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Cestování vesmírem aneb dětský den v Citově

Oprava sociálního zařízení v Mateřské škole Citov

J

J

iž tradičně druhou sobotu v červnu rozezvučí Citov
dětský smích. Stalo se tak i 15. června 2013 odpoledne. Na 120 dětí a mnoho dospělých se vydalo
na trasu vesnicí, která na 15 stanovištích přinesla dětem
mnoho zážitků a také poučení. Téma Vesmír děti hodně
lákalo zkoušet nové dovednosti a znalosti. Na stanovištích byly nainstalovány naučné panely o vesmíru zapůjčené z Lidové hvězdárny v Prostějově. Zajímavé informace tak mohli získat i dospělí. Děti skládaly hvězdy
do podoby souhvězdí, lovily Zeměkouli z Mléčné dráhy,
přistávaly padákem s raketou, skákaly bez gravitace na
měsíci, přepravovaly kosmonauty, létaly v létajícím talíři
i pluly vesmírnou lodí. Na trase potkávali malí i velcí na
40 zajímavých vesmírných bytostí, astronautů, letových
dispečerů a hvězdářů. Děti za splněné úkoly získávaly
vesmírná tělesa, ze kterých v cíli lepily svůj vlastní vesmír.
Pak je za něj v raketě čekala pěkná odměna. Zábavné odpoledne pokračovalo na koupališti soutěžemi, hudbou,
tancem a také překvapením v podobě bazénu plného
koupelové pěny od citovských hasičů. Podařené pohodové odpoledne plné her a zábavy potěšilo mnoho malých i velkých.
Děkujeme všem ochotným členům Sokola Citov, členům
SDH Citov, Obecnímu úřadu v Citově a velké řádce dobrovolníků, bez nichž by tato akce nemohla proběhnout.
Za organizátory Veronika Kozlová

PŘEDZAHRÁDKA - VSTUP DO MÉHO DOMU

D

ruhý ročník soutěže, v níž Kulturní komise obce
Citov ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu vybírá domy, jejichž
předzahrádky, záhony, okna a balkony stojí za povšimnutí občanů a dělají Citov krásnější, proběhl v červenci
letošního roku. Letos se do bodování zapojili i loňští

vítězové a pomohli tak s nelehkým výběrem zahrádek
k ocenění. Po součtu bodů všech členů poroty Vám
oznamujeme vítěze v jednotlivých kategoriích: Za celkový vzhled a soulad s architekturou byla vybrána
rodina Karasova Citov 143, za výběr rostlinných druhů
rodina Navrátilova, Citov 13, za drobnou architekturu
a stavební doplňky rodina Oščádalova, Citov 163, za
úpravu a údržbu zeleně rodina Sehnulova, Citov 166
a za nejhezčí okno či balkon rodina Mráčkova, Citov 173.
Všem srdečně gratulujeme. Ocenění v podobě diplomu
a nákupního šeku do Hornbachu Olomouc obdrželi majitelé oceněných předzahrádek na zasedání zastupitelstva
obce v kulturním domě v pondělí 9.9.2013
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům Citova, kteří pečují o kousky zeleně před svými domy a dělají tak Citov hezčí a příjemnější. Slovy jednoho
z členů poroty: Po velkém přemýšlení a několikadenním
procházení po naší obci, myslím, že pochvalu za starost
a udržování svého obydlí a jeho blízkého okolí si zaslouží
alespoň třetina obyvatel.
Za kulturní komisi Veronika Kozlová

/2

eště ani nezačaly letní prázdniny a v Mateřské škole
Citov už připravovali své pracoviště řemeslníci. Náročná rekonstrukce s velkými zásahy do rozvodů
vody a odpadů v historické budově dávala tušit ne zcela
jednoduché rekonstrukční práce.
Mateřská škola disponovala dvěma dětskými záchody a pisoárem a třemi umývadly. Tento počet byl pro
stávající kapacitu 24 dětí nedostačující. Přidaly se i potíže s odtékáním odpadové vody. Toaleta zaměstnanců
musela být pro havarijní stav potrubí odstavena zcela.
Díky projektu zpracovanému panem ing. arch. Pavlem
Grasse, který významně vyřešil prostorová omezení v památkově chráněné budově, a také díky ﬁnanční podpoře Olomouckého kraje, mohlo zastupitelstvo obce rozhodnout o realizaci oprav.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze tří
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána
stavební ﬁrma pana Bohumila Složila z Citova. Oprava
sociálního zařízení mateřské školy byla zahájena
24. června 2013 a dokončena bude do 18. října 2013.
Projekt je realizován za ﬁnanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova
2013 ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady této akce jsou
rozpočtovány ve výši 603.628,- Kč.
Podle projektu probíhaly v rekordním čase bourací práce a odkrytí kanalizace v zaslepené sklepní místnosti. Mezi výsypkou bylo obnaženo a vyjmuto staré
potrubí a nahrazeno novým. Zamokající stěna mezi
toaletami a archivem obce byla podřezána a odizolována. Byly připraveny a napojeny nové rozvody studené
a teplé vody. Zásah byl rozsáhlý už i proto, že rozvody

