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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Milí citovští,

ráda bych v úvodu nového čísla Zpravodaje vyjádřila velké poděkování a úžas nad chutí Vás všech zapojovat
se do dění v naší obci. V některých městech se tradice ukazují jako představení pro diváky za účelem zisků do obecní
kasy nebo naopak za podpory grantů a dotací. U nás jsou tradice stále součástí života lidí v obci, udržují se a ožívají
staré a objevují se nové, jak se v tomto čísle dočtete. Tak tedy ještě jednou velký dík Vám všem, kteří v tom máte
prsty.
Veronika Kozlová
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Regenerace aleje Citov - Troubky

V

únoru 2011 byla provedena inventarizace a hodnocení zdravotního stavu stromů lemujících krajskou silnici z Citova na Troubky. Hodnocení dřevin
potvrdilo celkově špatný až havarijní stav aleje. Většina
stromů vykazovala zanedbání nutné péče v minulosti
nebo provedení neodborných pěstebních zásahů, jejž
měly za následek vznik četných špatně zhojených ran,
které se staly vstupní branou infekcí a dřevokazných hub.
Havarijní stav některých jedinců bezprostředně ohrožoval bezpečnost provozu na silnici padajícími větvemi
nebo celými částmi rozlomených korun. Vzhledem ke
stejnověkému charakteru aleje tak došlo k jejímu celkovému rozpadu.
Na základě posouzení dřevin byl zpracován projekt
„Regenerace aleje Citov – Troubky“, který zasahuje do
tří katastrálních území – Citov, Troubky a Tovačov. Dokumentaci vypracovala ﬁrma Envipartner, s.r.o., Brno
v březnu 2011. S tímto projektem byli seznámeni zástupci dotčených obcí na jednání uskutečněném na
Městském úřadu v Tovačově. Investorem akce je Správa
silnic Olomouckého kraje, která následně požádala
o povolení ke kácení dřevin. Obecní úřad Citov jako příslušný orgán ochrany přírody posoudil důvody, které
vedly k podání žádosti o povolení ke kácení dřevin. Na
základě vyhodnocení funkčnosti a estetického významu
dřevin šlo o stromy na daném místě dlouhodobě neperspektivní. Mnohé dřeviny měly závažné defekty, jako
dutý kmen, hnilobu na kmenu většího rozsahu a proschlou korunu. Po posouzení na místě samém, zvážení
důvodů, které vedly žadatele k podání žádosti, bylo rozhodnuto o povolení kácení 112 ks jabloní v části aleje
náležející do katastrálního území Citov. Žadateli Správě
silnic Olomouckého kraje bylo ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením těchto dřevin uloženo provést náhradní výsadbu podél krajské komunikace v souladu s projektem „Regenerace aleje Citov – Troubky“.

Společenská kronika obce Citov – ohlédnutí za rokem 2012

Projekt převážně řeší novou výsadbu, ale v některých případech i pěstební opatření ponechaných dřevin.
Nové stromy budou sázeny v hraniční (co největší) vzdálenosti od cesty, podle možností s ohledem na majetkoprávní vztahy. Rozestupy (výsadbový spon) mezi
stromy se mohou podle potřeby pohybovat v rozmezí
20-25 metrů. Levá a pravá strana aleje budou vzájemně
posunuty o polovinu výsadbového sponu, aby v dálkových pohledech byl vytvořen efekt hustšího osázení
a alej mohla lépe plnit svou funkci větrolamu a částečně i zábrany proti sněhovým závějím. Podle projektové
dokumentace budou v severním úseku u Citova použity
plodící odrůdy jabloně domácí (Malus domestica). Preferovány jsou především původní vysokokmenné odrůdy, které vyžadují jen omezenou péči, vykazují vyšší
odolnost i životnost. V ochranném pásmu vedení vysokého napětí jsou navrženy ovocné stromy menšího
vzrůstu, jako je mišpule obecná (Mespilus germanica)
ve tvaru stromku. V jižní části území, které má charakter volnější krajiny, je zvolena neprodukční jabloň lesní
(Malus sylvestris). Její plody se jako ovoce nevyužívají,
což snižuje mimo jiné riziko kolize člověka s dopravou
při sběru plodů v této méně přehledné části aleje.
Projekt je realizován za ﬁnanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního
programu životního prostředí ve výši 1.354.769,- Kč
Celkové náklady této akce jsou rozpočtovány ve výši
1.625.784,- Kč. Na realizaci tohoto projektu byla vybrána
ﬁrma František Zábojník z Bystřice pod Hostýnem a měl
by být dokončen včetně výsadby nových stromků do
konce měsíce května 2013.
Jaromír Otáhal, starosta obce

