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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Smrtná neděle
Zvyky, které se váží k tomuto významnému dni postní předvelikonoční doby, se v Citově dodržují od nepaměti. Je milé
vidět malá děvčátka s překrásně zdobenými májíčky a písničkou na rtech, jak vítají jaro v každé citovské domácnosti
a právem si vyslouží sladkou odměnu. Starší, školou povinné dívky, mají na starosti druhou část zvyků. Jde o vynášení
„Mařeny“ – symbolu zimy ze vsi ven. Průvod prochází vesnicí a zpívá písničku, která je v Citově v ústním podání uchovávána již po mnoho let. Dívky, které dosáhnou v daném roce 15 let, nesou „Mařenu“. Bílá nastrojená maškara končí
po odstrojení zapálena v potoce, aby odplula ze vsi pryč. Nasbírané drobné odměny od citovských občanů si potom
děvčata rozdělí. „Zimu jsme vám vynesly, nový líto přinesly“ takhle vypadá vítání jara v Citově, letos provázené sluníčkem a náladou v pravdě jarní. Děkujeme děvčatům i jejich maminkám za krásné zážitky ze smrtné neděle.

Smrtná neděla, kde se poděla, u studánky, u rudánky jsem se umývala, lístečkem plístečkem jsem se utírala. Svatý Jiří, svatý
Jan, po věnečku věje nám. Nám, nám, těm citovským pannám. My citovské panenky, umějme si hlavěnky. Skoč kohoutku
do vody, pro zelené jahody. Proč bych já tam skákal? Své botičky máchal? Kde bych si je usušil? U pana krále. Král není doma,
jel do Hulína, králka jede z louky, veze pytel mouky, nám jej daruje.
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Oddílná splašková kanalizace a ČOV

V

e druhém čísle Citovského zpravodaje roku 2013
jsme Vás informovali o důvodech, které nás přiměli
k rozhodnutí, vybudovat v obci oddílnou splaškovou kanalizaci s napojením na vlastní čistírnu odpadních
vod. S vedením jednotlivých kanalizačních stok jste se
mohli seznámit na situačních snímcích včetně popisu
navržené kanalizace. 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. Šachty budou vystrojeny
podtlakovým ventilem, který se bude otvírat v závislosti
na množství splaškových vod. Po jeho otevření se splaškové vody nasají do podtlakové kanalizace.
Veškeré úsilí vedoucí ke zdárnému zahájení připravované stavby bylo odstartováno v měsíci srpnu 2013,
kdy jsme obdrželi rozhodnutí Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) o poskytnutí podpory na realizaci projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“. Tímto
rozhodnutím nám bylo uloženo na SFŽP doložit 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 s vybraným uchazečem a výčet dalších požadovaných dokladů prokazující spolufinancování stavby,
soulad s požadavky orgánů ochrany životního prostředí
a s plánováním v oblasti vodního hospodářství.
Ještě v závěru roku 2013 jsme vybrali zpracovatele
projektové dokumentace pro provádění stavby, technický dozor investora a firmu na zajištění technické pomoci při administraci realizovaného projektu. Hlavním
úkolem bylo vybrat zhotovitele stavby. Za tímto účelem
byla jmenována pětičlenná hodnotící komise, která byla
zastoupena zpracovatelem projektové dokumentace,
technickým dozorem investora a třemi členy zastupitelstva obce. Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Byla tedy zveřejněna na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému
o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo
pro místní rozvoj. Na základě tohoto zveřejnění se do
veřejné soutěže přihlásilo 5 uchazečů, firma GEOSAN
GROUP a.s., firma OHL ŽSD a.s., Sdružení Citov – oddílná
splašková kanalizace a ČOV 2014 (hlavní firma INSTA CZ
s.r.o., člen firma KNOSS s.r.o.), dále firma HOCHTIEF CZ a.s.
a firma ČAK CZ s.r.o.
Hodnotící komise zkontrolovala doručené doklady
a posoudila kvalifikační a technické předpoklady jednotlivých uchazečů. Konstatovala, že firmy GEOSAN
GROUP a.s., a firma HOCHTIEF CZ a.s., neprokázaly splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu. Zadavatel požadoval pro prokázání splnění technic-