vody a odpady navazovaly také na sociální
zařízení v prvním patře
zámku. Odkryté klenby,
skrze které prostupovalo potrubí, si vyžádalo
citlivé stavební opravy,
podobně jako omítky
v hlavním rekonstruovaném prostoru. Protože prostory
dětských toalet nemají ideální rozměry, byla vybudována
oblouková příčka, která nese 5 nových umyvadel a vtipně ukrývá sprchový kout. Přezdění vchodových dveří blíže ke vchodu do herny školy umožnilo zvětšení prostoru
a také vytvoření určité intimity pro děti na toaletě. Čtyři
zavěšené záchody a jeden pisoár jsou pro děti zcela dostačujícím vybavením. Rekonstruovány byly i obě sousedící toalety pro dospělé zaměstnance školy a Obecního
úřadu. Replika historických dveří od toalet a repasované
okno historické budovy vhodně doplnily historizující
obklady a mozaika v nenápadných okrových odstínech.
Pro rozzáření jsme zvolili veselé a barevné doplňky jako
kelímky, věšáčky apod.
Jsme velmi rádi, že rekonstrukce sociálního zařízení
zlepšila provozní podmínky mateřské školy, zvelebila
část historického majetku obce a splnila požadavky kontrolních orgánů.
Veronika Kozlová, ředitelka MŠ Citov

Umístění sběrného kontejneru v obci

S

polečnost Wtórpol umístila v naší obci před prodejnu Jednoty kontejner na sběr textilu, obuvi
a hraček. Kontejner je zde zkušební dobu, a pokud
se neosvědčí, případně do něj budou ukládány jiné než
požadované věci, bude přemístěn do jiné obce.
Společnost Wtórpol byla založena v roce 1992. Od samého začátku redistribuuje a recykluje použité oděvy.
V současnosti provozuje 28 tisíc kontejnerů na sběr
oděvů rozmístěných po celém Polsku, do nichž se ročně
nasbírá kolem 34 miliónů kg textilu.
Společnost postupně expanduje do sousedních států,
tedy i do České republiky, kde prostřednictvím svých
krajských obchodních zástupců vedou jednání, jejichž
výsledkem jsou dohody o poskytnutí míst pro jejich
kontejnery. Kontejnery si vyrábí sami na speciálně vybavených linkách v sídle společnosti.
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil, záclony, závěsy, povlečení,

potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované
(svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.
Apelujeme na občany, aby textil, který vkládají do sběrného kontejneru, byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Tyto věci jsou k ekologické likvidaci nebo
k případnému dalšímu využití jako například distribuce
do rozvojových zemí.
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý
textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad a elektrospotřebiče.
Tento kontejner nám díky sběru ušetří nemalé peníze
za velkoobjemový svoz. Likvidaci, distribuci a recyklaci
zajišťuje na své náklady společnost Wtórpol.
Samozřejmě, že i nadále budeme organizovat humanitární sbírky použitého ošacení pro Občanské sdružení
Diakonii Broumov.
Jaromír Otáhal
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Oprava pomníku obětem I. světové války

