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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Na dveře zaklepala tajemná doba adventní, provoněná vůní perníčků a cukroví. Naše domovy se začaly zdobit
a parádit na nejkrásnější svátky v roce, malí i velcí vymýšlejí, čím potěšit své nejbližší. Vánoce jsou za dveřmi a s nimi
mnohdy i spěch, shon a nervozita. Komerční svět na nás hrne nepřebernou nabídku zboží a neustále nás přesvědčuje
o tom, že šťastní budeme, jen když si koupíme uvedený výrobek. Je těžké odolat, vždyť přece nakupujeme pro naše
nejbližší a s nejlepšími úmysly vybíráme dárky v duchu všudypřítomných reklam. A času je stále méně a tak už je to
jen krůček k obálkovým dárečkům ve formě hotovosti se slovy „alespoň si koupíš, co sám chceš“. Kam se vytratilo
kouzlo malých pečlivě vybraných dárků mnohdy s osobním věnováním, či vlastnoruční výroby? Potěšily svojí
originalitou, osobitostí a vypovídaly o vztahu dárce a obdarovaného. Beru do rukou ty darované drobnosti a myslím na lidi, kteří mi je dali, a je mi hezky, jako bychom byli spolu. Myslím, že to jsou ty správné dárky. Děti na tom
nejsou jinak než dospělí. Trhání balících papírů a nekonečné haldy krabic, to je hra na rychlou rozbalovanou a hromadění hraček na velkou kupu bez většího zájmu. V tom zmatku ani nejde najít hračku, ke které by mohlo mít dítko vztah
a tak s ní podle toho i zachází. Vždyť se koupí nová. Tak chodím a přemýšlím, koho a čím pod stromečkem letos
potěším. Aby snad jednou někdo vzal do ruky dárek ode mě a vzpomněl si.
Vám všem přeji, aby byl i u Vás pod stromečkem nějaký nenápadný malý dárek od velkého srdíčka.
Veronika Kozlová
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Oprava kamenného kříže

PŘÍRODNÍ ZAHRADA V CITOVĚ – CENTRUM ROZVOJE
EKOLOGICKÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

V rámci vyhlášeného programu „Obnova staveb
drobné architektury místního významu v Olomouckém
kraji v roce 2012“ jsme požádali o dotaci na opravu
a restaurování kamenného kříže u zámeckého parku
v Citově. Naše Žádosti bylo vyhověno a my jsme se tak
mohli do opravy kříže pustit.
Na realizaci této zakázky byla vybrána ﬁrma Kamenictví Jiří Seidl z Citova. Oprava a restaurování kříže
spočívala v jeho celkovém rozebrání, při kterém bylo
nutné nahradit korodované čepy nerezovými. Jetelový
kříž pro umístění porcelánového korpusu ukřižovaného
Krista a obloukově vzepjatá horní část kříže s rohovými akrotériemi pro umístění porcelánového medailonu
s reliéfem hlavy bolestné Panny Marie byly z důvodu
značné destrukce pískovce odborně restaurovány. Do
středního dílu kříže byla osazena mramorová deska, na
které byl obnoven původní nápis. Dále bylo nutno přetmelit drobné poškození ostatního pískovce. Celý kříž byl
očištěn, petriﬁkován a konzervován.
Oprava a restaurování kamenného kříže u zámeckého parku v Citově byla provedena za ﬁnanční
podpory Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč.
Obec Citov za svého rozpočtu přispěla částkou 62.020,- Kč.
Celkové náklady této akce pak dosáhly částky ve výši
112.020,- Kč.
Cílem celkové opravy a restaurování kamenného kříže je zachování této nemovité památky místního významu dalším generacím.
Jaromír Otáhal, starosta obce