kých kvalifikačních předpokladů předložení reference
na minimálně 1 stavbu (novostavbu) podtlakové kanalizace v hodnotě minimálně 14 mil. Kč bez DPH a minimálně 1 stavbu (novostavbu) podtlakové kanalizace
v minimální délce 1500 m. Z předloženého seznamu
stavebních prací a následně s osvědčení objednatelů
vyplynulo, že oba tito uchazeči nerealizovali ani jednu
stavbu týkající se podtlakové kanalizace. Hodnotící komise proto rozhodla o vyřazení žádosti o účast těchto
firem ve výběrovém řízení.
Do druhého kola postoupily 3 firmy, kterým byla
předána projektová dokumentace s výkazem výměr pro
zpracování nabídkové ceny. Hodnotící komise se sešla
10.3.2014 na svém jednání, aby posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Komise posuzovala nabídky firem OHL ŽS a.s., Sdružení
Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV 2014 (zastoupené firmami INSTA CZ s.r.o. a KNOSS s.r.o.) a ČAK CZ s.r.o.
Základním hodnotícím kritériem pro zadávání veřejné
zakázky je nejnižší nabídková cena. Pro hodnocení veřejné zakázky byla rozhodná výše celkové nabídkové ceny
v Kč bez DPH a bez rezervy, která bude uvedena ve
smlouvě o dílo. Firma OHL ŽS a.s. předložila nabídkovou cenu bez DPH a bez rezervy ve výši 36.680.218,- Kč.
Sdružení Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV
2014 předložilo nabídkovou cenu bez DPH a bez rezervy ve výši 36.480.649,- Kč. Firma ČAK CZ s.r.o. předložila nabídkovou cenu bez DPH a bez rezervy ve výši
37.104.654,- Kč. Hodnotící komise doporučila zadavateli
uzavřít smlouvu s uchazečem „Sdružení Citov – oddílná
splašková kanalizace a ČOV 2014, Zastoupené firmou INSTA CZ s.r.o. a firmou KNOSS s.r.o.“, který předložil nejnižší
nabídkovou cenu 36.480.649,- Kč bez DPH a bez rezervy. Výběr firmy následně schválilo zastupitelstvo obce
na svém zasedání, konaném dne 17.3.2014 v kulturním
domě v Citově.
Následné uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky zkomplikovala námitka proti
rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím
řízení a proti zadávacím podmínkám podaná firmou
HOCHTIEF CZ a.s. Stěžovatel firma HOCHTIEF CZ a.s. ve
své námitce uvádí, že stanovení zadávacích podmínek
vedlo k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů
účastnit se zadávacího řízení. Prokázání kvalifikačního
předpokladu, to znamená předložení reference na minimálně 1 stavbu (novostavbu) podtlakové kanalizace
v hodnotě minimálně 14 mil. Kč bez DPH a minimálně
1 stavbu (novostavbu) podtlakové kanalizace v minimální délce 1500 m, stěžovatel doložil referencí novostaveb
obsahujících pouze tlakové kanalizace. Ve své námitce
dále uvedl, že způsoby odkanalizování tlakového a podtlakového systému jsou zcela totožné, a v mnoha aspektech je podtlakový systém na realizaci dokonce jednodušší než systém tlakový.
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jednotlivých požadavků v konkrétním případě zcela
závisí na rozhodnutí zadavatele, což je jeho výhradním
právem stanoveným zákonem o zadávání veřejných
zakázek. Zadavatel má tedy právo stanovit požadavky
na prokázání kvalifikace, které bezprostředně souvisejí
s předmětem zakázky. Uchazeč je povinen tyto požadavky splnit, aby vypovídaly o jeho skutečné schopnosti veřejnou zakázku realizovat.
Argumentace stěžovatele, jejímž nosným pilířem je
skutečnost, že zadavatel nemůže požadovat pro prokázání kvalifikace reference týkající se podtlakové kanalizace, je argumentací lichou a ničím nepodloženou. Zadavatel po přezkoumání námitek stěžovatele a vzhledem
ke všem uvedeným skutečnostem dospěl k závěru, že
námitky stěžovatele jsou nedůvodné, a proto jim z uvedených důvodů nevyhověl. Stěžovatel měl možnost proti tomuto rozhodnutí podat ve lhůtě podle § 114 odst.
4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
u orgánu dohledu, tj. u Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. Stěžovatel byl povinen doručit stejnopis návrhu
zadavateli v téže lhůtě jako orgánu dohledu. V této lhůtě obec Citov nic neobdržela, takže mohou být zahájena
jednání vedoucí k podpisu smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem. V současné době je třeba ještě dořešit otázku plátcovství DPH, záruku na spolufinancování vlastního podílu při realizaci projektu a samotný postup prací
na jednotlivých stokách kanalizace a stavbě ČOV. Dle
stanoveného harmonogramu prací by měla být stavba
oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
zahájena 2. června 2014.
Jaromír Otáhal

Zadavatel veřejné zakázky s námitkou stěžovatele
nesouhlasil. Předložení referencí na podkladové kanalizace požadoval zejména proto, aby se s nimi mohl v praxi
seznámit ještě před vlastní realizací stavby. Obec Citov je
investorem stavby podtlakové kanalizace, proto je pro ni
prioritou reference tohoto typu kanalizace. Ve svém rozhodnutí o námitce stěžovatele jsme dále uvedli, že tlakový systém kanalizace není doporučován v území CHOPAV - Chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér
řeky Moravy, ve kterém se intravilán obce nachází. Riziko
možného znečištění podzemních vod je u tlakové kanalizace jednoznačně vysoké. Naopak u podtlakové kanalizace je toto riziko zcela vyloučeno. Zadavatel při stanovení kvalifikačních předpokladů jednoznačně vycházel
z podmínek stanovených na ochranu životního prostředí
v obci. Z tohoto důvodu požadoval prokázání technického kvalifikačního předpokladu tím, že uchazeči o veřejnou zakázku předloží seznam realizace novostaveb
obsahujících podtlakovou kanalizaci v hodnotě min.
14 mil. Kč bez DPH a v minimální délce 1500 m. Stěžovatel tento kvalifikační požadavek stanovený v souladu
se zákonem o zadávání veřejných zakázek nesplnil.
Důvodem vyloučení stěžovatele ze zadávacího řízení
bylo nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, což
zadavatel považuje za závažné pochybení stěžovatele.
Zde je nutné poukázat na to, že stěžovatel se snaží zmařit
plnění veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacím
řízení. Kvalifikační předpoklady byly v kvalifikační dokumentaci jednoznačně a objektivně stanoveny tak, aby
bylo možné z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své
schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Jsou tedy jakýmsi sítem. Stanovení