V

letech 2009–2011 jsme provedli rekonstrukci veřejného prostranství v centru obce, které spočívalo
v obnově areálu víceúčelového sportoviště včetně
výsadby nové zeleně. Nepřehlédnutelnou součásti této
návsi je také pomník obětem 1. světové války, který byl
vybudován nákladem hasičského sboru obce a slavnostně odhalen dne 25. června 1922. V letošním roce uplynulo 91 let od jeho postavení a za tuto dobu byl na něm
citelně znát vliv eroze.
Památník se nakláněl dopředu vlivem dožívání cihlové vyzdívky základové desky, do které zatékalo a byla
periodicky poškozována mrazovými cykly. Docházelo
k postupnému rozestupování schodových stupňů a stav
se vytrvale zhoršoval. Povrch kamene byl silně znečištěn
biologickým náletem a černými uhlíkatými depozity,
v dešťových stínech se lokálně projevovaly sádrovcové
krusty a hnízda poškození vlivem krystalizace solí vyplavovaných z kamene. Zejména v obličeji a na levém stehně postavy bylo poškození devastující modelaci. Další
podobná poškození byla v soklové partii. Plošně se projevovala drobná mechanická poškození a povrch materiálu byl zvětralý. Spárování bylo vypadané a do volných
spár zatékalo. Kovové oplocení pomníku bylo značně
zkorodované, některé prvky zcela chyběly. Podezdívka
z betonových obrub vykazovala trhliny a poškození odpovídající stáří a vlivům erozních podmínek. Abychom
pomník zachovali v důstojném stavu i pro další generace, rozhodli jsme se pro celkovou opravu tohoto pietního
místa.
Probíhající oprava je zaměřena na zachování hmotné
podstaty památky ve výrazu přírodního kamene s patinou přirozeného stáří. Vzhledem k dožívající původní
vyzdívce a naklonění památky bylo přistoupeno k její
celkové demontáži. Samotná oprava památníku je prováděna v ateliéru restaurátora. Základová deska památníku se nadbetonovala, opraveny jsou i vyzdívky
schodových stupňů. Písmo na žulové desce bude nově
vystříbřeno, písmo na pískovci zvýrazněno černou nebo
tmavohnědou barvou. Spojovací kovové prvky památníku budou podle potřeby ošetřeny nebo nahrazeny
za nerezové. Původní oplocení včetně podezdívky se

opravilo náhradou ve stávajícím půdorysu a proporcích.
Podezdívka je provedena z prostého betonu do nezámrzné hloubky, krytá zhlavím z umělého kamene. Na
podezdívku se osadí nízký kovový ozdobný plot, rozměrově i členěním podobný původnímu. Konstrukce bude
zinkovaná a opatřená vrchním nátěrem, na přední straně
bude vstupní branka. Zpevněná plocha okolo památníku
se ohraničila obrubníky a bude vysypaná kačírkem. Mezi
takto zpevněnou plochou a oplocením se posléze založí
travnaté pásy.
Projekt „Citov – oprava pomníku obětem 1. světové
války“ je spoluﬁncován Ministerstvem obrany ČR z programu „Zachování a obnova historických hodnot“.
Jaromír Otáhal

Oddílná splašková kanalizace a ČOV

R

ozhodnutím Státního fondu životního prostředí ČR
o poskytnutí podpory na spoluﬁnancování realizace projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace
a ČOV“ tak bylo naplněno dlouholeté úsilí zastupitelstva
obce.
Jak to vlastně všechno začalo. V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Tím se pro ni staly
závaznými předpisy Evropské unie, na úseku vypouštění
odpadních vod do vod povrchových, především směr-

nice Rady o čištění odpadních vod. Směrnice se týká
odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod a čištění
a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových
odvětví. Jejím cílem je ochrana životního prostředí před
nepříznivými účinky vypouštění odpadních vod. Pro
povrchové vody je cílem, aby členské státy provedly potřebná opatření k zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, a to nejpozději do 15 let od data
účinnosti této směrnice. Vzhledem k tomu, že směrnice
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nabyla účinnosti dnem 22.12.2000, vyplývá z toho závěr:
v termínu nejpozději do 22.12.2015 je třeba zajistit, aby
do povrchových vod byly vypouštěny odpadní vody v takové kvalitě, která odpovídá v našem případě platnému
Nařízení vlády ČR o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod.
V současné době máme v obci jednotnou gravitační
kanalizaci s vyústěním do recipientu Morávka. Kanalizace odvádí dešťové vody téměř z celého intravilánu obce
kromě ploch, které jsou gravitačně odvodněny přímo do
Morávky. Dešťové vody ze střešních svodů jsou většinou
napojeny do kanalizace stejně jako uliční vpusti. Splaškové vody z domácností jsou likvidovány v žumpách nebo
septicích s přepadem do kanalizace nebo do Morávky.
Septiky mají malou účinnost a některé domácnosti jsou
do kanalizace napojeny přímo, což dokazuje fekální znečištění v Morávce u výpustního objektu kanalizace.
Orgánem státní správy zabývající se ochranou životního prostředí bylo proto obci uloženo řešit nezávadné
vypouštění odpadních vod do toku Morávky v souladu
s evropským nařízením. Z tohoto důvodu si zastupitelstvo nechalo vypracovat posouzení stavu stávající kanalizace v obci, zda je možné ji využít i pro odvádění veškerých splaškových vod z domácností bez předchozího
čištění v septicích. Tento posudek měl za úkol zhodnotit
kanalizaci po stránce technického stavu a hydraulické
kapacity a její životnosti s ohledem na další využití. Z posouzení stavu stávající kanalizace a jejího možného využití i pro odvádění splaškových vod s čištěním na ČOV
bylo konstatováno, že v obci Citov bude nutné položit
novou oddílnou splaškovou kanalizaci. Důvodem jsou
netěsné spoje potrubí stávající kanalizace. Vysoká hladina spodní vody tak způsobuje velké množství balastních
vod v potrubí i mimo období dešťů. Malé spády nivelety dna některých stok jsou příčinou špatné průtočnosti
a zahnívání sedimentů v potrubí. Vzdouvání hladiny toku
Morávka do potrubí na vzdálenost mnoha desítek metrů způsobuje zanášení potrubí, provozní problémy se
sedimenty a zápach ze silničních vpustí kanalizace. Vyřešit nezávadné čištění odpadních vod pouze stavbou
samotné čistírny u výpustního objektu kanalizace bylo
z uvedených důvodů zamítnuto.
Proto si zastupitelstvo obce nechalo vypracovat několik dalších posudků a studií, které měly napomoci při
rozhodování v oblasti likvidace odpadních vod v Citově
v souladu s platnou legislativou. Bylo zpracováno několik posudků obsahující výhody či nevýhody jednotlivých
variantních řešení. Již předem bylo vyloučeno odvádění
splaškových vod na čistírnu v Henčlově nebo do Brodku
u Přerova. Zastupitelstvo se účastnilo několika poznávacích exkurzí v obcích, kde měli čerstvé zkušenosti s provozováním nové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Byly navštíveny obce provozující existující typy kanalizace gravitační, tlakovou a podtlakovou. S ohledem na charakter zástavby v obci, existenci stávajících inženýrských
sítí, spádovost území a vysokou hladinu spodní vody
bylo navrženo vybudovat v obci Citov novou oddílnou
splaškovou kanalizaci s vlastní čistírnou odpadních vod.
Příprava této náročné investice se tak mohla rozjet
naplno. V roce 2008 byla zpracována projektová doku-