Poplatky v roce 2013

Narození
Gremlica Václav
Majdišová Štěpánka
Zemřelí
Zavadilová Irena
Spurný Bohuslav
Zatloukal Pavel
Šefčíková Marie
Krejčíř Zdeněk
Dočkalová Ema
Bartlová Drahomíra
Přistěhovaní
Venkrbcová Jana
Venkrbec Vojtěch
Konečný Petr
Hanák Miroslav
Hanáková Marcela
Hanák Jakub
Hanák Vít

05.01.2012
20.01.2012
09.03.2012
15.03.2012
09.04.2012
04.06.2012
16.11.2012

č.p. 70
č.p. 70
č.p. 8
č.p. 204
č.p. 204
č.p. 204
č.p. 204

Ruda Václav
Rudová Ludmila
Dohnalová Vendula
Lasovská Andrea
Mika Lukáš
Vybíral Michal
Vybíralová Pavlína
Frgál Miloslav
Frgálová Pavlína
Saitzová Nikola

č.p. 77
č.p. 77
č.p. 200
č.p. 200
č.p. 7
č.p. 205
č.p. 205
č.p. 82
č.p. 82
č.p. 82

Odstěhovaní
Raušerová Zuzana
Raušer Jakub
Raušer Jan
Spurná Růžena
Zbořil Radomír
Oliva Zdeněk
Černoch Petr
Černochová Marie
Černoch Ondřej

z č.p. 45
z č.p. 45
z č.p. 45
z č.p. 16
z č.p. 158
z č.p. 79
z č.p. 8
z č.p. 8
z č.p. 8

HODOVÉ SLAVNOSTI V CITOVĚ
PÁTEK 19.4.2013
od 16.00 hodin – Zdobení a stavění hodové májky na návsi
veřejný program dětí a rodičů z MŠ Citov
od 20.00 hodin – Hodová taneční zábava
obnovená tradice v kulturním domě
od 17.00 hodin – Otevřeno občerstvení na koupališti

SOBOTA 20.4.2013

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 1/2012
ve výši 450,-- 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.
Poplatek ze psa bude vybírán při očkování psů
v průběhu měsíce května. Pokud ovšem jste majiteli psa,

o kterého pečuje jiný veterinární lékař dle vašeho výběru, uhradíte poplatek v kanceláři obecního úřadu spolu
s ostatními poplatky. Poplatek za jednoho psa činí dle
OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů 100,-- Kč, za
každého dalšího psa zaplatíte 200,-- Kč a je splatný
do 30. června 2013.

od 14.00 hodin – Makrelová pohoda u hasičů
posezení s občerstvením u hasičské zbrojnice
od 15.00 hodin – Fotbalový zápas na koupališti
mistrovské utkání 4. PLMK FC Citov City & FC Kanci Citov
od 11.00 hodin – Otevřeno občerstvení na koupališti

Prosíme občany, aby s úhradou všech poplatků zbytečně neotáleli a uhradili je v termínu do 30. června
2013.
Na dobrou spolupráci s Vámi se těšíme.

NEDĚLE 21.4.2013

Jana Čepeláková
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od 10.30 hodin – Slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Jiří v Citově
od 16.30 hodin – Přátelské utkání místních příznivců malé kopané s občerstvením
Po dobu hodových slavností nebudou chybět kolotoče a stánky na návsi.
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Statistika obyvatel obce za rok 2012
K 31.12.2012 žilo v obci Citov celkem 557 obyvatel.
Z toho:
- mužů
- žen
- dětí do 15 let
- dětí od 16 do 18 let
- osoby nad 60 let

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

277
280
80
20
117

Rozpočet obce Citov na rok 2013
40 let
38 let

Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

229
258
33

Vdovec/vdova
z toho: - ženy
- muži

37
32
5

Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad.
•

V sobotu 20. dubna 2013 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

•

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 elektrotechnický odpad bude kompletní.
Proto spotřebiče nijak nerozebírejte!
Zařízení s obsahem chloroﬂuorouhlovodíků
(ledničky, mrazničky) U těchto spotřebičů se taktéž
jedná o zpětný odběr, za který se nemusí platit. Podmínkou však je, že spotřebiče budou kompletní.
Proto je prosím nerozebírejte!

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
Sbírka se bude konat v sobotu 20. dubna 2013 od
8.00 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.