Mateřskou školu trápil delší dobu problém se školní
zahradou. Při revitalizaci I. etapy zámeckého parku přišla škola o vymezený prostor pro hru. Pro budoucí hřiště
byla určena parcela v rámci druhé části parku. Škola s environmentální proﬁlací však potřebovala nejen prostor
pro hru, ale také venkovní učebnu. Vytvoření takového
prostoru škola plánoval delší dobu a do plánů zapojila
také veřejnost, děti i rodiče dětí z mateřské školy. Podpoření naší žádosti o ﬁnanční příspěvek z Nadace OKD
spustilo přípravy budování zahrady.
Vedení mateřské školy se rozhodlo vytvořit prostor
nejen pro potřeby dětí, ale i zajímavé hřiště s možnostmi
poučení pro návštěvníky parku, aby škola mohla lépe
naplňovat principy vzdělávání a osvěty v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje.
Celkové náklady projektu činily 159 000,- Kč. Největší
ﬁnanční podíl nesla Nadace OKD, která přispěla na herní
a učební prvky částkou 136 000,- Kč. Velké poděkování zaslouží také účastníci dvou brigád. Díky jejich úsilí
mohly být ﬁnanční prostředky věnovány především na
nákup materiálu a k dodání složitějších prvků. Brigádnicky bylo zbudováno jezírko a dešťová zahrada, terénní vlna s průlezy, vsypy do pocitových chodníků labyrintu, palisádový záhon a doplňkové práce. Firma pana
Šlanhofa dodala vodoteč pro hru s vodou a zídku, ﬁrma
pana Medka závěsný xylofon, stolařství Petrik vyrobilo

Přenosný zásahový prostředek
Obec se nachází
v záplavovém území
řeky Moravy a bývá
tak často vystavena
hrozbám povodní.
V posledních několika letech nejednou čelila tomuto
vodnímu živlu. Zkušenostmi, získanými jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce za těchto
mimořádných událostí, vyvstala potřeba pořízení výkonného přenosného čerpadla k odvodňování vodních
lagun, k odčerpávání zatopených sklepů a suterénů rodinných domů, ale i sklepů staveb občanské vybavenosti
v obci.
Obec Citov v letošním roce využila dotačního titulu
Olomouckého kraje a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru do-

/2

pocitový chodník, palisádovou šplhací desku a kompostér a živé
vrbové stavby ﬁrma
pana Recha z Kuřimi.
Náklady na zemní práce hradila obec Citov,
rostliny k výsadbě mateřská škola.
Zahrada byla založena v podzimních měsících tohoto roku a děti se také podílely na jejím budování. Obnovily benjessův plot, hrabaly listí a sbíraly plody pro
pocitový chodník. Už se velmi těšíme na jaro, až se naše
zahrada zazelená. Bude ještě lákavější pro dětskou hru
a pozorování, pro experimenty i poučení. Připravujeme
na jaro zahradní slavnost, na kterou chceme pozvat širokou veřejnost Citova a také výukový program pro děti
ze sousedních mateřských škol. Chceme, aby se v naší
zahradě objevovaly nové drobné prvky, které budou
zvyšovat atraktivitu pro návštěvníky i pro děti z mateřské
školy.
Dovolte mi na závěr připojit poděkování generálnímu
sponzoru Nadaci OKD, ostatním sponzorům a brigádníkům, kteří pomohli vybudovat zajímavý kout pro relaxaci
i poučení v Citově.
Veronika Kozlová, MŠ Citov

Setkání seniorů se zastupiteli obce

brovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012“
požádala o ﬁnanční příspěvek na pořízení uvedené
techniky. Ve druhém kole hodnocení podaných žádostí
nám bylo vyhověno a od Olomouckého kraje jsme tak
obdrželi ﬁnanční příspěvek ve výši 24.000,- Kč.
Obec Citov pořídila s použitím ﬁnančního příspěvku
Olomouckého kraje přenosné plovoucí čerpadlo, typ
PH-MAMUT-2400 s výkonovým parametrem 2400 litrů
za minutu. Kromě čerpání zatopených sklepů a suterénů lze čerpadlo využít jako součást čerpacího stanoviště
při kyvadlové dopravě vody u požárů, kde je zapotřebí
rychlého doplnění velkokapacitních cisternových automobilových stříkaček.
Celkové náklady na pořízení tohoto čerpadla dosáhly
výše 54.000,- Kč včetně DPH. Olomoucký kraj přispěl ﬁnanční částkou ve výši 24.000,- Kč. Obec Citov
za svého rozpočtu uvolnila ﬁnanční částku ve výši
30.000,- Kč.