mentace ﬁrmou vybranou ve výběrovém řízení. Ještě
téhož roku bylo vydáno územní rozhodnutí na umístění
stavby kanalizace a následující rok jsme získali pravomocné stavební povolení. Trasa kanalizace je vedena po
pozemcích vhodných k pokládce kanalizačního potrubí
tak, aby bylo možné v co největší míře odkanalizovat celé
zájmové území a umožnit napojení všech nemovitostí
v obci. Parcely jsou v majetku investora, organizací státní
správy i soukromých subjektů. Zejména zástavbu rodinných domů navazujících k vodnímu toku Moravka nebylo
možné odkanalizovat jiným způsobem, než tím, že jedna
kanalizační stoka je vedena v ochranném pásmu toku po
pozemcích vlastníků jednotlivých nemovitostí. Detailní
vedení jednotlivých tras je znázorněno na přiložených
situačních výkresech projektové dokumentace stavby.
Pro obec Citov bylo navrženo odkanalizování splaškovou
kanalizací s vlastní ČOV. Z důvodu nevhodných spádových podmínek a poměrně vysoké hladině spodní vody
byla navržena podtlaková kanalizace. Odpadní vody jsou
shromažďovány v podtlakové stanici umístěné v areálu
ČOV. Odpadní vody budou odtékat z jednotlivých domů
gravitačně do domovních přípojkových šachet umístěných v blízkosti každého domu.
Stávající kanalizace bude po vybudování nové oddílné splaškové kanalizace sloužit pouze k odvádění střešních a povrchových vod. Veškeré existující napojení výtoků kanalizace z rodinných domů bude zaslepeno
a ponecháno pouze to, které stoprocentně odvádí
pouze vodu ze střech. Za tímto účelem bude důsledně
prováděn monitoring stávající kanalizace v kontrolních
šachtách jednotlivých kanalizačních stok, aby tak bylo
dosaženo vyloučení nežádoucího vypouštění splaškových vod.
První žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí byla podána na podzim roku
2009. Následující rok bylo obci sděleno že náš projekt nebyl vybrán pro podporu z OPŽP. Naše žádost byla řídícím
orgánem vyřazena s ohledem na výsledky hodnocení
a na omezenou výši alokované částky na podporu
z Fondu soudržnosti pro danou výzvu.
Druhá žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí byla podána v roce 2012 do
nově vyhlášené výzvy. V listopadu 2012 byla naše žádost
řídícím výborem akceptována a předložena k dalšímu
řízení. V měsíci srpnu 2013 jsme obdrželi rozhodnutí
Státního fondu životního prostředí (SFŽP) o poskytnutí
podpory na realizaci projektu „Citov – oddílná splašková
kanalizace a ČOV“. Tímto rozhodnutím nám bylo rovněž
uloženo doložit na SFŽP doklady potřebné k uvolnění
dotace na ﬁnancování stavby kanalizace. Požadováno
je zejména pravomocné stavební povolení, doklady
k výběrovým řízením na zhotovitele stavby, autorského
a technického dozoru stavby, smlouvu o dílo a výčet dalších požadovaných dokladů prokazující spoluﬁnancování stavby, soulad s požadavky orgánů ochrany životního
prostředí a s plánováním v oblasti vodního hospodářství.
Pokud se nám podaří v termínu doložit veškeré požadované doklady předpokládáme, že stavbu kanalizace
a čistírny odpadních vod na jaře roku 2014 zahájíme.
Jaromír Otáhal
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Rekonstrukce turbíny citovského vodního mlýna
a dokončení jeho fasády
Vážení spoluobčané!

