Citovský

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2014

zpravodaj
2/2014

VYDÁVÁ OBEC CITOV

/1

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2014

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2014

Dětský den aneb oslava konce školního roku
v Citově

D

trase si děti nasbíraly listy do pohádkových omalovánek
a u Chytré Horákyně znalost pohádek dokázaly. Za to si
mohly u kouzelnice vybrat odměnu z kouzelné truhlice.
Celou trasu Hrubým lesem, polní cestou kolem zahrad a lesem Ostrovem připravili dobrovolníci z řad nadšených citováků, mezi nimiž jsou už i odrostlé děti, které
ještě donedávna byly účastníky pohádkového lesa. Moc
nás těší ochotní skalní příznivci, ale i spolupráce s mladými pomocníky. Díky výborné spolupráci s členy Sokola Citov mohla zábava s bohatým občerstvením pokračovat na koupališti až do pozdního odpoledne. Nadšenci
uspořádali přehlídku leteckých modelů i s ukázkami, Mlčochovi pouštěli príma muziku i další pohádkové hrátky
a velikou radost měly děti, když hasiči z Citova pro děti
do bazénu „navařili“ kaši v podobě koupelové pěny. Díky
všem ochotným pomocníkům, obci Citov, zapojeným
spolkům i sponzorům za to, že mohou vyhlášené oslavy
Dne Dětí v Citově ve své tradici pokračovat.
					
Veronika Kozlová

alší ročník tolik oblíbeného pohádkového lesa
nalákal do přírody mnoho rodin z Citova i okolí.
Tématem lesního putování s patnácti zastaveními byli české národní pohádky, tak jak je známe ze sbírek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Děti i s rodiči plnily pohádkové úkoly, o které je na startu požádala sama paní Božena Němcová. Vysvobozovaly vodníkovy dušičky, pluly loďkou spolu s Plaváčkem, trénovaly stínání dračích hlav, místo čerta nosily na zádech hubatou
Káču, potichoučku prošli lesem s Jezinkami. Hodně napínavé bylo loupání perníčku ze střechy chaloupky, kterou
pečlivě hlídala Ježibaba s Ježidědkem. Děti zvládly nahradit Bystrozrakého ve slavné trojici hrdinných chlapíků
i prakem zahnat lstivou lišku od Budulínka. Tři přadleny
pohostily děti dobrotami a po navlečení korálek pro Zlatovlásku svezl děti Zlatohřívák. S vytahováním řepy měly
děti opravdu hodně práce a znalost ročních období si vyzkoušely u dvanácti měsíčků. Otesánek pak nedočkavě
čekal na kaši z Hrnečku vař, kterou děti navařily. Po celé

ODEMYKÁNÍ MORÁVKY – 1. KVĚTNA
Co si takhle mohly povídat první květnový den dvě kapky vody v řece Moravě, když se líně nechají unášet říčním
korytem? „To je nudáá, první vzrůšo nás čeká tak možná
až u soutoku s Bečvou.“ Druhá kapka zívne, přetočí své

kulaté mokré bříško, a povzdechne: „Vodníka už nepotkáš jak je rok dlouhý, povodně také nehrozí, co budeme dělat?“ Jenomže voda, to není jen hloupá chemická
sloučenina vodíku a kyslíku, ta určitě něco vymyslí. „Blížíme se do Tážal – poplav!“ Zavlní se první kapka. „Hlavní proud si toho určitě nevšimne, odbočíme do Morávky!“ Holky jedny mokré, stihly to! Před 14.00 hodinou
podplouvaly pod citovským mlýnem „Jupíííí!“ Volá druhá kapka. „Podívej, kolik je tu podivných lodí a lodiček,
a vodníci a vodnice nám odemykají průjezd vesnicí!“
Kapky pak plavaly citovskými zahradami společně s veselým průvodem, nebo spíš veselým průplavem se ZUBRY, HASIČI, se ZÁCHRANÁŘKY Z POBŘEŽNÍ HLÍDKY, MITCHEM BUCHANONNEM, se SIMPSNY, MOBIDIKEM, s ROCKERY Z KOKOR, kteří jeli ve VAŠTROCKU, s INSPEKCÍ POVODÍ MORÁVKY, INDIÁNY, LODÍČKÁŘI, HIPÍSÁKY, BOHUŠEM A MATUŠEM, s VODNÍKY A s VÍLAMI, PILOTEM, DERATIZÁTOREM..…jestli jsem na někoho zapomněla, ať mi
odpustí.
Všichni kapitáni se svými posádkami zakotvili u koupaliště, kde proběhlo klání o nejrychlejší loď a nejoriginálnější plavidlo, nebo posádku. V rychlosti zvítězili Peterkovic indiáni a za nejoriginálnější plavidlo zvolili diváci
Zubry – Pavla Šefčíka a Bohunku Sehnulovou, kteří získali putovní pohár pana starosty. První květnový čtvrtek
se vydařil, počasí bylo téměř na koupání, pivko bylo jako
křen a občerstvení od citovských hasičů vynikající. Za rok
se těšíme na třetí ročník.
Kateřina Jemelková
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Oddílná splašková kanalizace a ČOV

