zapadly. Nakonec je ale spořádaně dovedla
k místům, kde se konala medvědářská exekuce. První
odsouzení přečetl bravurní hanáčtinou Dráb u Simony
a Zdeňka Kolečářových. Holiči je pořádně oholili, Medvěd tanec plodnosti s hospodyňkou odtancoval a Mlynář
požehnal jejich spižírně. Pak jsem si břuchy pěkně
nacpali, až se nám huby na společném focení leskly.
Průvod masek zcela vyčerpán dorazil ke mlýnu. Ještě,
že tam naše spása pan Peprna, uchystal tak vítečné
doplnění sil, jinak by někteří nemohli pokračovat. Ale
skoro žádné dveře ve vesnici nezůstaly zamčené a tak
díky vydatné podpoře ze skleniček jsme došli až k druhému pranýři, kde svá odsouzení vyslechli manželé Lenka a Libor Hrbáčkovi. Exekuce proběhla podle pravidel,
to znamená, že jsme všechno snědli a vypili a s veselou
se navraceli do kulturáku. Poslední odsouzenou ﬁgu-

Policie občanům – beseda o bezpečnosti

rou letošního masopustu byla tradičně kobylka. Ras ani
řezník nebyli v dohledu, tak ji musel uspat veterinář.
Tím byla ukončena obchůzka s voděním medvěda. Před
večerní tancovačkou bylo dost prostoru pro vyřádění
těch nejmenších masek. Děti si v sále zatančily a zahrály soutěže s muzikantskou tematikou. Večer se brzy za
„vstupné dobrovolné“ naplnil sál. Masky i civilové rejdily sálem. Přijel i šoumen Dan Nekonečný, škoda jen, že
mu selhala pyrotechnika pro světelné efekty. Zato
Michal David vařil jako za mlada. Velký úspěch měla
kytarová skupina „Ani muk“, kterou perfektně podpořil zvukař Jan Šefčík. Jak smutné bylo ukončení veselí
pláčem nad zemřelou basou si mnozí nedovedou ani
představit. Kostelník vypil všechnu kořalku, vdova ztratila hlas a farář pro slzy neviděl na text. Tklivou pohřební náladu naštěstí v závěru vylepšila v pravdě důstojná
tombola. Kdo nezažil citovský masopust, ten netuší, co
je kultura. Vám, co jste se jakkoliv přidali, díky.
Pro letošek Kobylka Kozlová

Košt slivovic a jiných pálenek.

L

Titul „Patok roku 2011“ získala tentokrát hruškovice
pana Milana Sedláka.
Ochutnávka proběhla v příjemné atmosféře a bez
problémů ke spokojenosti všech zúčastněných. Škoda jen, že se při ochutnávce dobrých pálenek sejde tak
málo těch, kteří mohou svými zkušenostmi pomoci při
výběru té nejlepší. Určitě se mezi domácími degustéry
nějací najdou a příští rok podpoří tuto akci.
Organizátoři děkují všem poskytovatelům vzorků,
koštéřům a sponzorům a přejí hodně zdaru v pěstování
plodin pro výrobu pálenek pro košt ze sklizně roku
2012.
Za organizátory Antonín Čepelák

etos už po osmé se sešlo 12 statečných koštéřů
a jedna odvážá koštéřka při ochutnávce 12 vzorků
slivovic a 16 vzorků pálenek z jiného ovoce. Stalo
se tak v sobotu 17. března 2012 v bufetu na koupališti,
kde proběhl další, už tradiční košt slivovic a jiných
pálenek ze sklizně roku 2011.
Jednotlivé anonymní vzorky byly hodnoceny jako
vždy, 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 Jaromír Otáhal a Antonín Čepelák. Mezi
ostatními pálenkami byla nejlepší třešňovice Martina
Koukaly.
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Srdečně zveme všechny zájemce a především starší občany Citova na besedu o bezpečnosti, která se bude konat ve
středu 11. 4. 2012 od 16.00 hodin v kulturním domě v Citově.
Program: Problematika podvodů, napadení seniorů – Policie ČR
Problematika bezpečnosti seniorů v dopravě – BESIP
Problematika požární prevence a bezpečnosti – Hasiči ČR
Na zajímavé setkání zve kulturní výbor obce