bezmála na 80 000,- Kč. Přesto jsme se do nákladné rekonstrukce pustili. Při opravě byl zjištěn ještě větší objem
prací, než bylo původně zjištěno a tak při konečné rekapitulaci ceny se tato vyšplhala bezmála na 100 000,- Kč.
Po instalaci turbíny na původní místo nám pan Ludvíček
doporučil vyrobit ještě nové řemenice pohonu motoru,
neboť ty původní (ještě dřevěné)nejsou již v dobrém
stavu a hrozí prasknutí. Oslovili jsme tedy ﬁrmu strojírny
v Přerově, která se tohoto úkolu ujala za nabídkovou
cenu 50 000,- Kč. Pevně věříme, že do konce října 2013
bude opět turbína v provozu. Tím ale dění kolem turbíny
nekončí. Chtěli bychom vlastními silami opravit prostory
u turbíny a po té umožnit citovským občanům do těchto prostor nahlédnout a nechat na sebe dýchnout kus
historie. Čeká nás ještě výměna dřevěného stavidla
a drobné úpravy, jako vstupu k turbíně atd.
Na závěr mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci našich stěžejních akcí,
červencové a srpnové noci, bez jejichž ﬁnančního zisku
bychom nebyli schopni tak ﬁnančně nákladnou rekonstrukci turbíny provést. Do příštího roku 2014 jsme si dali
za cíl dokončit opravu fasády po rekonstrukci střechy
a celý mlýn natřít fasádní barvou. Proto bychom byli velmi rádi, kdyby nám i v roce 2014 obecní úřad umožnil
uskutečnit červencovou a srpnovou noc.
Přeji jménem mysliveckého sdružení všem spoluobčanům pevné zdraví, krásnou naši přírodu a pobytem v ní
čerpat tak potřebnou životní energii pro každého z nás.

Chtěl bych vás informovat o rekonstrukci vodní turbíny v našem mlýně, kterou jsme se rozhodli provést
v letošním roce poté, kdy došlo k její poruše. Po mnoha
letech provozu, únavou materiálu hlavní hřídele se tato
ukroutila a následkem toho byly poškozeny další komponenty soustrojí. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že
provedeme její opravu, ne proto, že by byl její provoz
ﬁnančním přínosem pro naše sdružení, ale proto, abychom zachovali, dá se říci historickou památku starší
jak sto let pro další pokolení. Oslovili jsme ﬁrmu pana
Ludvíčka z Bruntálu, který byl ochoten rekonstrukci
provést. Po jeho první prohlídce turbíny nám pan Ludvíček vypracoval nabídkovou cenu, která byla stanovena

Za MS Citov Bohumil Vrána, předseda

Cyklovyjížď ka mikroregionu Dolek

V

jubilejním 10. ročníku přispělo k rekordní účasti
cyklistů překrásné téměř letní počasí. Zaregistrovaní cyklisté startovali z Brodku u Přerova na bezmála
30 km dlouhou trať se zastávkami v každé vesnici mikroregionu. Malé občerstvení a razítko do orientační mapky
vyjížďky v Citově, Císařově, Lukové, Rokytnici, Kokorách,
Lhotce, Nelešovicích, Čelechovicích, Majetíně a Brodku
u Přerova propojilo obce mikroregionu v cyklistickém
setkání malých i velkých. Někteří absolvovali celou trať
ve velmi dobrých téměř závodnických časech, jiní si vyjížďku a zastavení užili s přáteli a někteří zvolili třeba jen
část trati pro pohodu a rekreaci. I naše obec měla řádku
reprezentantů z nejrůznějších věkových kategorií.
Důkazem jsou i získaná ocenění pro citovské účastnice cyklovyjížďky. Nejstarší cyklistkou byla paní Drahomíra Bojková a nejmladší Terezka Karasová. Na 620
účastníků prožilo příjemnou sportovní sobotu.