V

prvním čísle Citovského zpravodaje roku 2014
jsme Vás informovali o peripetiích spojených s výběrem zhotovitele stavby oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci. Do veřejné soutěže se přihlásilo 5 uchazečů, firmy GEOSAN GROUP,
OHL ŽSD, Sdružení Citov – oddílná splašková kanalizace
a ČOV 2014 (hlavní firma INSTA CZ, člen KNOSS), dále firmy HOCHTIEF CZ a ČAK CZ. Hodnotící komise zkontrolovala doručené doklady a posoudila kvalifikační a technické předpoklady jednotlivých uchazečů. Konstatovala, že firmy GEOSAN GROUP a HOCHTIEF CZ neprokázaly
splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu. Hodnotící komise proto rozhodla o vyřazení těchto
firem z další účasti ve výběrovém řízení.
Do druhého kola tedy postoupily 3 firmy, kterým byla
předána projektová dokumentace pro zpracování nabídkové ceny. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla dle podmínek Státního fondu
životního prostředí ČR nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenu předložilo Sdružení Citov – oddílná
splašková kanalizace a ČOV 2014 ve výši 36.480.649,- Kč
bez DPH a bez rezervy. Hodnotící komise proto doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s tímto uchazečem.
Samotné uzavření smlouvy však ještě zkomplikovala námitka proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti
v zadávacím řízení a proti zadávacím podmínkám podaná firmou HOCHTIEF CZ. Zadavatel po přezkoumání námitek stěžovatele a vzhledem ke všem uvedeným
skutečnostem dospěl k závěru, že námitky stěžovatele
jsou nedůvodné, a proto jim nevyhověl. Stěžovatel měl
možnost proti tomuto rozhodnutí podat ve lhůtě podle zákona o veřejných zakázkách návrh na zahájení řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele u orgánu dohledu, tj.
u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což však neučinil. Proto mohla být zahájena jednání vedoucí k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Smlouva
o dílo s uchazečem „Sdružení Citov – oddílná splašková
kanalizace a ČOV 2014“, zastoupeným firmou INSTA CZ
byla podepsána dne 22.4.2014.