Příjmy (v Kč)
1111 - Daň z příjmů FO ze záv.činn.a funkč.požitků
1112 - Daň z příjmů FO ze samost.výděl. činnosti
1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
1121 - Daň z příjmů právnických osob
1122 – Daň z příjmu práv.osob za obce
1211 - Daň z přidané hodnoty
1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší
1340 - Poplatek z likvidace komun.odpadu
1341 - Poplatek ze psů
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344 - Poplatek ze vstupného
1351 – Odvody z výtěžku provozování loterií
1361 - Správní poplatky
1511 - Daň z nemovitostí
4111 , uz 98008 – Volby prezidenta republiky
4112 – Neinvestiční dotace od kraje
4116 - Ostatní neinvestiční dotace - Úřad práce
4122 - Neinvestiční transfery od KUOK
8115 – Zapojení zůstatku z minulých let
1019 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků
1031 2111 - Pěstební činnost - příjem z lesa
2321 2111 - Příjmy – stočné
3314 2111 - Příjmy z poplatků čtenářů
3319 2132 - Příjmy z pronájmu kulturního domu
3319 2324 – Přeplatek záloh na energiích
3429 2324 - Náhrady za spotř. energií SK Sokol
3612 2111 - Přijaté zálohy na služby - energie BD
3612 2132 - Příjmy z pronájmu bytů, BD zámek
3612 2324 - Nedoplatky za energie BD
3612 2324 – Vratka přeplatku záloh ne energiích
3632 2111 – Příjmy z pronájmu hrobových míst
3639 2111 - Příjmy z poskytování služeb
3639 2324 - Náhrady za pronájem honitby
3722 2111 - Příjmy za sběr TKO - dle smluv
3725 2324 - Příjmy od Ekokomu
3726 2310 – Příjmy za odběr druhotných surovin
6171 2111 - Příjmy z poskytnutí drobných služeb
6171 2112 - Příjmy z prodeje zboží
6171 2132 - Příjmy z pronájmu majetku
6310 2141 - Příjmy z úroků

Plán 2013
850 000
15 000
87 000
846 069
100 000
1 910 000
1 800
230 000
11 000
20 000
30 000
10 000
4 000
250 000
26 500
98 900
0
15 000
676 000
16 000
33 996
49 000
1 000
10 000
5.061
70 000
241 500
260 400
20 960
35 412
20 000
7 000
1 400
9 000
50 000
3 000
1 000
6 000
2
14 000

CELKEM

6 036 000

Plán 2013
120 000
53 500
21 000
76 800
876 000
25 000
440 000
126 000
35 000
41 000
500 000
20 000
78 500
94 000
5 000
2 000
84 000
368 000
132 000
15 000
101 000
70 000
173 000
68 000
233 000
590 000
12 000
13 431
110 000
646 000
26 500
728 000
10 000
29 000
100 000
13 269

CELKEM

6 036 000

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

Zastupitelstvo obce Citov
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Vydání (v Kč)
1031 - Pěstební činnost – lesy
2212 – Silnice
2219 - Pozemní komunikace
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
2333 - Úpravy vodních toků - vakový jez
3111 - Mateřská škola
3113 - Základní škola
3314 – Knihovna
3319 - Kulturní dům
3322 - Zachování a údržba kulturním památek
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků
3399 - SPOZ - ostatní záležitosti kultury
3412 – Kluziště
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
3421 - Dětské hřiště - park, křesťanský klub
3429 - Koupaliště – hřiště
3612 - Bytové hospodářství
3631 - Veřejné osvětlení
3632 – Hřbitov
3639 - Komunální služby a územní rozvoj
3721 - Nebezpečný odpad
3722 - Komunální odpad
3723 – Ostatní odpad
3744 – Protipovodňová opatření
3745 - Veřejná zeleň
4359 - Ostatní sociální péče - Klub seniorů
5212 -. Účelová rezerva na krizové situace
5512 - Hasiči - zásahová jednotka obce
6112 - Zastupitelské orgány
6118 – Volby prezidenta republiky
6171 - Místní správa a samospráva obce
6310 - Obecné výdaje z ﬁnančních operací
6320 – Pojištění majetku
6399 – Ostatní ﬁnanční operace
6402 - Finanční vypořádání- krajské volby 2012
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PŘEDZAHRÁDKA – VSTUP DO MÉHO DOMU