Veronika Kozlová
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Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad.
• Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea,

V sobotu 5. října 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:

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!

• 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

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

do kontejneru

M I S T R O V S K Á U T K ÁN Í P O D Z I M – S F K C I T Y C I T O V

1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NE – 01.09. FC CITOV - CITY

08,30

CITOV

NE – 08.09. CITY – HERNA GAMA

10,15

CITOV

NE – 15.09. ŽELATOVICE - CITY

10,00

ŽELATOVICE

NE – 22.09. CITY – TŘETÍ HOUSLE

10,15

CITOV

NE – 29.09. ŘÍKOVICE - CITY

10,00

ŘÍKOVICE

NE – 06.10

CITY - PROSENICE

10,15

CITOV

NE – 13.10

NAMOLI - CITY

10,00

VĚŽKY

NE – 20.10

KOM. BANKA - CITY

16,00

VINARY

NE – 27.10. CITY – LESNÍ VÍLY

10,15

CITOV

NE – 03.11. SDU - CITY

10,30

DOLNÍ ÚJEZD

NE – 10.11

10,15

CITOV

CITY- TITANIC Troubky

NE – 17.11. EKEKE RORKY - CITY

15,00 DŘEVOHOSTICE

NE – 24.11. CITY – LAHVÁTOR

10,15
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NÁVŠTĚVA CITOVSKÝCH FOTBALISTŮ V CÍTOVĚ U MĚLNÍKA.

D

ne 22.6.2013 se výběr fotbalových klubů malé
kopané zúčastnil memoriálu Vladimíra Švába
v družebním Cítově u Mělníka. Turnaje ve velké
kopané se zúčastnila čtyři družstva. Po prohrách 1:5 a 3:5
náš tým skončil na 4.místě. Protože velká kopaná se u nás
doma nehraje, nemohlo to jinak dopadnout. Rádi jsme

se tohoto turnaje zúčastnili a na oplátku chceme přátele
s Cítova pozvat k nám na Moravu na turnaj v roce 2014.
Poděkování za podporu této akce patří Obecnímu
úřadu Citov a SK SIGMĚ OLOMOUC.
Bohumír Koukal

Pískovna Věrovany

M

agistrát města Olomouce, odbor koncepce
a rozvoje, jako úřad územního plánování pořizuje na žádost obce Věrovany změnu územního
plánu, jejímž předmětem je umožnění otvírky těžby štěrkopísku v lokalitě mezi Hrubým lesem a vodním tokem
Morava.
Veřejné projednání návrhu změny Územního
plánu Věrovany s odborným výkladem se uskuteční dne 31.10.2013 v 16.00 hodin v kulturním domě
ve Věrovanech. Návrh změny je rovněž zveřejněn na
webových stránkách Magistrátu města Olomouce na
adrese - http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/projednavani-upd. Nejpozději do
7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 7.11.2013
může každý uplatnit své připomínky.
V téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci
veřejnosti uplatnit své námitky proti návrhu změny, ve
kterých uvedou jejich odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezí území
dotčené námitkou.
Ve zveřejněné dokumentaci je uvedeno, že návrh
změny posiluje celkovou životaschopnost obce Věrovany. Výměra plochy těžby nerostů a plochy dočasné technické infrastruktury je v současné době tvořená takřka
výhradně ornou půdou a činí 59,35 ha. Předpokládá se
vytěžení vymezeného území změny do 20 let při objemu těžby 250 tis. t/rok a rekultivace na vodní plochu
s vodohospodářským využitím a krajinnou zeleň dle podrobné projektové dokumentace. Zhruba 60% vytěžené
suroviny bude dopravováno po železnici s překládkou
v průmyslově zóně v Brodku u Přerova, která je situována
v blízkosti vjezdu od pískovny do Brodku u Přerova.
Celá lokalita těžby se nachází zcela mimo obytnou
zástavbu, k níž nedosahují ani posuzované vlivy záměru (hluk, emise). V území řešeném návrhem změny se
nevyskytují kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V důsledku navrhované změny dojde ke změně způsobu využití
plochy v extravilánu obce Věrovany v lokalitě Choziny na
levém břehu řeky Moravy, která není v kontaktní poloze k současně zastavěnému území ani k zastavitelným
rozvojovým plochám obce Věrovany a sousedních obcí.