Kulturní výbor připravil na sobotu 1.12.2012 milé předvánoční setkání seniorů z Citova. Program zahájily děti
z Mateřské školy Citov vystoupením „Zimní les“. Děti v podobě zvířátek hrály a zpívaly pohádkový příběh a na závěr
rozdaly malé předvánoční dárky vlastní výroby
každému v sále. Druhou část programu obstarala agentura Artum. Hosté si spolu se zpěváky
pobrukovali nejznámější muzikálové melodie
a velmi se nasmáli vtipným estrádním vystoupením Libora Pantůčka, baviče, zpěváka a imitátora z Brna. Po skončení zábavného programu
seznámil pan starosta Jaromír Otáhal přítomné
s významnými událostmi v obci v uplynulém
roce. Po bohatém občerstvení, které připravily
členky Klubu seniorů, hrál ke zpěvu i tanci pan
Josef Čechák z Majetína. S milými lidmi a při
dobré zábavě čas uběhl velmi rychle. Tak snad
zase ve zdraví za rok.
„K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno,
ke čtení staré knihy a k popovídání staří přátelé“

Jaromír Otáhal, starosta obce

F.Bacon
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Mladí hasiči jsou naše budoucnost
Ve své hasičské praxi jsem poměrně často dotazován,
zda vedeme kolektiv mladých hasičů. S politováním jsem
vždy doposud konstatoval, že postrádáme ve svých řadách ochotného člověka s nadšením pro práci s mládeží.
Otevřeme-li si hasičskou kroniku a nalistujeme-li rok
1912, tak zjistíme, že již před rovnými sto léty náš hasičský sbor přijal v měsíci červnu prvních 15 mládežníků.
V průběhu následujících desetiletí práce s mládeží nebyla kontinuální a záleželo pouze na zájemcích
v jednotlivých údobích, zda se do této problematiky
sami pustí. Práce s mládeží není tak zdaleka jednoduchá,
jak se může z prvého pohledu zdát. Z vlastních zkušeností se ani nedivím, že se v naší historii příliš mnoho předchůdců do toho moc nehrnulo. Jenže hledat nové členy
není tak zcela jednoduché. Doposud bývalo zvykem, že
do hasičského sboru vstupoval kolektiv tvořený jedinou
generací z řad dorostenců. Bývá praxí, že kolektiv funguje ve stejném složení řadu let a pak se kvůli novým životním povinnostem jeho členů kolektiv rozpadá a činnost
ve sboru křehne. Vede to i k tomu, že členská základna
není pestrá co do věkových linií a je jen otázkou času,
kdy činnost ve sboru na čas utichne. Tomuto problému
se snažíme několik posledních let vyvarovat.
Na jaře letošního roku jsme na krátký čas navázali
spolupráci s Barborou Přehnilovou z Věrovan, která nám
byla ochotna pomoci s uvedením našeho kolektivu do
chodu. Oslovili jsme ji zejména proto, že s vedením hasičské mládeže měla letitou zkušenost v Dubě nad Moravou. Také jsme v měsíci květnu navázali spolupráci
s Mateřskou školou Citov, se kterou každý čtvrtek až do
letních prázdnin probíhalo „hasičské dopoledne“. Děti
tak byly postupně informovány o tom, k čemu hasiče
potřebujeme, jaké věci ke zdolávání mimořádných událostí používají a učily se základním hasičským dovednostem. Pod dovednostmi si lze představit například zapojování hadic, stříkání vodou na kuželky anebo základy
zdravovědy. Od letních prázdnin přešel nově vznikající
kolektiv mladých hasičů pod bedra hasičského sboru
v čele s panem Liborem Obzinou. Od samotného počátku