I

v letošním roce bychom rádi podpořili péči Vás občanů o vzhled naší vesnice. Ceníme si každé péče, kterou
věnujete prostranstvím před vašimi domy. Vnímáme,
že není stejná velikost prostoru, či blízkost frekventované
komunikace a také se liší funkce, kterou Vaše předzahrádka plní. Pro některé domy je předzahrádka doplněním
zemědělské půdy domu k pěstování zeleniny a ovoce.
Některé plní funkci ochrany domu před prachem a hlukem z hlavní komunikace, jinde je pokračováním obytného prostoru a někde zcela chybí.
Proto také komise hodnotí vaši péči o prostředí v různých kategoriích a to celkové řešení prostoru, druhová
pestrost a vhodnost, úprava, doplnění drobnou architekturou a zelené okno či balkon. Můžeme tak ocenit
kterýkoliv dům v naší obci. Členové poroty z řad kultur-

ního výboru, Českého zahrádkářského svazu a vítězové loňského kola soutěže si budou úpravy zeleně před
Vašimi domy všímat a hodnotit v týdnu od 8.7. do
13.7.2013. Vyhodnocení a předání cen majitelům vítězných předzahrádek proběhne na zasedání zastupitelstva v kulturním domě v září 2013.
Cílem soutěže je podpořit spoluúčast občanů na péči
o prostředí v obci a především ukázat a ocenit ty z vás,
kterým se péče o prostory před domy daří. Děkujeme, že
Vaše práce na vytváření a udržování předzahrádek, domovních vchodů, oken a balkonů vytváří hezčí tvář naší
obce.
Za kulturní výbor, Veronika Kozlová

Proč třídit odpady?

V

šude kolem nás je spousta zboží a výrobků, oblečení, hraček, obalů a všeho možného haraburdí.
A všechny tyto věci dříve nebo později skončí
v popelnici. V tom lepším případě tomu bude následovat
další cesta. Cesta dalšího využití.
Jedním ze základních požadavků odpadového zákona je předcházení vzniku odpadů, dále je to jeho materiálové využití a posléze energetické využití ovšem ve
specializovaných spalovnách a nikoli doma v kamnech,
jak tomu v některých případech bývá.
Protože naše konzumní společnost si moc neodtrhuje od úst, i v době ekonomické recese produkce odpadů
neustále stoupá. Nezbývá než tedy důkladně třídit a dosáhnout většího materiálového využití.

Obec zaplatí za odstranění odpadu včetně dopravy
až 3,- Kč/kg. U separovaného sběru naopak dostane
včetně bonusů u jednotlivých komodit (plast, papír,
skla, nápojový karton) 0,50 až 3,10 Kč/kg. Od těchto cen
nutno odečíst náklady na svoz.
Přemýšlejte, kam vhodíte kelímek od jogurtu, reklamní letáky, obal od mléka nebo sklenici od dobrého vína.
Když to všechno vyhodíte do směsného odpadu, obec
za to zaplatí. Pokud ovšem max. vytřídíte, obec naopak
dostane zaplaceno a nebudou se jí zvedat náklady na
systém odpadového hospodářství a výše poplatku. A to
už stojí za tu práci vytřídit odpad již doma a zanést jej
k barevným kontejnerům.
Vylepšete rozpočet vaší obci, zkuste třídit ještě víc!
Jsou vaše kontejnery na tříděný odpad přeplněné, jsou
příliš daleko nebo si říkáte, že víc už třídit nejde? Nabízí
se způsob, jak ještě více navýšit výtěžnost vytříděných
odpadů.
Nejvhodnější je odděleně shromažďovat plasty, papír,
sklo, nápojový karton a bioodpad přímo v místě vzniku,
tedy v domácnosti. Dnes se již netřídí pouze tyto komodity, ale také textil, vysloužilé elektrospotřebiče, fritovací
olej, staré barvy atp. Vaše dlouhodobé a kvalitní třídění
se pak může v konečném důsledku pozitivně odrazit ve
výši místního poplatku za odpady. Pokud byste netřídili
vůbec, byl by poplatek až o 50% vyšší než nyní.
Nyní každý z vás vyprodukuje průměrně 171 kg nevytříděných odpadů za rok. K tomu vytřídíte asi 28 kg/rok.
Průměr je 35 kg/rok. V třídění komodit jsme tedy podprůměrní, máme stále co zlepšovat, abychom se přiblížili
těm svědomitějším obcím v rámci svozové oblasti Technických služeb města Olomouce. Proto Vás vyzýváme
„třiďte odpad“ má to smysl.
Technické služby města Olomouce

KAM S NÍM?