Dle schváleného harmonogramu prací byla stavba
oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
zahájena předáním staveniště dne 2. června 2014. Stavební práce byly následně zahájeny stavbou gravitační
stoky č. A2 vedoucí od kulturního domu před zahrady
soukromých vlastníků po příjezdovou komunikaci k objektu zámecké oranžérie. Stavba pokračovala zřízením
elektrické přípojky k čistírně odpadních vod. Následovalo položení výtlačného potrubí mezi ČOV a vodním tokem Morávka. Dále byla vybudována studna u čistírny
odpadních vod, která bude sloužit jako zásobárna vody
pro potřeby obsluhy.
Poté byla stavba nové kanalizace na nějaký čas přerušena. Důvodem byla skutečnost, že jsme ještě neobdrželi Rozhodnutí a Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci
této stavby. Investor tak nebyl schopen hradit firmě faktury za provedené práce.
Teprve nyní nám Státní fond životního prostředí ČR
návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace doručil a tak předložený návrh smlouvy mohl být dne 12.9.2014 ze strany
obce podepsán. Nyní už by nemělo nic bránit tomu, aby
dotace byla průběžně uvolňována na základě faktur předložených zhotovitelem stavby. Záměrem obce je, aby
v průběhu podzimu letošního roku byl proinvestován co
největší objem finančních prostředků, neboť konec listopadu je posledním termínem pro uvolňování poskytnuté
dotace v letošním roce. Další čerpání finančních prostředků ze SFŽP bude možné nejdříve v měsíci květnu 2015.
Dle upraveného harmonogramu prací by stavba
měla od druhé poloviny měsíce září opět pokračovat.
V plánu je zahájení stavby čistírny odpadních vod a kanalizačních stok vedoucích přes soukromé pozemky podél vodního toku Morávka. Zhotovitel předpokládá, že
v těchto zahradách by současně s hlavní kanalizační stokou osazoval i domovní podtlakové šachty s vysazením
odbočky pro připojení gravitační přípojky splaškových
vod z rodinného domu. Z důvodu výškového osazení domovní šachty bude zapotřebí součinnosti každého majitele, zejména za účelem zjištění hloubky uložení stávajícího vyústění kanalizační přípojky z rodinného domu.
Především je důležité novou přípojkovou šachtu s vysazenou odbočkou výškově umístit tak, aby byl zajištěn
potřebný spád pro bezproblémové napojení příslušného rodinného domu na novou kanalizaci. Samotné přepojování rodinných domů na novou splaškovou kanalizaci bude probíhat až po uvedení čistírny odpadních vod
do zkušebního provozu. V závislosti na počasí se předpokládá, že to bude začátkem příštího roku. Nejdříve se připojí obecní objekty, aby mohla být uvedena do provozu
čistírna odpadních vod, následně budou připojovány rodinné domy v obci. Důležité je podotknout, že na novou
kanalizaci se budou připojovat pouze splaškové vody
z rodinného domu, střešní a povrchové vody zůstanou
napojeny do stávající dešťové kanalizace.
Jaromír Otáhal
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Cyklistická vyjížď ka mikroregionu Dolek
V sobotu 13. září 2014 se uskutečnil v pořadí již
11. ročník cyklistické vyjížďky „Okolo mikroregionu Dolek“. Startovalo se tradičně z Brodku u Přerova, kde bylo
registrováno 407 účastníků, asi o 200 cyklistů méně než
v předchozím jubilejním desátém ročníku. K nižší účasti přispělo špatné počasí, které panovalo ještě v samotný den akce. Odpoledne se však počasí umoudřilo a zaregistrovaní cyklisté se tak mohli bezstarostně vydat 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, někteří zvolili třeba jen část trati pro pohodu a rekreaci.
Také naše obec měla na cyklistické vyjížďce zastoupení téměř ve všech kategoriích. Většina z nich si tuto vyjížďku užívala rekreačně. A tak jedinou oceněnou se stala

paní Anna Ďuranová v kategorii nejstarší žena cyklistické
vyjížďky. Děkujeme citovským cyklistům za reprezentaci obce na mikroregionální akci a ochotným lidičkám za
pomoc na stanovišti v Citově.
Jaromír Otáhal