mládežnického kolektivu proběhne do Vánoc celkem 28
setkání. V současné době je v něm registrováno 7 dětí ve
věku od 4 do 10 let. Mnohdy nás na pravidelných setkáních bývá i více, neboť náš kolektiv je otevřen pro všechny, což si chtějí páteční odpoledne zpestřit s hasiči.
Do kolektivu bylo investováno i nemálo peněz. Byly
zakoupeny například speciální hasičské hadice, aby je dětské ruce mohly zapojit, proudnice anebo rozdělovač. Stávajícím záměrem je tuto dětskou výbavu dále rozšiřovat.
Kdybych měl vyzdvihnout, co naše mladé hasiče bavilo asi nejvíce, je určitě hašení reálného požáru. Zkrátka
řečeno, na závěr období, kdy nám počasí ještě umožňovalo být venku, jsme si u splavu opekli kabanos na ohni.
A jak nám ukládá jisté pravidlo, odcházíme od zahašeného
ohniště. Plovoucím čerpadlem z Morávky tak naše děti
učinily pod odborným dohledem zdárný požární útok.
Kolektiv mladých hasičů je stále otevřen pro všechny
případné zájemce. Proto využijte naší nabídky a navštivte
nás spolu s dětmi některý z pátků od 16 hodin v hasičské
zbrojnici!
Jménem hasičského sboru děkuji všem, kteří nám
jakkoliv pomáhají, aby mohla vzkvétat nově oprášená
tradice – kolektiv mladých hasičů!
Jaromír Otáhal, ml.

Sportovní sezóna hasičů
Jak hodnotit uplynulou sportovní sezónu? Jak by řekl
nejeden hokejový reprezentant, tak „určitě“ dobře. V průběhu letošního roku se naše sportovní družstvo zúčastnilo celkem 11 soutěží v požárním sportu. Z toho 8 soutěží Velké ceny Moravské hasičské jednoty okresu Přerov
v požárním útoku a všech tří postupových kol Moravské
hasičské jednoty. Co se týče postupových kol, první kolo
– okresní, jsme uspořádali na domácí půdě v sobotu
19. května 2012. Průběh soutěže lze hodnotit kladně až
na jedno neobjektivní jednání rozhodčích vůči našemu
družstvu. Zde jsme i po drobných neshodách s rozhodčími skončili na třetím místě.
Dne 23. června 2012 se konal Přebor MHJ v Brně, kam
jsme měli zajištěn postup ze zmíněného okresního kola.
Vzhledem k nezájmu ze strany ostatních sborů se zde
soutěžilo pouze v požárním útoku. Ve výsledku jsme se
mohli pyšnit 2. místem. Závěrem postupových kol bylo
Mistrovství mezi Českou a Moravskou hasičskou jednotou, které se uskutečnilo 15. září 2012 v Přerově. Nebýt
diskvaliﬁkovaného požárního útoku, kde došlo k uvolnění sacího koše z přívodního vedení, mohli jsme obsadit
3. příčku. To se však nestalo kvůli zmíněnému problému,
ale i tak v závěru potěšilo 5. místo.
V celkovém hodnocení Velké ceny MHJ okresu Přerov
v požárním útoku jsme skončili na 3. místě. Oproti před-

chozímu ročníku jsme spadli o jednu příčku dolů. Určitě
je co stále zlepšovat a letošní rok je do jisté míry motivací
na lepší výkony v roce nadcházejícím.
Děkuji členům našeho družstva hasičů za dobrou reprezentaci sboru na soutěžích v požárním sportu a přeji
jim do dalšího roku mnoho úspěchů! Jménem sportovního družstva hasičů také děkuji členům Sportovního
klubu Sokola Citov za poskytnutí všech služeb k naším
aktivitám v areálu koupaliště v letošním roce!
Jaromír Otáhal, ml.

Ice Cup Citov 2012

Hasičský zájezd bude na jaře
V roce 2008 byla obnovena tradice hasičských zájezdů,
které se pořádaly jednou do roka za spolupráce s obecním úřadem. Za tuto krátkou dobu byly navštíveny
například Velké Losiny, na jihu Moravy Muzeum tupeské keramiky nebo Muzeum lidových pálenic. V loňském
roce se členové sboru účastnili dvoudenního partnerského setkání v Cítově u Mělníka, proto se samostatný
hasičský zájezd již neorganizoval. Až letos mělo být navázáno na pomyslnou šňůru. Bohužel k tomu nedošlo.
Do konce září totiž míváme pod záštitou hasičského
sboru spoustu jiných aktivit. Proto není možné na pod-