N

erudovský problém je tu stále a s růstem konzumní společnosti nabírá obludných rozměrů. Půda
znehodnocená skládkováním, vzduch znečištěný
zastaralými spalovnami a vysoké náklady na vybudování moderních k prostředí šetrných spaloven jsou cenou,
kterou platí každý z nás. Třídění odpadů pro recyklaci je
až třetím krokem v odpovědném chování obyvatel, přesto krokem velmi významným.

ky), jsem nucena kupovat to, co je na trhu. Jak už jsem
předeslala, třetím krokem je recyklace, jejímž principem
je využití vytříděného odpadu k výrobě jiného produktu. Tato cesta k přírodě šetrnému jednání je založena na
spotřebitelích, tedy na nás na občanech. Je to úkol nejen z hlediska zodpovědnosti k životnímu prostředí, ale
i z hlediska ekonomiky domácností. Za vytříděné komodity získává obec ﬁnanční prostředky, které využije
k pokrytí nákladů na svozy odpadů od občanů. Vysoké
náklady na svoz tak nejsou v celé výši k tíži domácností. Jinými slovy, čím více a kvalitněji vytřídíme, tím
více prostředků na svoz domovního odpadu získá obec
od recyklačních ﬁrem než od svých občanů.
O potřebnosti třídit odpad jsem ve Zpravodaji psala již
několikrát. Nyní se k tématu vracím proto, že obec pro
Vás ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce. připravila nabídku pomoci, jak odpad jednoduše a pohodlně třídit. Kampaň je namířena především
na početnější rodiny a rodiny s dětmi. Rodinám budou
dodány pevné tašky na třídění tří základních komodit
a propagační leták ke způsobu třídění. Všechny domácnosti obdrží propagační leták a druhý leták, který se týká
třídění další odpadově nebezpečné komodity – tenkostěnného hliníku, jehož sběr probíhá v MŠ.
Doufáme, že přivítáte tuto pomoc a zodpovědnost každého z nás se projeví ve větším objemu vytříděného odpadu a snížením množství odpadu končícího v kotlích
nebo na skládkách.

První krok, kterým je redukce, neboli nevytváření zbytečných odpadů není zcela v našich rukou. Obalové
a reklamní ﬁrmy zahrnují zboží množstvím obalů a ne
každý z nás může kupovat velká balení, která doma rozdělí či rozlévá. Můžeme zcela jistě alespoň volit obaly,
které jsou k přírodě šetrnější a zanechávají minimální
ekologickou zátěž např. papírová taška místo igelitové.
Druhým krokem je opakované použití obalů, které já jako
řadový občan ovlivním ještě méně. Nenabízí-li trh vratné
obaly (např. v Rakousku jsou vratnépet-lahve i plechov-

P.S.A co děti? Učí se to od nás, přebírají vzory našeho
chování, proto jim chceme ukázat správnou cestu. Jak to
nedělat, to ukáže připravovaný projekt „Hřbitov odpadků“ na školní zahradě.
Veronika Kozlová
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Třídění odpadů je nejen ekologické, ale za současných
příznivých podmínek i ekonomicky výhodné. Ekonomické ukazatele jednoznačně vylepšuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která obci platí za množství
vytříděných komodit. Je tedy vhodné důsledně informovat spoluobčany o možnostech a výhodách třídění
odpadů.

Masopustní tradice v Citově

S

obota 9. února byla ve vesnici ve znamení Masopustu. Nejprve průvod masek požádal o svolení
k obchůzce vesnicí starostu obce. Když obdržel
souhlas k obchůzce a starosta nechal zahrát muziku první taneční kolečko, vyrazily maškary obejít celou vesnici. Průvod, ve kterém se sešlo přes 60 masek tradičních
i novodobých, prošel vesnicí za hudebního doprovodu
muzikantů a hojného pohoštění od mnohých občanů.
U Zacharů, Novotných mladších a Peprnů si obyvatelé
vyslechli odsouzení masopustním tribunálem za činěné
nepravosti, načež byl hospodář oholen dřevěnou břitvou
a nezbylo mu, než se za hříchy vykoupit pohoštěním.
Maškary přinesly tradiční požehnání do domu. Mlynář,
zvaný „Moučnej“ obsypával moukou pro hojnost zásob
v příštím roce ve spíži, „Černej“ – kominík udělil pomazá-

ní proti zlým duchům a tanec hospodyně s medvědem
byl požehnáním plodnosti. Po návratu do kulturního
domu průvod ukončilo obřadní stínání čuníka (kobylka měla letos absenci) a následovalo veselení a soutěže
pro děti. Večer v sále kromě tance proběhlo i veselé divadelní minipředstavení Popoluška a tradiční pochovávání basy. Nesměl chybět průvod masek s plačkami,
postava faráře a kostelníka, máry, svíčky, litánie, kropení,
vše, jak se patří. V Citově se masopustu účastní každoročně na šedesát maškar a mnoho „civilů“, kteří průvod
hostí a podporují. Všem maškarám, hostitelům, organizátorům i účastníkům děkujeme za spolupráci při zachovávání tradic v Citově.
Za spolek Medvědářů Veronika Kozlová
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Košt slivovic a jiných pálenek v Citově