SVOZ ODPADU V ROCE 2014 – Doplnění o tři letní svozy
Původní rozpis svozu směsného komunálního odpadu z naší obce byl po dohodě s Technickými službami města
Olomouce posílen o tři letní svozy. V měsících červnu, červenci a srpnu 2014 tak bude svoz popelnic prováděn
ve čtrnáctidenních intervalech.
Po doplnění původního rozpisu budou vývozy popelnic v roce 2014 prováděny v tyto dny:

13. ledna 2014

16. června 2014

22. září 2014

10. února 2014

30. června 2014

20. října 2014

10. března 2014

14. července 2014

17. listopadu 2014

7. dubna 2014

28. července 2014

15. prosince 2014

5. května 2014

11. srpna 2014

2. června 2014

25. srpna 2014
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Košt slivovic a jiných pálenek v Citově

Rozpočet obce Citov na rok 2014
Příjmy (v Kč)
Plán 2014
1111 - Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fun.požitků
920 000
1112 - Daň z příjmů FO ze samost.výděl. činnosti
30 000
1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
100 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob
1 010 000
1122 – Daň z příjmu práv.osob za obce
70 000
1211 - Daň z přidané hodnoty
2 200 000
1340 - Poplatek z likvidace komun.odpadu
230 000
1341 - Poplatek ze psů
11 000
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
10 212
1344 - Poplatek ze vstupného
24 000
1351 – Odvody z výtěžku provozování loterií
20 000
1361 - Správní poplatky
3 000
1511 - Daň z nemovitostí
240 000
4112 – Neinvestiční dotace od kraje
99 500
4122 - Neinvestiční transfery od KUOK
0
8115 – Zapojení zůstatku z minulých let
0
1019 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků
20 000
1031 2111 - Pěstební činnost - příjem z lesa
255 000
2321 2111 - Příjmy – stočné
49 000
3314 2111 - Příjmy z poplatků čtenářů
1 000
3319 2132 - Příjmy z pronájmu kulturního domu
7 000
3319 2324 – Přeplatek záloh na energiích
10 749
3429 2324 - Náhrady za spotř. energií SK Sokol
66 000
3612 2111 - Přijaté zálohy na služby - energie BD
256 000
3612 2132 - Příjmy z pronájmu bytů, BD zámek
210 000
3612 2324 - Nedoplatky za energie BD
247
3612 2324 – Vratka přeplatku záloh ne energiích
33 779
3632 2111 – Příjmy z pronájmu hrobových míst
11 000
3639 2111 - Příjmy z poskytování služeb
7 000
3639 2132 - Náhrady za pronájem honitby
1 400
3722 2111 - Příjmy za sběr TKO - dle smluv
9 000
3725 2324 - Příjmy od Ekokomu
58 000
3726 2310 – Příjmy za odběr druhotných surovin
3 000
6171 2111 - Příjmy z poskytnutí drobných služeb
500
6171 2112 - Příjmy z prodeje zboží
3 000
6171 2132 - Příjmy z pronájmu majetku
2
6171 2324 – Vratka přeplatku záloh 2013 – OÚ
6 611
6310 2141 - Příjmy z úroků
9 000
CELKEM

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
3326 – Obnova hodnot místního významu
3329 – Muzejní expozice
3330 – Činnost církve
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků
3399 - SPOZ - ostatní záležitosti kultury
3412 – Víceúčelové sportoviště
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
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
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
CELKEM

Plán 2014
88 000
63 000
3 000
78 300
792 000
3 000
440 000
24 000
24 000
66 000
328 000
40 000
120 000
200 000
20 000
87 000
95 000
5 000
98 000
387 000
128 000
14 000
366 000
60 000
176 000
68 000
62 000
530 000
7 000
15 425
47 000
660 000
775 000
10 000
29 000
70 000
6 275
5 985 000