zim zájezd uskutečnit dříve, než v měsíci říjnu. Veškeré
náležitosti spojené s organizací zájezdu jsou časově náročné a nám na jeho přípravu v letošním roce již volný
čas nevybyl. Nakonec jsme spolu s obecním úřadem
dospěli k závěru, že by bylo vhodnější hasičský zájezd
přesunout na jaro příštího roku, kdy bude na jeho přípravu více času. Doufám, že tentokrát se nám ho podaří
společnými silami již zorganizovat.
Děkuji za pochopení a těším se na další společný
zájezd s Vámi!
Jaromír Otáhal, ml.
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V sobotu 1. prosince 2012 se na víceúčelovém sportovišti uskutečnil III. ročník zimního turnaje v malé kopané. Na rozdíl od minulého ročníku, který se konal při
-15 °C, jsme ten letošní odehráli za příznivějšího počasí.
O putovní pohár se hrála pohledná utkání okořeněná o
spousty dobrých fotbalistů. Celý průběh turnaje byl velmi vyrovnaný a teprve v posledních zápasech se rozhodovalo o konečném umístění. O dobrou kulisu se starala
všechna zúčastněná družstva a fanoušci. Pro všechny
příznivce bylo připraveno pohoštění v podobě domácích
klobásek, párků, alko a nealko nápojů. Na zahřátí se podávalo svařené víno a grog.
Po odehrání všech patnácti zápasů vzešlo následující
umístění. Na poslední příčce skončil tým Lions Majetín.
Pátou příčku obsadili hráči týmu Finlandia Crew z Citova.
Na čtvrté příčce se umístilo družstvo Pobřeží Kocoviny
z Přerova. Bronzové medaile získala pořádající Sebranka.
Na druhém místě skončil tým 1. FC Poutník. Hlavní trofej
vyhrál Gang Bang z Brodku, který vyhrál pohár za 1. místo, putovní pohár a něco na zahřátí. Na konci turnaje byli
vyhlášeni i jednotlivci. Nejlepším hráčem turnaje se stal
Zemánek Milan (Sebranka), střelcem Složil Alfréd (Gang
Bang) a brankářem Kuča Aleš (Pobřeží Kocoviny).
Tímto bych rád poděkoval obci Citov za umožnění
pořádání turnaje, fanouškům za dobrou kulisu a fotba-

listům za pěknou podívanou. Díky podpoře a výdělkům
i z minulých ročníků si Vás a hlavně Vaše děti dovoluji pozvat na Pálení čarodějnic, které se chystáme uspořádat
spolu se Lvíčaty Citov 30.4.2013. Pro děti zajistíme zdarma drobné občerstvení, soutěže o laskominy, vyhlášení
nejlepší čarodějnice a čaroděje. Pro všechny návštěvníky
bude připraveno občerstvení a výdělek z této akce bude
věnován MŠ Citov. O plánované akci Vás budeme ještě
informovat. Všem občanům přejeme příjemné prožití
Vánočních svátků a správný vstup do nového roku.
S pozdravem za fotbalisty z „umělky“ Hrubý Lukáš
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Životní jubilea našich spoluobčanů v roce 2013
94 let
Hučínová Anna

87 let
Haﬂant Jan
Dočkalová Marie

91 let
Skřépková Božena

81 let
Janošíková Marie
80 let
Oščádalová Zdeňka

85 let
Janošík Zdeněk

90 let
Kolářová Jarmila
Chalánková Věra
Bednářová Libuše
Vránová Božena

75 let
Petrucha Jindřich
Čepeláková Naděžda

84 let
Šebíková Vlasta

88 let
Soukup Miroslav
Szöllösyová Jiřinka

82 let
Mrázek Jaroslav
Kopřivová Jiřina
Hlobil Viktor
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Zatloukalová Libuše
Rašková Ludmila
Sehnulová Marta

70 let
Čepeláková Marie
Nagyová Jarmila
Koutná Helena

Srdečně zveme všechny občany Citova na tradiční

65 let
Humpová Františka
Petruchová Anna
Nevrklová Jiřina
Grohmannová Marie

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
dne 23.12.2012 od 17.00 hodin
před bytovým domem.