BLBEC K VEČEŘI

D

ivadelní představení komedie Francise Vebera „Blbec k večeři“ představil 1.3.2013 v citovském kulturním domě ochotnický soubor
J. K. Tyla z Brodku u Přerova.
Na citovských prknech Martin Šmída v roli Blbce rozpoutal svou bezelstnou snahou pomoci Jiřímu Urbanovi,
co by Pierrovi, kterého přepadl houser, lavinu úsměvných
komplikací, zápletek a trapných situací, které si nikdo
z diváků nepřeje zažít na vlastní kůži. Komedie, při které
si uvědomíme, že blbcem nakonec nemusí být vždy ten
„ nejhloupější“.
Brodečáci nezklamali. Smíchem podráždili naše bránice, z jejich hereckých výkonů byla cítit lehkost, radost,
zapálení. Ochotnické divadlo je pro členy, herce, režiséry
velkým koníčkem, nejen srdečním a citovým, ale také svou
velkou časovou náročností. Kdo z nás dokáže skloubit rodinu, práci a takového koně? Položila jsem několik otázek režisérce divadelního představení Evě Procházkové.
Představení Blbec k večeři patří k těm dílům, které
byly také zﬁlmovány. V prosinci loňského roku jsem
jeho francouzskou ﬁlmovou verzi z roku 1998 viděla v televizi v podání Jacquese Villereta, jako Blbce.
Co tebe přivedlo k tomuto tématu? Komediální žánr
je divácky vždy vděčný. Rádi bychom si zahráli i nějaké
vážnější téma, ale to je potom docela problém sehnat
štaci. Asi toho životního drama máme všichni dost. Nedá
se tím ale říct, že se komedie dělá jednodušeji. Kdepak.
Musíme vymyslet a naučit se situace zahrát tak, aby
vždycky fungovaly podle toho, jaký je náš záměr. Někdy
je to dost fuška, ale jindy se nápady jen chrlí. A proč jsme
vybrali “Blbce“? Na počátku vždy stojí otázka, kdo bude
moct hrát a obětovat svůj čas zkoušení. Mladší ženská
část souboru se musí momentálně věnovat mateřským
povinnostem, takže nám zbyli chlapi. Prokousávala jsem
se různými scénáři, až mě zaujal právě tenhle, pro svůj
chytrý humor a překvapivé situace.
V představení hraje 6 mužů a jen 2 ženy. Jak se Ti
spolupracovalo s takovou chlapskou převahou? Spolupráce s nimi byla moc fajn. Nikdy jsem nezkoušela s tak
odpovědnými herci. Každý má svůj styl a potřebuje jiný
přístup. Občas jsem je dost dusila, ale oni to zvládli a nezabili mě. A taky bylo skvělé, jak si navzájem pomáhali,
režírovali se a improvizovali. To jsme se nasmáli, až nás
břicha bolela. A ženských nás tam bylo víc. Kromě oněch
dvou hereček Anetky Šmídové a Moniky Janáčkové, to
byla nápověda Míša Kovářová, jejíhož smyslu pro humor
si nesmírně vážím a která umí ty chlapy taky pěkně postavit do latě. Dál moje dcera Eva Šmídová, která nám
vymyslela úžasnou scénu a Mirečka Šmídová, která nám
všechny pěkně okostýmovala. Je to prostě úžasná spolupráce, když každý dělá to, čemu rozumí.
Hlavní představitel je ve skutečnosti tvůj zeť.
Pocítila jsi při zkouškách generační konﬂikt tchýně-zeťák? Cože? Takovou tchýni nemá kdekdo. :D Ne, pro
tuhle roli je Martin stvořený. To mi bylo jasné hned od