5 985 000

REKAPITULACE:
Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 17.3.2014 jako vyrovnaný.
Podrobné členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Citov
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V

sobotu 29.3.2014 se už po desáté sešli milovníci
slivovic a jiných pálenek k ochutnávce vzorků vypálených ze sklizně roku 2013. Citovský košt pálenek se konal jako vždy v bufetu na koupališti, tentokrát
za účasti 21 koštéřů. Od 17 do 21 hodin ochutnávali 19
vzorků pravých slivovic a 14 vzorků pálenek z jiného
ovoce, převážně z jablek. Nechyběly však ani pálenky
z hrušek, meruněk, broskví, mirabelek a rynglí nebo pálenky v kombinaci jablka – hroznové víno nebo švestky
– mirabelky. 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, chuťovkami i klobáskou. Na závěr večera si pochutnali na
skvělých pečených žebírkách.
Po pečlivém vyhodnocení bodování došlo k vyhlášení výsledků.
V silné konkurenci pravých slivovic
zvítězila pálenka pana Jaromíra Janošíka mladšího. Druhé místo získala
slivovice Zbyňka Kajnara a cenu za
třetí místo si odnesl Miroslav Kučera.
V kategorii ostatních pálenek zvítězila meruňkovice Jaromíra Otáhala,
druhé místo získala broskvovice Petra Lavrinčíka. Třetí příčku obsadila
nejlepší pálenka z jablek pana Jaroslava Medka. Titul „Patok roku 2013“
získala pálenka ze švestek od pěstitele Jaroslava Novotného.

Jubilejní desátý ročník koštu slivovic a ostatních pálenek v Citově se opět vydařil velmi dobře. Rok 2013 byl na
úrodu ovoce docela bohatý, obzvláště švestek se urodilo
opravdu hodně. Koštéři ještě dlouho do noci diskutovali
nad vítěznými a méně úspěšnými vzorky pálenek. Organizátoři děkují všem pěstitelům a koštéřům za účast,
všem sponzorům, kteří přinesli něco dobrého na zakousnutí a přejí hodně úspěchů v pěstování plodin pro výrobu pálenek ze sklizně roku 2014.
Za organizátory Jana Čepeláková

Společenská kronika obce Citov – ohlédnutí
za rokem 2013
Narození
Kajnar Marek
Rubáč Hynek
Zemřelí
Novotný Jaroslav
Vybíral Zdeněk
Ondrášek Jiří
Přistěhovaní
Chorá Božena
Nečesaný Rudolf
Novák Petr
Skřivánek Michal
Rozsypalová Kateřina

č.p. 101
č.p. 174
č.p. 32
č.p. 199
č.p. 159
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Přistěhovaní
Rozsypal Filip
Rozsypal Štěpán
Malyška Jiří
Rašková Leona

č.p. 159
č.p. 159
č.p. 186
č.p. 92

Odstěhovaní
Komínková Ladislava
Ludvová Lucie
Dančaková Pavlína

z č.p. 36
z č.p. 181
z č.p. 109
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Co budou dělat citovští myslivci v roce 2014

V

ážení spoluobčané, tak jako každým rokem, tak
i letos v měsíci březnu jsme i my citovští myslivci
bilancovali naši činnost za uplynulý rok a stanovili
si úkoly na rok letošní 2014. To co jsme si loni předsevzali
jsme splnili. V letošním roce budeme pokračovat v dokončení prací souvisejících s rekonstrukcí střechy mlýna.
Z výběrového řízení jsme vybrali stavební firmu, která
nejvíce vyhovovala pro dokončení omítek věnce mlýna,
provede utěsnění prostor mezi krovy a natře fasádu celého mlýna.
Již v loňském roce jsme pozorovali ve stropě na sále
výskyt červotoče. Oslovili jsme odbornou deratizační
firmu, která provede ošetření stropu pomocí mikroinjektáže a vhodného chemického přípravku. Taktéž musíme
provést výměnu několika krovů hospodářské budovy.
Budeme se podílet na výměně pletiva dalšího úseku
oplocení koupaliště.

Revitalizace zámeckého parku v Citově

Na úseku kultury jsme již v letošním roce uspořádali
náš tradiční myslivecký ples. Budeme pokračovat v organizování oblíbených posezení při cimbále v měsících
květnu, červnu a září 2014. Rovněž máme v úmyslu uspořádat naše stěžejní akce Červencovou a Srpnovou noc.
Tímto Vás na všechny tyto kulturní akce zveme. Věříme,
že i přes problémy s budováním kanalizace se nám tyto
akce podaří uskutečnit. Vybudujeme před mlýnem informační tabuli, abychom zajistili lepší informovanost citovských občanů o naší bohaté činnosti.
V oblasti myslivosti budeme obdělávat myslivecká
políčka, udržovat stávající remízky, zajistíme dostatečné
množství krmiva pro zvěř na zimní období. Dle finančních možností odchováme kachny divoké a bažantí zvěř,
kdy část bude vypuštěna do volné přírody k rozšíření populace. Zajistíme nákup 10 ks zajíců na vylepšení zazvěření naší honitby touto zvěří, která již mizí z našich polí.
V letošním roce nás čekají nemalé úkoly,
ale jelikož se nám podařilo získat 3 mladé
adepty myslivosti, věříme, že se nám podaří tyto úkoly splnit.
Byli bychom rádi, kdyby byla naše činnost přínosem jak pro naši krásnou přírodu a její obyvatele, tak i pro naši (i když
v letošním roce rozkopanou) obec Citov.
Děkujeme starostovi obce, zastupitelstvu
obce a všem našim občanům za pomoc,
kterou nám při naší práci poskytují. Přejeme všem našim občanům do letošního
roku pevné zdravíčko a mnoho optimismu do let příštích.
Za výbor MS Hrubý les v Citově
- Bohumil Vrána,
předseda MS