Rytíři z Blaníku stále v nedohlednu

V

yprávění této pověsti snad každý zná. Až bude
českému národu nejhůře, probudí se družina
sv. Václava spící v nitru hory Blaník a vyjede vstříc
českému lidu na pomoc. Při dalších a dalších „ekonomických“ opatřeních vydávaných naší vládou pro záchranu
současné ekonomické recese mne jímá hrůza, může být
snad hůř?! Bohužel, zřejmě ano… Družina sv. Václava
na cestě ku Praze stále totiž v nedohlednu!
Dnes mi přijde již docela absurdní si sáhnout na jakýkoliv dotační titul na podporu hasičů. Mimochodem
letos jsme opět bezúspěšně žádali o dotaci Olomouckého kraje na zásahovou jednotku. Pak jsou tu občanská
sdružení pracující na úseku požární ochrany – hasičské
sbory, které mají sice větší šanci dostat peníze od Olomouckého kraje – maximálně však jednou za dva roky,
ale účel dotace je v našem případě velice omezený,
např. výročí založení, sport anebo mládež.
Provoz hasičského sboru jako celek včetně zásahové
jednotky skýtá nemalé výlohy a v případě neinvestiční
dotace pokryje pouze určitou část. V posledních letech
nás trápil například problém s vycházkovými stejnokroji. Donedávna všude tam, kde bylo zapotřebí účasti
našich uniformovaných hasičů, museli jsme si vystačit
pouze s několika obnošenými uniformami z 80. let, do
kterých se našim členům mnohdy přes jejich stav a malou velikost ani nechtělo. Jelikož nás tato skutečnost už
dlouho trápila a zároveň z naší strany byla přislíbena
účast na 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v partnerském Cítově, přikročili jsme k pořízení nových
vycházkových stejnokrojů. Na začátku března letošního
roku bylo nakoupeno celkem 11 vycházkových kompletů (sako, kalhoty s opaskem, brigadýrka, bílá košile
s nárameníky, kravata a boty) za celkem 53 722 korun.
K těmto stejnokrojům ještě schází funkční označení
Moravské hasičské jednoty a domovské rukávové nášivky, které jsou nyní v řešení.
Dalším letošním investičním záměrem bude materiální zajištění nově vznikajícího kolektivu mladých hasičů. Nedávno se nám totiž podařilo navázat spolupráci se
zkušenou a dlouholetou instruktorkou mladých hasičů,
slečnou Barborou Přehnilovou z Věrovan. Informace
ohledně plánovaného kolektivu mladých hasičů Vám

slečna Přehnilová ve vydání tohoto zpravodaje přiblížila
sama.
V letošním roce bychom rádi zvládli i rekonstrukci
klubovny v hasičské zbrojnici. Čeká nás kupříkladu malování, instalace poliček na trofeje ze soutěží či školní
tabule pro odbornou přípravu členů zásahové jednotky
a umístění různých poutavých předmětů z naší činnosti,
které nám leží bez povšimnutí v archivu.
Sami vidíte, že náklady na provoz činnosti hasičského
sboru jsou nemalé a plány máme převeliké. Je nutno říci,
že veškeré náklady hradíme z příjmů z organizovaných
hudebních reprodukcí na místním koupališti. Nebýt jich,
nemohli bychom tak rozvíjet naši činnost, která je pro
mnohé z nás osobitým posláním. Velice si ceníme této
příležitosti a jsme hrdi, že můžeme nastupujícím generacím zanechat vskutku kvalitní odkaz. Proto Vám všem,
našim spoluobčanům, patří nesmírné poděkování za Vaši
dosavadní toleranci! Jsme si dobře vědomi nepříjemného hluku produkovaného při hudebních akcích anebo
chování bujarých účastníků místních zábav. I nám se to
nelíbí. Ale vězte, že konečný účel jde vždy na dobrou
věc!
Jaromír Otáhal, ml.
Moravská hasičská jednota
Hasičský sbor Citov
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Zahrádkáři Citovu