Vítězství mladých hasičů
Naprostou senzací se dá nazvat premiéra mladých hasičů z Citova v soutěžním zápolení. Pomyslná hvězda slávy zazářila nad soutěží VI. ročníku Branného závodu Prezidia Moravské hasičské jednoty, který se konal v sobotu 13. září 2014 v Nítkovicích (okr. Kroměříž). Tam Hasičský sbor Citov, který zaštiťuje právě Moravská hasičská
jednota, vyslal dvě tříčlenná družstva mladých hasičů
v kategorii mladší žáci (děti od 6 do 12 let). Konkurence v této kategorii byla velmi silná. Jen úctyhodný počet
33 družstev mladších žáků nastoupených k soutěži je dosti výřečný. První družstvo mladých hasičů o složení David Hrbáček, Eliška Hrbáčková a Nikola Rubáčová obsadilo 25. příčku. Během dalšího vyhodnocení, které nám už
přicházelo jako opomnění na naše druhé družstvo, přišlo obrovské překvapení v podobě vítězství v dané kategorii. Citovští tak strčili do kapsy hasičské sbory jako Lobodice, Rosice, Zastávka či Žabčice, o nichž je známo, že
se mimo jiné intenzivně věnují právě výchově mládeže.
A kdo se vlastně o to zasadil? Adéla Navrátilová, Jaroslav
Novotný, ml. a Michal Vybíral. To jsou naši mladí hasiči
z vítězného družstva.
Moravská hasičská jednota má dlouholetou tradici
s výchovou mládeže. Zdaleka se nejedná o výcvik dětí
k požárnímu útoku či překonání kladiny, jak je tomu zejména vidmo u dospělých hasičů. Je to průprava k budoucí spolkové činnosti zahrnující spoustu odvětví.
Vždyť jen v Nítkovicích museli děti mít znalosti kolem topografických značek, vázání uzlů, věcných prostředků
požární ochrany, dopravních značek anebo základů první pomoci. Během zatěžování mozkových závitů se mu-

Pozvánka na čtvrtý ročník SVATOVÁCLAVSKÉHO
NOČNÍHO POCHODU, který se koná tradičně v předvečer státního svátku, v SOBOTU, 27. 9. 2014. Sraz všech
účastníků je v 19.00 hodin u JEDNOTY. V 19.13 hodin
odjezd autobusem do Krčmaně, kde bude start noční
pěší trasy.
Půjdeme cca 15 km pohodovým, procházkovým tempem polem-nepolem, lesem-nelesem až do Citova.
Závěrečné ukončení s táborákem na FČELE :o)
Nezapomeňte si vzít:
] Dobrou obuv, něco teplého na sebe a něco teplého do
sebe.
] Světýlko, baterku, blikačku, lucerničku, nebo dobrý zrak.
] Do batůžku POLÍNKO a BUŘTÍK na opékání a zahřátí.
Za organizátory Kateřina Jemelková

Stužkování budoucích prvňáčků
Je velmi pěkným zvykem v citovské mateřské škole uspořádat pěkné rozloučení dětem, které po prázdninách nastupují k základnímu vzdělávání a opouštějí tak naši mateřskou školu. Tuto oslavu připravují zaměstnanci školky
spolu s kulturní komisí obce Citov. Na slavnost si všechny děti připravují společné vystoupení a následně absolventi předvádějí svoje dovednosti. Diváky jsou rodiče, ale často i prarodiče dětí, zkrátka plná kulturní míst-

nost v budově zámku. Po vystoupení dětí předává škola i představitelé obce školákům dárky. Letošní pasování
školáků postavilo na start „velké školy“ Laurinku Konečnou, Elišku Hrbáčkovou, Vendulku Šlanhofovou, Valinku Kopečkovou, Elišku Bendovou a Danečka Bojko. Ať se
jim tedy v základní škole líbí, vytvoří si nová kamarádství
a učení jim jde dobře „od ruky“. Hodně štěstí.
Za MŠ Citov Veronika Kozlová

seli ještě k tomu prodírat na časově měřeném 5kilometrovém okruhu plný bláta a převýšení od jednoho stanoviště k druhému. Už jen za samotné absolvování soutěže
jim patřil obdiv a uznání.
Kolektiv mladých hasičů v Citově vznikl v roce 2012.
Tím byl vražen klín do více než 40leté odmlky práce citovských hasičů s mládeží. Nelehkou cestou se utužil
mančaft, kolem kterého se celé dnešní dění točí. Kolektiv se pravidelně schází po celý školní rok každý pátek
v hasičské zbrojnici vždy od 16 hodin. Zaměření bývají
různorodá a čas od času si zajedeme i na nějaký ten výlet.
Snažíme se dětem ukázat, že hasičina není jen o hadicích
a stříkání na oheň, a že mnohé s vysokými úroky mohou
zužitkovat ve vlastním životě. Případným zájemcům jsou
stále dveře otevřeny.
Objev nebo skokan roku? Těžko říci na závěr o výkonu mladých hasičů. S jistotou však mohu vyřknout, že
jsme s naším úspěchem zasadili brouka do hlavy všem
hasičským sborům.
Děkuji kolektivu za výbornou reprezentaci jak naší
obce, tak jména
citovských hasičů,
a přeji jim mnoho
elánu do další spolkové činnosti!
Jaromír Otáhal, ml.
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Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad
V sobotu 4. října 2014 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:

• Drobné plastové předměty, které nepatří do kontejneru

• Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla,
•

• Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky
(např. spreje)

• Absorpční činidla, filtry nasycené olejem
• Olověné akumulátory, nikl-kadmiové akumulátory
• Ojeté pneumatiky
(jen na osobní vozy do velikosti 18”)

•

• Vyjeté oleje, mazací tuky
• Staré nátěrové hmoty, klížidla a lepidla,
zaschlé štětce

• Ředidla, mořidla a rozpouštědla
• Kyseliny, hydroxidy
• Detergenty, odmašťovací přípravky,
•
•
•

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

fotochemikálie
Staré léky
Pesticidy na hubení škůdců, postřiky
Baterie, monočlánky, zářivky, výbojky

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ PODZIM 2014 – SFK CITY CITOV
1. NE – 24.08. CITY - MENČESTR UHNĚTE

10,15

CITOV

2. NE – 31.08. DRÝM TÝM HENČLOV – CITY

10,00

HENČLOV

3. NE – 07.09. CITY – ULTRAS DLUHONICE

10,15

CITOV

4. NE – 14.09. SEVERYS KOJETÍN – CITY

10,30

VĚŽKY

5. NE – 21.09. CITY – SSC NAMOLI VĚŽKY

10,15

CITOV

6. NE – 28.09. CITY – BUFO MOŠTĚNICE

14,00

CITOV

7. NE – 05.10. LUDVA ŘÍKOVICE – CITY

10,00

ŘÍKOVICE

8. NE – 12.10. CITY – KOMERČNÍ BANKA PŘEROV

10,15

CITOV

9. NE – 19.10. TŘETÍ HOUSLE PŘEROV – CITY

11,30

LOKOTKA

10. NE – 26.10. CITY – LAHVÁTOR PŘEROV

10,15

CITOV

11. SO – 01.11. HERNA GAMA DOMAŽELICE – CITY

10,30

DOMAŽELICE

12. NE – 09.11. CITY – FC MAMUT VINARY

10,15

CITOV

13. NE – 16.11. FC VESLO VESELÍČKO – CITY

14,00

VESELÍČKO

14. NE – 23.11. CITY – OCP ŽELATOVICE

10,15

CITOV

15. NE – 30.11. SK BOCHOŘ - CITY

10,00

BOCHOŘ
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Stálá muzejní expozice na zámku v Citově