Statistika obyvatel obce za rok 2013
K 31.12.2013 žilo v obci Citov celkem 563 obyvatel.
Z toho:
- mužů
- žen
- dětí do 15 let
- dětí od 16 do 18 let
- osoby nad 60 let

Průměrný věk osob je 40 let.
Z toho:
- ženy
- muži
Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

283
280
81
16
122

Vdovec/vdova
z toho: - ženy
- muži
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41 let
38 let
233
258
32
40
35
5

O

d realizace první etapy celkové obnovy zámeckého parku v Citově uběhly 4 roky. Zastupitelstvo
obce se od té doby třikrát neúspěšně pokoušelo získat dotaci na pokračování započaté rekonstrukce.
V případě první žádosti jsme v hodnocení skončili takzvaně druzí pod čarou. Další výzva, kam jsme podali
druhou žádost, byla novým krajským vedením zrušena
a třetí žádosti rovněž nebylo vyhověno.
Zastupitelstvo se proto rozhodlo původní projekt
přepracovat a jeho finanční rozpočet snížit na polovinu
vypuštěním některých objektů, které není nutné ve druhé etapě celkové obnovy zámeckého parku realizovat.
Důvodem je příprava stavby oddílné splaškové kanalizace a ČOV v obci a úspěch v celostátní soutěži „Zelená
stuha České republiky 2012“. Obec Citov získala Poukaz
Ministerstva životního prostředí ČR k možnosti čerpání
dotace z Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha České republiky až do výše 400 tis. Kč za ocenění Zelená stuha v krajském kole soutěže Vesnice roku
2012. Zastupitelstvo obce se rozhodlo investovat tuto
částku do obnovy zeleně v zámeckém parku. Původní
projekt druhé etapy revitalizace parku byl tedy upraven
a znovu podán do nově vyhlášené výzvy s žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
V měsíci listopadu 2013 obec obdržela dopis, kterým
byla informována o rozhodnutí Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava, na základě kterého
byla projektová žádost „Revitalizace zámeckého parku
v Citově II. etapa rekonstrukce“ schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Projekt byl schválen s částkou v předpokládané výši
4.649.602,- Kč. V současné době se zpracovávají nezbytné doklady a dokumenty požadované pro uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace.
V rámci navrhovaného řešení bude v návaznosti na
obnovované parkové cesty, vycházející z historické koncepce, obnovena zeleň, drobné stavby a mobiliář. Obnova zeleně (stromy a keře) je součástí související akce
z programu „Zelená stuha“. Cesty v parku budou zpevněny pískovaným povrchem a vymezeny ocelovými
obrubníky. Pojezdové komunikace a chodníky s větší
intenzitou provozu (u zámku, u oranžérie a na severní cestě) budou zpevněny drobnou žulovou dlažbou
10 x 10 x 10 cm. Stejně tak budou zpevněny všechny
plochy pod lavičkami a u stožárů veřejného osvětlení.
Odstín dlažby bude stejný jako odstín dlažby položené
v zámeckém parku v Citově v rámci I. etapy. Celková
kompozice parku byla také zjednodušena s ohledem
na možnosti údržby dnešního vlastníka parku. Před východním průčelím zámku, na jeho prodloužené hlavní
kompoziční ose bude obnovena kašna a osazena původní sochařskou výzdobou. Areál zámeckého parku

bude oplocen v návaznosti na I. etapu realizace a uzavřen tak do provozně samostatného a od veřejných prostranství obce odděleného areálu. Součástí oplocení
bude na západní hranici pozemku v návaznosti na osu
hlavní cesty v zahradě zděná část s bránou s pevně osazenou mříží jako zvýraznění průhledu do krajiny. Budou
obnoveny vstupní brány o jižní a severní strany oranžérie, včetně zděných pilířů. Dále budou provedeny menší
úpravy terénu spočívající pouze v jeho urovnání v rámci
přípravy půdy pro založení travnatých ploch. Veškeré rekonstrukční práce obsažené v návrhu budou směřovat
k návratu původní podoby parku v souladu s původním
kompozičním záměrem s přihlédnutím k dnešním požadavkům na zámecký areál, který již není využíván jako
větší rodinná zahrada s omezeným počtem návštěvníků.
V současné době je celková původní kompozice
parku do značné míry setřena. V některých částech se
dochovaly určité detaily, svědčící o tom, že situace na
dochovaném plánu z roku 1886 byla ve své podstatě realizována. Například na některých místech jsou doposud
v terénu patrné původní cesty. Realizaci původního návrhu dokládají i historické fotografie. Z důležitých kompozičních bodů je samozřejmě nepominutelné umělé
návrší v nejjižnější části parku (dnes již po rekonstrukci
i s altánem). Další původní prvek se dochoval v severní
části parku. Jde o kompozici s kruhovým motivem, jejíž
prostor vymezovaly smrky. I jejich spon ve většině odpovídal přibližně plánu z roku 1886. V této části parku se
také v terénu zachovala dobře patrná cestní síť, kterou
je možné při rekonstrukci obnovit po citlivém vytyčení prakticky do původního stavu. I část původní oválné
cesty vymezující kompoziční celek na severu zůstala
alespoň z menší části zachována. Kromě toho jeden ze
starých kaštanů roste v podstatě v místě, kde je zakreslen
na plánu z roku 1886 v nejsevernější části parku. Kromě
toho se zde východně i západně od bývalé kruhové kompozice dochovaly i některé v řadě rostoucí stromy, tvořící
kompoziční kulisu původní úpravě u elipsovité cesty. I na
dalších místech na východní hranici parku, v jeho severní
polovině, se dochovalo několik původních dřevin. Mezi
nimi zvláště vyniká starý dub, pocházející někdy z doby
zakládání parku v polovině 19. století. Mnoho původních
stromů však bylo výrazně poškozeno agresivnějšími druhy vyrostlých z náletů semen, které nebyly včas odstraňovány. Porost stromů byl ale přehoustlý již za původních majitelů. Lze se proto domnívat, že už při úpravách
parku v roce 1886 nebo před ním byly dřeviny hustěji
vysázeny a pak se pozapomnělo na jejich přiměřenou
probírku
Závěrem lze konstatovat, že kompozice zámeckého parku v Citově byla původně na vysoké umělecké úrovni.
Realizací další etapy celkové obnovy se tak o další krok
přiblížíme jeho původní podobě.
Jaromír Otáhal
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Poplatky v roce 2014