začátku. Názory jsme si vyměňovali, hledali kompromisy,
ale o tom to je. Divadlo je především o komunikaci, to
nám říkali na kurzu režie.
Budete se s tímto představením účastnit nějakých
divadelních soutěží? Jaké máte cíle? Soutěžení v plánu
máme. Koncem dubna nás čeká Divadelní Máj v Němčicích na Hané a Štívadlo ve Štítině u Opavy. Jenomže vše
závisí na rychlosti uzdravování našeho „Blbce“ Martina
Šmídy, který si nešťastně na lyžích způsobil vážný úraz
páteře. No jo, pohrávám si s myšlenkou, jaké by to bylo,
kdyby se potkal „houser s houserem“. Ale hlavně, ať se
Martin brzy a bez následků uzdraví. Cíle? Moc bychom
si přáli uspět tak, abychom se dostali do Vysokého nad
Jizerou, kde během října probíhá celostátní přehlídka venkovských divadel. Ale hlavně chceme rozesmát
diváky a přinést jim trošku toho uvolnění a je jedno kde.
V Citově se kdysi za mých dětských let hrávalo
také ochotnické divadlo, teď po dlouhé době se díky
vám podařilo vrátit divadlo zpátky. Jak se Vám v Citově hrálo? Popravdě jsme nečekali tak vysokou účast!
Bylo to neuvěřitelné překvapení. (Pozn. redakce :o) celkem 127 diváků). Máte krásný kulturní dům! Hrálo
se výborně! Skvělé publikum!
Můžeš nám prozradit, naznačit, co plánujete na
příští rok? To je vždy těžká otázka. V souboru jsme momentálně 3 režiséři. Uvidíme, kdo z nás bude mít touhu
něco zase udělat a kolik ochotných ochotníků se zase najde. Je to časově velmi náročný kůň, zvláště když máme
směnné provozy. Abychom vše skloubili a vytvořili kvalitní představení, žádá to hodně úsilí ze všech stran. Jenomže divadlo je kůň, který se nedá jen tak opustit. Je
to něco jako způsob života. To bychom rádi předvedli
pravděpodobně na podzim při příležitosti oslav 60. výročí založení našeho divadelního souboru J.K.Tyla v Brodku
u Přerova. Také bychom ještě rádi někde zahráli našeho
„Blbce k večeři“, pak nás čeká nejspíš zkoušení nové hry,
příprava na premiéra a v lednu divadelní ples.
Zavítáte se svým představením opět do naší obce?
Až zase něco nového nacvičíme, moc rádi přijedeme.
Rozhovor s režisérkou vedla Kateřina Jemelková

V sobotu 23.3.2013 se už po deváté sešli milovníci slivovic a jiných pálenek k ochutnávce vzorků vypálených
ze sklizně roku 2012. Citovský košt pálenek se konal
jako vždy v bufetu na koupališti, tentokrát za účasti 20 koštéřů. Od 17 do 21 hodin ochutnávali 9 vzorků
pravých slivovic a 22 vzorků pálenek z jiného ovoce,
převážně z jablek. Nechyběly však ani pálenky z hrušek,
meruněk, broskví, třešní, mirabelek, rynglí, dokonce

i z nevyužitých kompotů. Anonymní vzorky hodnotili
známkou stejně jako ve škole, tedy od jedničky do pětky.
Aby rekordní počet vzorků zvládli bez větší újmy, ozdravovali chutě tlačenkou, sýrem, paštičkou z jatýrek nebo
škvarkovou pomazánkou.
Po pečlivém vyhodnocení bodování došlo k vyhlášení výsledků. V kategorii pravých slivovic zvítězila pálenka pana Jaromíra Janošíka. O druhé a třetí místo se rozdělili Milan Koukal a Jaromír Otáhal. V silné konkurenci
ostatních pálenek zvítězila meruňkovice Bohumíra Koukala, druhé místo získala meruňkovice Jaroslava Medka. O třetí příčku se rozdělili Zbyněk Kajnar se směskou
z broskví a švestek a Lubomír Nesvadba s pálenkou
z jablek. Titul „Patok roku 2012“ získala pálenka z nezralých jablek od pěstitele Tomáše Jemelky.
I devátý ročník koštu slivovic a ostatních pálenek
v Citově proběhl v přátelském duchu a bez problémů.
Koštéři ještě dlouho do noci diskutovali nad vítěznými
a méně úspěšnými vzorky pálenek. Organizátoři děkují
všem zúčastněným za podporu novodobé tradice, přejí
hodně štěstí v pěstování plodin pro výrobu pálenek ze
sklizně roku 2013 a těší se na jubilejní desátý ročník.
Za organizátory Jana Čepeláková