60 let
Polišenská Oldřiška
Krejčiřík Pavel
Novák Jan
Seidl Jan
Prášilová Ludmila
Sehnula Lubomír
Szepesi Josef

Ke společnému setkání dobrých lidí,
zpívání vánočních písní u čaje a svařáku
Vás zve kulturní výbor obce
a mládež z Křesťanského klubu.

SVOZ ODPADU V ROCE 2013

Srdečně zveme všechny občany
na

Technické služby města Olomouce přistoupily na změnu frekvence svozu komunálního odpadu. Nově se budou popelnice v naší obci vyvážet pravidelně po čtyřech týdnech, což ročně odpovídá 13-ti svozům. Nový harmonogram
má výhodu v tom, že občané nebudou v některých měsících čekat 5 týdnů na vývoz, což v letošním roce bylo celkem
čtyřikrát.
Svozový den – pátek – zůstane zachován a vývozy popelnic v roce 2013 budou prováděny v Citově v tyto dny:

ADVENTNÍ KONCERT
Tóny skladeb W.A.Mozarta, F.A.Míči,
J.V.Stamice, J.Pachelbela, A.Corelliho
zazní v podání Přerovského komorního
orchestru pod uměleckým vedením
paní Aleny Holčákové

18. ledna 2013
15. února 2013
15. března 2013
12. dubna 2013
10. května 2013

V NEDĚLI 16.12.2012 V 16.00 HODIN
V KOSTELE SV. JIŘÍ V CITOVĚ
Vstupné dobrovolné

7. června 2013
5. července 2013
2. srpna 2013
30. srpna 2013
27. září 2013

25. října 2013
22. listopadu 2013
20. prosince 2013

Pozvánka na Novoroční ohňostroj

Pozvánka na plesovou sezónu 2013
12. ledna 2013
FARNÍ PLES • od 17.00 hod. hraje cimbálová hudba DONAVA
• od 20.00 hod. k tanci i poslechu hraje hudební skupina RIO

9. února 2013
MASOPUSTNÍ POCHOVÁNÍ BASY • reprodukovaná hudba
15. února 2013
MYSLIVECKÝ PLES • k tanci i poslechu hraje hudební skupina BIG MŽIK

18. ledna 2013
HASIČSKÝ PLES • k tanci i poslechu hraje hudební skupina Duo ANGELES

8. března 2013
SPORTOVNÍ PLES • k tanci i poslechu hraje hudební skupina GALAXY

20. ledna 2013 - DĚTSKÉ MAŠKARNÍ RADOVÁNKY
reprodukovaná hudba • kulturní program – Mlčochovi z Troubek
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Přijměte pozvání na SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který je poděkováním zastupitelstva za Vaši spolupráci
při kulturních, společenských, sportovních a dalších akcích v naší obci. Ohňostrojem bude odpálen půl hodiny po
silvestrovské půlnoci na návsi v Citově.
Zastupitelstvo obce

Oprava chyby v Citovském zpravodaji 2/2012
Omlouváme se čtenářům za chybně uvedený údaj v minulém zpravodaji. V příspěvku „Údržbové a modernizační práce na koupališti v roce 2012“ byla chybně
uvedena částka poplatku ze vstupného a za pronájem veřejného prostranství, odvedená do rozpočtu obce z hudebních produkcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů a Sportovním klubem Sokol Citov. Správná částka je 25.550,- Kč oproti původně zveřejněné částce 14.300,-Kč. Částka 17.800,-Kč, odvedená
mysliveckým sdružením, souhlasí.
Obecní úřad Citov
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Mladí hasiči opékají kabanos

Sportovní družstvo hasičů na přeboru MHJ

Přírodní zahrada v Citově

Děti u závěsného xylofonu

Setkání se seniory

Vystoupení dětí mateřské školy

Hudební vystoupení

Libor Pantůček

Citovský zpravodaj 3/2012
vydává Obec Citov, 751 03 Citov č.14 • IČ: 00301116 Kontakty: tel. 581 741 625, E-mail: citov@mybox.cz • Vychází třikrát ročně.
Evidenční číslo: PR-49. Náklad 250 ks. Zdarma. • Neprošlo jazykovou ani textovou úpravou. V Citově, uzávěrka dne 5. prosince 2012.
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