Dopravní obsluha území změny je možná ze silnice II. třídy, která prochází v bezprostřední blízkosti severní hranice řešeného území. Posuzovaný návrh změny územního
plánu Věrovany se týká pouze zahrnutí záměru na těžbu
štěrkopísku do územního plánu obce.
V ploše těžby nerostů se vymezuje dočasná plocha
technické infrastruktury pro umístění technického a sociálního vybavení (umístění mobilních buněk pro expedici, denní místnost, kancelář, šatny, sklad, ostrahu, hygienicko sociální vybavení, studna, žumpa, vodovod,
kanalizace, váha, rozvody elektro, ocelokolna a čerpací
stanice nafty pro zajištění provozu pískovny, oplocení
sociálně-technického zázemí) a dopravní zpřístupnění
těžebny (zřízení dočasné účelové komunikace pro dopravní obsluhu těžebny, manipulační a skladová plocha,
zpevněná železobetonovými panely pro těžební a přepravní mechanismy a jejich obsluhu). U severního okraje
dočasné plochy bude umístěna distribuční trafostanice,
připojená přípojkou na stávající vedení VN, procházející
severojižním směrem podél východního okraje zastavěného území obce Věrovany.
U vlivů na obyvatelstvo byly hodnoceny zejména hluk
a emise z manipulace s pískem i ze spalovacích motorů
nákladních vozidel. Pro posouzení těchto vlivů byla zpracována rozptylová a hluková studie, které hodnotí nárůst
negativních vlivů v území. Hodnocena byla i doprava,
která souvisí s provozem záměru. Měřením hluku v území poblíž silnice II/150 bylo zjištěno překročení limitních
hodnot hluku. Hluková studie prokázala, že hlučnost
způsobená vlastní těžbou úpravou se v obytné zástavbě
vůbec neprojeví, hluk z dopravy bude v roce 2015, který
byl zvolen jako výpočtový rok, znamenat proti stavu bez
pískovny pouze 0,1 dB navýšení, což není sluchově postižitelné. Vlivy na obyvatelstvo nepovedou ke zhoršení
zdravotního stavu obyvatelstva, přinesou ale narušení
faktoru pohody vlivem zvýšení četnosti průjezdů nákladních vozidel.
Vlivy na ovzduší a klima v území budou zanedbatelné, v řádu desetin procenta až procenta u jednotlivých
druhů škodlivin ve srovnání se současným stavem. Vlivy
na klima jsou neprokazatelné.
V případě vlivů na vody se celé území těžebny nachází v chráněné oblasti přírodní akumulace vod. Pod-
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mínkou přípustnosti změny využití území podle návrhu
změny je zajištění realizace všech potřebných opatření
pro ochranu podzemních vod. Vlivem těžby dojde k vytvoření velkoplošného jezera s litorálním přechodovým
pásmem a plochami nové krajinné zeleně. Do podzemních nebo povrchových vod mimo těžební prostor nebudou vypouštěny žádné odpadní vody. Do těžebního jezera a v něm vymezeném prostoru kalového pole budou
vypouštěny vody z mokrého třídění vytěženého písku.
Voda pro potřeby sociálního zařízení pro zaměstnance pískovny bude odebírána z nové studny, která bude
provedena v rámci stavby sociálně-technického zázemí
pískovny. Splaškové vody budou svedeny do podzemní nepropustné vyvážecí jímky a odváženy k čištění do
čistírny odpadních vod v okolí. Těžební organizace zajistí
zpracování projektu ukládky zemin odborně způsobilou
osobou tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů
v území. V aktualizovaném posudku vlivů na povodňový
průtok vody územím byla vyčíslena ovlivnění u postupu
povodňové vlny územím v řádu centimetrů. Po ukončení
těžby štěrkopísků se předpokládá vodohospodářské využití nádrže pro odběr vody pro závlahy zemědělských
pozemků. V jezeru vzniklém po těžbě bude též prováděn výkon rybářského práva dle zákona o rybářství. Dále
s ohledem na probíhající a dále očekávaný trend klimatických změn v budoucnu není vyloučeno ani využití
nádrže pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Odkrytím zvodně a vznikem trvalé vodní plochy prakticky
nemůže dojít k žádnému ovlivnění jímacích objektů.
Měřitelný vliv těžby by se neměl projevit na žádné ze
studní v Citově ani ve Věrovanech a Nenakonicích.
V rámci předchozího posuzování záměru v letech
2006 - 2008 bylo dále zvažováno možné ovlivnění průtoku vod při případné povodňové situaci. Toto bylo podrobně řešeno ve spolupráci s odborníky na hydrauliku
tekoucích vod, přičemž bylo konstatováno, že při dodržení podmínek (ponechání volných koridorů podél silnice Dub - Brodek a kanálu Průpich, ponechání volného
prostoru podél těžebního jezera bez jeho ohrázování)
k ovlivnění charakteristiky nebo zhoršení působení povodňových vod nedojde.
Co se týče vlivů na půdu, je zábor poměrně kvalitní
zemědělské půdy jedním z nejvýznamnějších vlivů těžby
v posuzovaném území. Těžené pozemky nebudou vráceny zpět do zemědělské půdy, větší část plochy bude
změněna na vodní plochu.
Celá plocha dobývacího prostoru je v současné době
intenzivně obhospodařována, nenacházejí se zde žádné
ohrožené druhy rostlin. V území byl zajištěn biologický
průzkum a hodnocení možných vlivů na zvláště chráněné části přírody, zejména na druhy a prvky obsažené
v blízké evropsky významné lokalitě Chropyňský luh.
Od EVL a břehu řeky Moravy bude plochu těžby nerostů
oddělovat bezzásahová zóna o šíři 50 m od okraje polní cesty po levém břehu řeky. Záměr nebude při splnění stanovených podmínek tyto chráněné přírodní prvky
ohrožovat. Všechna požadovaná opatření, která by měla
vést k zachování vhodných rozvojových podmínek pro
zvířata a rostliny, zejména požadavek vytváření litorál-