O

výstavy, je vytvořit z jednotlivých sbírkových předmětů
takové prostředí, které je kopií původního stavu, kdy například místnost bude koncipována jako dobový zámecký pokoj s historickým původním nábytkem. Návštěvník
této expozice bude mít možnost vidět stav, jaký skutečně byl. Na rozdíl od výstavy, kdy by tyto předměty byly
pouze vystaveny (bez významové linie a charakteru).
Expozice má mimo jiné za cíl zachytit charakteristické
rysy zdejšího obyvatelstva a jistým způsobem vyzdvihnout a zviditelnit jejich jedinečnost. Tématické celky budou zaměřeny na místní faunu a flóru, život na zámku,
historii obce a citovského panství, archeologické nálezy
v Citově a jeho okolí, život prostého lidu hanácké obce,
školu v průběhu času, zámecký pokoj, pracovnu majitele
citovského panství, reálie a architekturu obce, spolky
a spolkový život, a na řemesla, živnosti a osobnosti obce.
Cílem projektu je více zviditelnit obec Citov v regionu. Cílovou skupinou návštěvníků stálé expozice jsou návštěvníci obce a turisticky zajímavých lokalit v okolí, rodáci, cykloturisté. Záměr vybudování stálé muzejní expozice navazuje na předchozí úspěšné projekty obce
v záchraně zámeckého parku. V minulých letech byla dokončena 1. etapa jeho obnovy, která občanům, ale i cykloturistům a návštěvníkům obce zpřístupnila jeho západní a jižní část. V roce 2014 je plánováno dokončení
obnovy východní části parku.
Naučná stezka obce má obohatit program nabízený
obcí turistům, cykloturistům a návštěvníkům obce, ale
i poskytnout zajímavé informace obyvatelům obce
a okolí. Naučná stezka je koncipována jako procházková trasa s pěti zastaveními, v délce 1,2 km. Trasa vede od
budovy citovského zámku v jižní části obce, v níž je umístěn obecní úřad, knihovna a mateřská škola, a kde bude
umístěna i stálá muzejní expozice, až k vakovému jezu
na vodním toku Morávka, na severním konci obce. Jednotlivá zastavení budou informovat návštěvníka o historii zámeckého areálu s parkem, o farním kostele sv. Jiří,
o obecním bytovém domě postaveném po ničivých záplavách v roce 1997, o vodním mlýnu s náhonem, který
je nemovitou kulturní památkou, a o vakovém jezu sloužícím jako protipovodňová ochrana obce. Na každém zastavení bude zřízena informační tabule s dřevěnou stylovou nosnou konstrukcí, v centru obce, u obecního bytového domu, kde se střetávají dvě cyklotrasy, bude umístěn ukazatel – rozcestník se směrovými šipkami.

d zrušení základní školy v citovském zámku jsou
prostory prvního patra ve zchátralém až havarijním stavu. Dochované původní malby na stropech, krásná kachlová kamna, parketové podlahy, ale
i klasická zámecká dispozice s průchozími pokoji kolem
ústředního schodiště předurčují jejich využití pro vybudování stálé muzejní expozice o historii i současnosti
obce a okolí. Stálá expozice současně zpřístupní objekt
zámku, který je nemovitou kulturní památkou, široké
veřejnosti.
Předmětem projektu je zřízení stálé muzejní expozice
obce Citov v objektu zámku a vybudování naučné stezky
obce přibližující pamětihodnosti a technické zajímavosti
obce.
Pro realizaci stálé muzejní expozice je nejprve nutné provést stavební úpravy a rekonstrukci prvního patra budovy zámku, které sestávají z rekonstrukce havarijního stavu stropu nad hlavním schodištěm, oprav schodišťových stupňů a dlažeb, výměny a repase oken a dveří, repase parketových podlah, oddělení provozu stálé
muzejní expozice od provozu mateřské školy dřevěnou
prosklenou stěnou, vybudování nového sociálního zařízení pro muzejní expozici, přemístění kachlových kamen
a vybudování nové elektroinstalace, etážového plynového vytápění a elektronického zabezpečení předmětných
prostor a výmaleb. Následně je potřebné provést rekonstrukci, repasi, restaurování či konzervaci dochovaných
sbírkových předmětů a mobiliáře – původního nábytku
majitelů zámku, který je částečně umístěn ve skladových
místnostech zámku, ale také od roku 1946 na zámku ve
Slavkově u Brna.
Stálá expozice bude obsahovat 11 tématických celků pojednávajících o historii Citova, citovského zámku,
jeho majitelích, ale především o národopisu obce a životu prostého lidu na hanáckém venkově v minulých stoletích, ale dílem i v současnosti. V této souvislosti je vhodné vyzdvihnout zvolený záměr, kdy dojde k instalaci expozice, nikoli výstavy. Smyslem expozice, na rozdíl od

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro výběr zhotovitele výše uvedeného projektu, jehož realizace bude finančně podpořena z Regionálního operačního programu, regionu soudržnosti Střední
Morava.
Jaromír Otáhal
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Mitch Buchanonn

Bohuš a Matuš

Indiáni z Peterkova

Simpsonové

Vítězné mužstvo mladých hasičů

Ocenění vítězného družstva

Dětský den v Citově

Cyklistická vyjížďka Dolku
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Neprošlo jazykovou ani textovou úpravou. V Citově, uzávěrka dne 15. září 2014
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