Přípravka mladých hasičů
Již čtyři roky se v SDH Citov objevují snahy o založení kolektivu
mladých hasičů, který by nejenom
obohatil činnost sboru, ale také
nabídl možnost zajímavého sportovního vyžití dětem a mládeži.
Hasičský sport může být pro mnohé celoživotní zálibou nebo i nasměrováním profesní dráhy. Prot že mnozí hasiči v Citově
jsou členy jak sportovních oddílů tak zásahové jednotky,
chtějí hasiči v Citově vznikem dětského oddílu předejít
generačnímu problému, kdy není věkové rozložení členů
kontinuální, ale některé generace zcela chybějí.
Byla jsem požádána citovskými hasiči o pomoc při
vytvoření dětského oddílu, protože s vedením kolektivu

dětí, jak předškolního, tak i nižšího stupně základní
školy mám dlouholetou zkušenost z mého dřívějšího
působení v SDH Dub nad Moravou. Po dohodě s ředitelkou MŠ Citov mohu formou interaktivních ukázek
hasičských aktivit v květnu a červnu nabídnout toto
zajímavé sportovní odvětví nejmladším dětem z Citova. Od září bych ráda vytvořila oddíl, který zapojí děti ze
základní i mateřské školy. Ráda bych zasvětila děti do
dění v okruhu požárního sportu. Činnost mladých hasičů nespočívá pouze v požárním útoku, který jistě znáte
z hasičských soutěží mužů a žen, ale děti se učí vázat
uzly, topograﬁcké značky, orientaci v mapě, určování
azimutu, zdravovědy a dalších dovedností.
Barbora Přehnilová

Tříkrálová sbírka 2012
Byl pátek 6. ledna podvečer… převléknout, nasadit
korunky, připevnit pověření vedoucího koledníka, převzít zapečetěnou pokladničku, cukříky a kalendáře…
to vše patří k jedné z příprav koledníků na tradiční Tříkrálovou sbírkou v naší obci spojenou s koledováním
a požehnáním do domovů našich spoluobčanů. Ale

provázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se
světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě
je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou
píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách
obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen
„Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově
traduje, nýbrž zkratka latinského
Christus mansionem benedicat:
Kristus požehnej tomuto domu.
A takto žehnat a zároveň do
Obecním úřadem zapečetěných
pokladniček ozdobené logem
Charity získat ﬁnanční prostředky
pro účely Charity České republiky
se vydalo pět skupinek koledníků s písní na rtu „My tři králové
jdeme k Vám…“. Mnozí jim s radostí
otevřeli a přispěli nejen ﬁnančně,
ale také sladkostmi. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci
činil letos 13.833,- 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.

jedno přece jen chybí – požehnané křídy k napsání
K+M+B 2012 na hlavní dveře našeho obydlí. O tyto křídy
jsme šli již v převlečení společně požádat našeho
P. Pavla Šíru na tříkrálovou bohoslužbu konanou v týž
den v našem kostele.
Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“, odjakživa do-

Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou
sbírku 2012, a také všem koledníkům za věnovaný čas.
Za koordinátora TS v naší obci Lenka Karasová
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Citově na výroční schůzi, která se konala 25.3.2012,
zhodnotila svou činnost za předešlý rok. ZO v Citově
vznikla v září 1959 a její činnost se řídí usneseními, která
jsou přijímána na výročních členských schůzích.
Pro letošní rok byly hlavními body řezání a lisování
ovoce pro zahrádkáře i širokou veřejnost, výstavy ovoce
a zeleniny a uspořádání společenského posezení zahrádkářů.
Mnoho občanů Citova a nejen členů Zahrádkářského svazu využívá v sezóně drcení a moštování ovoce.
Ovocné šťávy i drť mají v domácnosti široké použití a je-li zpracováváno kvalitní ovoce, pak jsou tyto produkty
velkým přínosem, obzvlášť pro děti..
Každoroční prezentace výpěstků členů ZO zahrádkářského svazu formou podzimní výstavy ovoce má dobrý
ohlas i mezi širokou veřejností. Rád bych podotkl, že na
těchto výstavách mohou své pěstitelské výsledky vystavit i nečlenové a jejich účast bude velmi vítána. Zároveň