Tříkrálová sbírka 2014

S

vátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“, odjakživa
doprovázely 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 pro-

středky pro účely Charity České republiky se vydaly čtyři
skupinky 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 v letošním roce 13.292,- Kč. Celá
částka byla odeslána na sbírkový účet Charity Česká republika a bude použita na humanitární pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla.
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou
sbírku 2014, a také všem koledníkům za věnovaný čas.
K+M+B

Zhusta chlapci, zhusta, máme masopusta

V

sobotu 1. března 2014 odpoledne rozezněla Citov
řízná dechovka, která provázela průvod maškar
v čele s medvědem, laufry a neodbytnými cikánkami. Citovská medvědářská chasa vyrazila průvodem
do vesnice, aby přinesla požehnání plodnosti pro nadcházející jaro, hojnosti pro sýpky a špajzky, sílu a zdraví
a ochranu proti zlým silám. Tradiční postavy přinášející
tyto symboly doplňovaly maškary moderní a současné.
Mohli jste potkat turisty, celou rodinku Simsnových, tyroláčky, piloty, klauny, kašpary, Karkulku, i babky z Babovřesk. V závěru průvodu popojížděl koník s vozem, co by
záchytná stanice odpadlých maškar. Obřadní odsouzení
přečetl dráb u Komínkových a Kopečkových, hospodáři
s hospodyněmi byli patřičně oblažení obřadními maškarami z průvodu, za což si chasa vysloužila výtečné občerstvení. Občerstvení hojně nabízeli mnozí občané Citova

a tak průvod s muzikanty patřičně posilněn obešel celou vesnici a obchůzku zakončil v sále kulturního domu.
Kobylka i ras měli letos absenci a tak byl za různé nepřístojnosti odsouzen a potupně smrťákem setnut tučňák,
který sem kdoví odkud zabloudil. Jen co jej vzkřísili slivovičkou zástupci hnutí Greenpeace, zahrála muzika do
tance a veselí v sále pokračovalo. Hry a soutěže pro děti
i dospěláky motivované sporty zimní olympiády vystřídal tanec a zábava dospělých. Program obohatila krátká
umělecká divadelní vsuvka cimrmanovského stylu, kterou sehráli členové CIDOSu. Závěr patřil jako již tradičně
pochovávání basy se smutečními obřady a tombole plné
neobvyklých cen.
Díky vám všem, citováci, kteří jste jakkoliv podpořili masopustní veselení, živou tradici v Citově.

V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem
pospolu, proč bychom se hádali, když jsme se tak
shledali pospolu. Spolu pijem, jíme, nic se nevadíme, pospolu, dříve než se rozejdem masopustu zapějem, pospolu.
Matka masopusta
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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 prů-

běhu měsíce května. Jste-li však 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
2014.
Prosíme občany, aby s úhradou všech poplatků zbytečně neotáleli a uhradili je v termínu do 30. června
2014. Na dobrou spolupráci s Vámi se těšíme.
Jana Čepeláková

Jarní akce Pathﬁnderu

P

o každé dlouhé zimě se těšíme na příchod jara
a slunných dnů. Více času trávíme venku a pozorujeme své okolí, jak procitá k životu. Přestože letošní zima byla jiná, než jsme zvyklí, ne tak studená a plná
sněhu, myslím, že prožíváme podobné pocity. Zem se již
probouzí a všechno kolem je veselejší. I náš klub Pathfinderů (Stopařů) se těší na nové aktivity v jarní přírodě.
Naše schůzky většinou trávíme společně v Citově. Odtud
pořádáme jak místní akce se soutěžemi a poznáváním
přírody, tak i vzdálenější výlety nebo výpravy. Děti, které se účastní schůzek, nejsou jen z Citova, ale i z Přerova
a Staré Vsi. Přesto jim není lhostejné, jak to kolem nás vypadá.
Na posledních schůzkách jsme se rozhodli udělat
něco dobrého pro naše okolí. Věřím tomu, že i vy vidíte,
co kolem nás leží a nejste s tím spokojení. Proto jsme se
domluvili na dvě sběrové schůzky. Jednoho dopoledne
jsme se pustili do sběru poházených odpadků jak v Citově, tak na cestě směrem na Císařov, Věrovany a na cyk-

