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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

je mi ctí, že po nových volbách do zastupitelstva naší obce mohu opět psát novoroční přání jménem celého zastupitelstva do zpravodaje naší obce. V naší vesnici teď prožíváme nelehké období spojené s budováním
kanalizace. Uvědomujeme si, jak stavebními pracemi trpí komfort bydlení v obci. Přesto není vyhnutí. Velmi
si ceníme Vaší tolerance a ohleduplnosti. Dovolte mi tedy popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody Vám všem. Ať Vás v novém roce potkávají příjemné události a dobří lidé, ať se Vám v Citově spokojeně
žije a plní se Vám i ta nejtajnější přání.
Jménem zastupitelstva Veronika Kozlová
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Oprava kamenného kříže

Z

Oddílná splašková kanalizace a ČOV

V

šichni se zájmem sledujeme postup prací na výstavbě nové oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci. Tato patří k finančně nejnáročnějším
akcím v historii obce. Předcházelo jí mnohaleté úsilí započaté zpracováním technicko ekonomických studií na
odkanalizování obce a nezávadné odvádění odpadních
vod v několika variantních řešeních. S ohledem na geologické podmínky, charakter obce a doporučující stanoviska zpracovatelů studií bylo rozhodnuto vydat se cestou
odkanalizování obce s pomocí systému podtlakové kanalizace. Gravitační domovní přípojky z rodinných domů
budou napojeny do podtlakových šachet, odkud budou
splaškové vody odsávány s pomocí podtlaku ve stokové
síti na čistírnu odpadních vod.
Po zpracování projektové dokumentace a provedeném stavebním řízení bylo požádáno o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). První žádosti, podané v roce 2009, nebylo vyhověno s ohledem na výsledky hodnocení a omezenou výši alokované
částky na podporu z Fondu soudržnosti pro danou výzvu. Následovala tříletá pauza, kdy Fond žádný dotační
titul na budování této infrastruktury neotevřel. Obec tak
musela žádat o prodloužení platnosti několika stavebních povolení na různé objekty v rámci celé stavby, aby
nepozbyly platnosti, což by způsobilo vážnou překážku
v získání dotačních prostředků. Teprve až v létě roku
2012 byl vyhlášen nový dotační titul a obci tak svitla naděje, že získá dotaci na připravenou stavbu. V listopadu 2012 byla naše žádost řídícím výborem akceptována a předložena k dalšímu řízení. V měsíci srpnu 2013
jsme obdrželi rozhodnutí 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. Fond požadoval 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.
Po doložení požadovaných dokladů včetně dokumentace výběru zhotovitele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek mohla být smlouva o dílo 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 vedoucí od kulturního domu před za-