bych rád pozval již nyní všechny občany Citova, aby se na
výstavu přišli podívat i s dětmi.
Třetím úkolem, jak jsem již nastínil, je uspořádání
přátelského posezení zahrádkářů na konci léta. Zveme
všechny zájemce na setkání s přáteli a dobrou písničkou
u harmoniky u dobrého vínka a klobásek z udírny. Můžete se zde dozvědět mnoho užitečného pro pěstování
ovoce a zeleniny ve Vaší zahrádce.
Česká zahrádkářský svaz v Přerově je spoluorganizátorem oblastního kola výtvarné soutěže pro děti „Ovoce
na naší zahrádce“. V letošním roce se oblastního kola zúčastnila i Mateřská škola Citov a získala dvě 1. místa ve
dvou kategoriích a postoupila tak do kola celostátního.
Gratulujeme jim k úspěchu.
Závěrem mi dovolte vyzvat všechny zájemce o zahrádkaření, aby se stali našimi členy. Budete velmi vítáni
v přátelské skupině lidí a obohatíte tak i svou zálibu v zahrádkaření.
Za ČZS ZO Citov Alois Konečný

Všem příznivcům šachového sportu
Dne 7.1.2012 se uskutečnil v prostorách kulturního
domu Citov již druhý ročník reprezentačního turnaje
šachu, Citovská tříkrálová rošáda. Startovní pole bylo
opravdu pestré. Celkem se zúčastnilo třicet dva borců,
někdo z dalekého Třince, Havířova, Valaši za Zlína a okolí,
ale většina z místního regionu.
Nejstarší člen Inocenc Němec oslaví letos 90té narozeniny a na druhé straně nejmladší hráč Kamil Tobolík
bude mít teprve 9 let. Všechny spojila vášeň jménem
šachy.
Ředitel turnaje Michal Šneidr spolu se svými klubovými partnery zajistil skvělou atmosféru a vzorový
průběh akce včetně občerstvovací stanice.
Nad dodržování pravidel a férovostí držel pevnou
ruku náš příznivec JUDr. Vladislav Šlapák, pod jehož
přísným dohledem snad ani nemohlo dojít k žádnému
konﬂiktu. Mile nás překvapil náš dobrý známý, bývalý
spoluhráč, kolega Rostislav Luňák. Ač před nedávnem
prchl s manželkou a dětmi „za lepším vzduchem“ na
Valachy, nezanevřel. Z dalekých Huslenek dorazil
i s tamním borcem Radkem Chrásteckým a pěkně si
to užili. Příští rok prý „dojedů zase, takové šachové klání
se nesmí nechat bez povšimnutí“. V Huslenkách se
tomuto sportu věnují velmi intenzivně, mají několik oddílů, včetně juniorů. Podle slov Radka Chrásteckého se děti ve škole lépe učí a nemají zájem o „okrajové aktivity“.
Překvapila nás nastupující generace. Mladíček
Marian Poljak to hrnul pěkně před sebou. Teprve 14tiletý
s vyspělou taktikou vítězil i nad zralými borci. Švýcar-

ský herní systém zápolení ukončil po devátém kole,
kdy jako vítěz vyvstal Vojtěch Plát, hráč TŽ Třinec se
ziskem osmi bodů z možných devíti. Z našich se nejlépe
umístil Michal Šneidr na šestnáctém místě se ziskem
čtyři a půl bodu.
Je třeba poděkovat také obsluze našeho bufetu. Ola
Lavrinčíková a Maruška Mádrová vzorově servírovaly,
takže díky. Jsme spokojeni, protože jsme uspěli. Všichni
zúčastnění turnaj hodnotili pozitivně. Bereme to jako
výzvu a doufáme, že příští ročník bude alespoň tak
dobrý jako ten letošní.
Děkuji za pozornost, Ivan
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Šachový turnaj

Šachy napříč generacemi

Košt slivovic

Ocenění nejchutnější slivovice

Rodinka o Masopustu

Masopustní odsouzení

Pochování basy

Oplakávání basy
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