lostezce k Brodku u Přerova. Sami jsme netušili, jak budeme výkonní! Výsledkem vytrvalého sběru třech družinek bylo 10 pytlů nevábného odpadu. Nutno říci, že
naši sběrači mají široký věkový rozptyl, nejmladší jsou
dvouletí, ti sbírají drobnosti jako nedopalky až po třináctileté, kteří s oblibou vytahují z dolin pneumatiky.
Museli jsme ocenit s jakou chutí, odhodlaností a radostí
děti pracovaly. Náš druhý tah byl směřován na vysbírání
drobnějšího odpadu na cyklostezce Brodek u Přerova.
Nevěřili byste tomu, ale přivezli jsme 4 pytle odpadků.
Odpad roste jako houby po dešti, ale co je horší, že i přes
naši snahu, roste stále dál. Dnes byste se opět divili, co
se všechno povaluje kolem cest, které jsme nedávno
vyčistili.
Tímto bychom vás chtěli za naše děti vyzvat, zkusme
být všímaví a vnímaví, nenechávejme povalovat odpadky kolem sebe a buďme ohleduplní ke svému prostředí.
Odmění se nám.
Za náš oddíl Lenka Džubáková
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Venkovské amatérské divadlo v Citově
CIDOS - Citovská dočasně obsazená společnost pobavila diváky z Citova i okolí krimikomedií Jana Váchaly:
Madam Colombová zasahuje, aneb kam zmizel ten diamant. Představení dobrovolníků nadšených pro divadlo
se neslo v duchu sousedského divadla, tedy nejen vtipy,
které autor vložil do scénáře ale i narážky, poznámky
a vtípky, kterým porozumí jen známí a blízcí herců.
Hlavní byla pohoda a radost ze společné práce a tvorby
všech zúčastněných, milá setkávání a hraní si na divadlo. Za to že CIDOSáci sebrali odvahu a předvedli dílko

na prknech, která znamenají svět, si vysloužili spokojené
tváře a úsměvy pobavených diváků.
Děkujeme všem, kteří nám drželi palce, všem co pomohli při realizaci představení i divákům, kteří všechna
čtyři představení navštívili. V sobotu 5.dubna jsme letošní sezónu uzavřeli derniérou, ale sny a plány na přípravu
další hry už citovští divadelníci mají. Snad se tedy podařilo obnovit venkovskou divadelní tradici v Citově, která
měla třicetiletou přetržku.
Veronika Kozlová za CIDOS

Odpady v domácnosti

P

ři většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného
nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady
už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další
nový život v podobě výrobků, které běžně používáme.
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě
vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli,
kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme
zbavit. Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na
směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo
nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet

jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze
v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co
nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek
od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém
z nás, jak si doma třídění zařídí.
Obec Citov se rozhodla podpořit třídění odpadů
v domácnostech. Ve spolupráci s obalovou společností
EKO-KOM, a.s. jsme pro občany obce pořídili sady tří barevných tašek na třídění papíru, plastů a skla, které Vám
usnadní a zpříjemní jejich třídění. Od března letošního
roku si zájemci mohou tašky zdarma vyzvednout na
obecním úřadě. Vydávat se bude vždy jedna sada tašek
na rodinný dům. Tyto tašky Vám budou vydány pouze
v případě, že máte trvalé bydliště v Citově a platíte si
poplatek za komunální odpad. V současné době je k dispozici pouze omezené množství těchto praktických sad
(200 kusů velkých sad), proto neváhejte a přijďte poplatek uhradit co nejdříve. Plastové tašky tří barev na třídění
papíru, skla a plastu se dají v horní části propojit suchým
zipem. Doma můžete odpad třídit do těchto tašek a poté
jejich obsah vysypat do kontejneru stejné barvy. Tašky
jsou vyrobeny z odolného a omyvatelného materiálu, při
dobrém zacházení je můžete používat i několik let.
Hlavním cílem této aktivity je zejména poděkování
občanům, kteří poctivě odpad třídí, ale také motivace
těch, kteří mají v oblasti separace rezervy. Věříme, že barevné tašky ulehčí a zpříjemní třídění všem, kteří tak již
činí a doufáme, že k této činnosti přivedou také ty, kteří
se třídění odpadů doposud vyhýbali.
Třiďte odpad, má to smysl!
Jaromír Otáhal

Kulturní výbor zastupitelstva obce, mateřská škola, citovští hasiči a sportovci Vás srdečně zvou na