Citovská Tříkrálová rošáda
Opět po roce proběhl v naší obci již tradiční Tříkrálový
šachový turnaj. Sjelo se k nám 44 borců ze všech koutů Moravy a změřili síly v devíti patnácti minutových
zápasech.
Nejvíce se dařilo teprve devatenáctiletému Pavlu Burešovi z Agentury 64 Grygov. Na druhém místě skončil
František Vrána, na třetím Petr Kapusta, oba z ŠK Staré
Město. Z citovských borců skončil nejlépe Michal Šneidr
na 18. místě.
Turnaj proběhl ve velmi přátelské atmosféře, takže
vrchní rozhodčí dr. Šlapák nemusel řešit žádné rozepře.
Sokol Citov děkuje všem sponzorům včetně obce
Citov za podporu, bez které bychom těžko zvládli zajistit tak vysoce obsazený turnaj. Doufáme, že nám budou
sponzoři nakloněni i příští rok, abychom mohli uspořádat další, již třetí ročník Citovské Tříkrálové rošády.

Šachový oddíl Citov

Pozvánka na Čarodějnické odpoledne v Citově
Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás zveme na Čarodějnické odpoledne, které se bude konat v sobotu
27.4.2013 od 15.00 hodin na koupališti v Citově. Pro Vaše ratolesti připravíme hry o ceny, děti v maskách budou odměněny a všechny od nás obdrží občerstvení zdarma. Pro rodiče a doprovod bude nachystáno bohaté
občerstvení v podobě ohnivé vody a překvapení z ohýnku. Všem nám k poslechu bude hrát reprodukovaná
hudba. Na hojnou účast se těší fotbalisti z umělky.
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Nejen děti můžou mít ze sněhové nadílky radost
Běžky 20. ledna 2013, trasa: Citov – Tovačov,
restaurace U Tří králů a zpět.
Běžky 27. ledna 2013, trasa: Citov – Charváty,
hospoda U Palírny a zpět.
Nám všem, kteří jsme si jako novoroční předsevzetí
zvolili „udělat něco zdravého pro své tělo, shodit nějaké
to vánoční kilečko“, nám všem zima dopřála na pár dnů
bílou peřinu i tady na Hané, 201 metrů nad mořem.
Vydařily se nám dva báječné nedělní výlety na běžkách. Kdo neměl běžky, půjčil si je, kdo na nich stál poprvé, naučil se. Šli jsme cestou - necestou, polem - nepolem, lesem, či zamrzlým rybníkem. Odměnou nám byla
dobrá nálada, slivovička a skvělé pivo a oběd v krbem
vyhřáté Restauraci U Tří králů, nebo druhou neděli výborný gulášek v hospůdce U Palírny. Nejen děti můžou mít
ze sněhové nadílky radost!
Nyní běžky odkládáme na půdy, do komor, garáží, sklepů a těšíme se, až vyrazíme za humna naší obce
opět. Nejprve bez běžek - na 3. Ročník Svatováclavské-

ho nočního pochodu (27.9.2013). Kdo má chuť se přidat
a vyzkoušet si toulky noční přírodou, je vítán!
Kateřina Jemelková

M I S T RO V S K Á U T K ÁN Í J AR O 2 0 1 3 – S F K CI T Y CI T O V

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

NE – 31.3

ŘÍKOVICE- CITY

10.00

ŘÍKOVICE

NE – 7.4

CITY- TŘETÍ HOUSLE

10.15

CITOV

NE – 14.4

FC CITOV - CITY

10.00

CITOV

SO – 20.4

CITY – KANCI CITOV

15.00

CITOV

SO – 27.4

FC BRODEK - CITY

09.30

CITOV

NE – 5.5

CITY - LAHVÁTOR

10.15

CITOV

NE – 12.5

VESELÍČKO - CITY

14.00

VESELÍČKO

NE – 19.5

CITY - ŽELATOVICE

10.15

CITOV

NE – 26.5.

SSC NAMOLI- CITY

10.00

VĚŽKY

NE – 2.6

PK PROSENICE- CITY

13.30

PROSENICE

NE – 9.6

CITY - DISCAVERY

10.15

CITOV

NE – 16.6

RADVANICE - CITY

10.00

RADVANICE

SO – 22.6

SDU - CITY

14.00

DOLNÍ ÚJEZD
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Divadelní představení BLBEC K VEČEŘI

Ocenění nejchutnější slivovice

Zachovávání tradic - brkačování

Zachovávání tradic - májkování

Tříkráloví koledníci

Tříkrálový šachový turnaj

Masopustní pochování basy

Divadelní představení - Popoluška
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