ních pásem, ostrůvků a členění břehů těžebního jezera
bude oznamovatel záměru akceptovat. Aktualizovaný
hydrogeologický posudek předpokládá pokles hladiny
podzemní vody v pásu lesa podél jeho západního a severovýchodního okraje. K redukci negativních vlivů poklesu hladiny podzemních vod na les se navrhuje podél
Hrubého lesa bezzásahová zóna o šířce 75 m od okraje
lesa. Těžba se nedostane do střetu s žádným navrhovaným nebo stávajícím prvkem systému ekologické stability, naopak, výhledová plocha jezera může funkčnosti
systému ÚSES napomoci.
V případě vlivů na krajinný ráz leží území řešené změnou v údolní nivě řeky Moravy, v krajině silně antropogenní, využívané intenzivně zemědělsky a s rovinatým
terénním reliéfem. Pro krajinný ráz širšího zájmového
území je příznačná zjednodušená struktura krajinných
prvků s tím, že širší zájmové území vykazuje výrazně
otevřený, nepříliš členitý charakter krajiny. Vliv na vzhled
krajiny bude nepříliš významný a nikoliv negativní. Vytvoření vhodně tvarované vodní plochy s doprovodnými
porosty se stane novou vhodnou dominantou lokálního
významu v území. Vliv na krajinný ráz bude u vytvářených
deponií skrytých zemin krátkodobý a málo významný.
V území nezůstanou po ukončení hornické činnosti žádné stavby.
U daného záměru je z hlediska vlivů na obyvatelstvo
nejzávažnějším vlivem doprava vytěžené suroviny, avšak
ani tento vliv, stejně jako vlivy ostatní, nepřináší sám
o sobě překročení limitních hodnot. Pro jeho minimalizaci bude převedeno cca 60% objemu expedované
suroviny na železnici s překládkou v Brodku u Přerova.
Na straně druhé přináší záměr některá výrazná pozitiva,
zejména z hlediska vytváření nových lokalit zpestřujících podmínky vývoje nových druhů rostlin a živočichů.
Pro realizaci záměru jsou ve výrokové části dokumentace změny ÚPSÚ Věrovany navrženy podmínky, při jejichž splnění budou negativní vlivy záměru omezeny na
minimum. Tyto podmínky pocházejí jednak ze studií
a posudků, které sloužily jako vstupní materiály pro zpracování dokumentace, jednak z platných předpisů.
To by bylo asi v krátkosti vše k Vaší informovanosti
o změně územního plánu obce Věrovany, která bude
předmětem veřejného projednávání dne 31.10.2013.
Teď již mají vše ve svých rukou věrovanští zastupitelé
a bude záležet zejména na nich, zda navrhovanou změnu schválí.
Z našeho pohledu přináší s sebou realizace záměru,
jehož předmětem je změna Územního plánu Věrovany, poměrně značné množství různých vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví obyvatel, které nebyly v předchozích řízeních jednoznačně vyloučeny. Uvažovanou
otvírkou těžby nerostných surovin bude silně narušen
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, která je výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Po několik desítek
let bude docházet ke značnému poklesu hodnoty krajinného celku v oblasti Moravy na úkor pochybného ekonomického využití.
Jaromír Otáhal
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Turnajové mužstvo

Účastníci cyklovyjížďky

Měsíčňanky

Letoví dispečeři

Souhvězdí

Kosmonautky

Hvězdáři

Mimozemšťanky
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