Pietní místo

O

kulturnosti národa odedávna vypovídá mimo
jiné i péče o místa, kde jsou pochováváni jejich
předkové. Úprava a péče o místa posledního odpočinku našich nejbližších svědčí o našem vztahu k nim
a o vzpomínání na společně prožité chvíle. Proto lidé
věnují nemalé úsilí úpravě a výzdobě hrobů svých blízkých a investují na tyto účely nemalé prostředky. O to
bolestněji na pozůstalé působí, když zjistí, že z hrobu
zmizela kytice, svítilna či jiné předměty. Právem jsou
tyto krádeže považovány za nejhorší projev neúcty
k člověku. Řekla bych, že název hyenizmus křivdí dokonce i hyenám. Naše občany trápí, že i v malé obci,
kde se všichni znají, se mohou takové věci stávat. Hledáme řešení. Kontroly městské policie? Zamykání
hřbitova? Snad. Myslím, že by zcela stačila všímavost

HODOVÉ SLAVNOSTI V CITOVĚ
nás všech a nepřehlížení věcí, které se vedle nás dějí.
Hřbitov je komplexní ucelený prostor. Nejsou to pouze jednotlivé hroby, ale i chodníky, trávníky a společné
prostory, o které pečuje obec Citov. A zase je to o nás,
o každém jednom člověku, který zodpovědně uklidí
a nenechá za pomníkem odhozené nepotřebné věci,
který zajde s odpadky až na smetiště a nevyhodí jej hned
vedle zídky, člověk, který třeba oddělí do popelnice
hliníkové kalíšky vyhořelých svíček. Vyvezení odpadu
z hřbitova stojí obecní rozpočet bezmála deset tisíc korun a tak spolupráce v podobě pečlivosti a úklidu pomáhá šetřit kasu nás všech.
Je milé vidět pěkně upravený a opečovávaný hřbitov.
Je to vizitka obce a především občanů, kteří v ní žijí.
Veronika Kozlová
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PÁTEK 25.4.2014
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

od 15.00 hodin – Fotbalový zápas na koupališti
mistrovské utkání 4. PLMK FC Citov
City & FC Ludva Říkovice
od 11.00 hodin – Otevřeno občerstvení na koupališti
NEDĚLE 27.4.2014

SOBOTA 26.4.2014
od 14.00 hodin – Makrelová pohoda u hasičů
posezení s občerstvením u hasičské
zbrojnice

od 10.30 hodin – Slavnostní bohoslužba v chrámu
sv. Jiří v Citově
od 13.00 hodin – Otevřeno občerstvení
na víceúčelovém sportovišti
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www.metropole-olomouc.cz
redakce@metropole-olomouc.cz
inzerce@metropole-olomouc.cz
Naše prezentace na sociálních sítích

Tisková zpráva
______________________________________________________________________________________

Metropole Olomouc informuje o dění na Hané
Od počátku ledna 2014 je na internetu nový zpravodajský portál pro oblast Hané nazvaný Metropole Olomouc.
Webové stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo
ve městě, dojíždějí do něj z okolí, případně Olomouc
považují za přirozené centrum svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát denně aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech hýbajících děním na Olomoucku. Ty doplňuje
souhrn kuriozit nazvaný „Olomoucká nej“, prostor pro
glosy a výběr z černé kroniky. Zcela nově se na portálu
objevuje také souhrn kontaktních údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž patří například zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční úřad a katastrální úřad. Web
rovněž přináší seznam mateřských, základních, středních
a vysokých škol včetně telefonů a emailových adres.

Portál Metropole Olomouc je moderním webem propojeným s populárními sociálními sítěmi. Jeho zprávy se
tak objevují na Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci
o nejčerstvější informace proto nemusejí stránky ani
otvírat, stačí se k odběru novinek přihlásit na některé
z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat na
adresu redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda
poskytne prostor informacím o dění v jednotlivých městech a obcích včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná akce není tak malá a nevýznamná, aby
se o ní nemohlo psát na portálu Metropole Olomouc.
-mo-
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

NE – 30.03. CITY – FC CITOV

10.15

CITOV

SO – 05.04. HERNA GAMA – CITY

10.30

DOMAŽELICE

NE – 13.04. CITY – ŽELATOVICE

10.15

CITOV

NE – 20.04. TŘETÍ HOUSLE – CITY

11.30

NA LOKOTCE

SO – 26.04. CITY – ŘÍKOVICE

15.00

CITOV

NE – 04.05. PROSENICE – CITY

13.30

PROSENICE

NE – 11.05.

10.15

CITOV

NE – 18.05. CITY – KOM.BANKA

10.15

CITOV

NE – 25.05. LESNÍ VÍLY – CITY

13.00

VINARY

NE – 01.06. SDU – CITY

10.30

DOLNÍ ÚJEZD

CITY – SSC NAMOLI

NE – 08.06. TITANIC Troubky – CITY 12.00

TROUBKY

NE – 15.06. CITY – EKEKE RORKY

10.15

CITOV

SO – 21.06. LAHVÁTOR – CITY

14.00

VĚŽKY
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Masopustní průvod obcí

Masopustní průvod obcí

Masopustní odsouzení

Masopustní kapela

Ocenění nejchutnějších slivovic

Zachovávání tradic - májkování

Klub Pathfinderů

Divadelní představení CIDOS

Citovský zpravodaj 1/2014 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 10. dubna 2014
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