hrady 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. Zhotovitel nechtěl
stavět kanalizaci na dluh, neboť i čerpání úvěru z bankovního ústavu bylo podmíněno vydáním rozhodnutí
a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Po dohodě
obce se zhotovitelem došlo k útlumu činnosti na stavbě
kanalizace s tím, že investor je schopen hradit provedené
stavební práce do výše částky 1. mil. Kč včetně DPH do
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Státní fond životního prostředí ČR návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace
doručil až začátkem září a tak předložený návrh smlouvy mohl být ze strany obce dne 12.9.2014 podepsán. Následně na to se stavební práce mohly opět rozběhnout
budováním stokové sítě a čistírny odpadních vod. Kanalizační potrubí bylo položeno v úseku od parkoviště
u koupaliště k poslednímu domu v ulici směrem na
Troubky. Následovala pokládka potrubí od křižovatky
u kostela v ulici směrem na Brodek u Přerova, částečně
také v ulici u víceúčelového sportoviště a posledním úsekem byla stavba kanalizace podél vodního toku Morávka v úseku od koupaliště po cestu na Věrovany. Od počátku měsíce prosince je stavba přerušena z důvodu klimatických podmínek, neboť lepení spojů kanalizačního
potrubí by se nemělo provádět pod plus 5 stupňů Celsia.
V případě, že nám klimatické podmínky dovolí pokračovat ve stavbě kanalizace, budou se práce soustředit na
stavbu čistírny odpadních vod, která bude stěžejní pro
uvedení kanalizace do zkušebního provozu. Abychom
splnili všechna kritéria a závazné termíny dané Fondem,
musí být v měsíci dubnu či květnu 2015 zkušební provoz čistírny zahájen. Nejdříve se připojí obecní objekty,
aby mohla být čistírna odpadních vod spuštěna, 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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astupitelstvo obce se rozhodlo, že opraví kamenný
kříž s korpusem Krista a reliéfem Panny Marie, který donedávna stál před domem č.p. 114 v Citově.
Statika celého podstavce včetně uložení kříže byla silně
narušena. Povrch kamene byl značně znečištěn biologickým náletem a černými uhlíkatými depozity. V pískovci
se nacházela drobná mechanická poškození, včetně spárování s použitím nevhodných tvrdých tmelů. Povrch tohoto materiálu byl místy zvětralý. Barevná polychromie
nebo její zbytky a nápisy na kameni nebyly nalezeny. Litinová část byla pod dožívajícím nátěrem zkorodovaná, na
kříži se nacházely patrné dva nezabroušené sváry z předchozích oprav. Kříž je černý, korpus Krista a reliéf Panny
Marie byly zlacené, ozdobný rámeček stříbrný. Závěrem
lze říci, že tato sakrální památka místního významu je výrazně poškozena, její stabilita a celistvost konstrukce je
porušená. Ponechání památky v současném stavu povede
k další korozi uložení litiny do kamene a následné destrukci spojené s pádem kříže.
Na realizaci této zakázky byla vybrána restaurátorská firma Jiřího Fingera z Olomouce. Restaurátorský zásah byl zaměřen na zachování hmotné podstaty památky ve výrazu přírodního kamene s patinou přirozeného
stáří. Vzhledem k charakteru poškození památky se přistoupilo k její demontáži a restaurování v ateliéru zhotovitele. Dále bylo třeba opravit základ a přizpůsobit ho
zvýšené úrovni okolního terénu. S ohledem na budování nové splaškové kanalizace a případné stavby chodní-

ku se stávající umístění kříže v blízkosti komunikace jevilo nevhodné. Proto bylo rozhodnuto o jeho přemístění na výhodnější místo, kde bude památka lépe chráněna před mechanickým poškozením a před vlivy dopravy
po komunikaci v obci. Po zvážení všech okolností se nakonec kříž umístil do travnatého záhybu u odbočky
z hlavní silnice do ulice u víceúčelového sportoviště. Nový
základ pro umístění kříže zhotovila stavební firma pana
Josefa Šlanhofa z Citova.
Cílem celkové opravy a restaurování kamenného kříže s korpusem Krista a reliéfem Panny Marie je zachování
této nemovité památky místního významu dalším generacím.
Jaromír Otáhal

Setkání seniorů se zastupiteli obce
V sobotu 22.11.2014 se v sále kulturního domu sešlo na
70 seniorů z Citova se zastupiteli obce. Bohatý kulturní
program zahájily děti z mateřské školy vystoupením složeným z básniček, písniček, tanečku a pohádky na téma
„Hrajeme si na počasí“. Po zaslouženém potlesku rozdaly
děti malé dárky v podobě vlastnoručně vyrobených větrníčků. V další části programu hovořil starosta obce o dění
ve vesnici v tomto roce, o dalších plánech a rozvoji. Po
té vystoupili herci Komorního divadla Brno s hudebním
programem „Prázdnou kasu mám“. V režii pana Kyseláka
jsme shlédli příběh plný písniček z 30. a 40. let minulého století. Po společné večeři rozproudil taneční zábavu
pan Čechák z Majetína. Tancovalo se, vyprávělo a zpívalo
až do nočních hodin. Na zúčastněných bylo vidět, že se
dobře baví a že je jim společné setkání milé.
Setkání představitelů obce se seniory je poděkováním všem seniorům v obci za jejich dlouholetý přínos
pro život v naší vesnici. Mnozí z nich jsou dodnes velmi
aktivní v obecním dění a podílejí se na kulturním životě
v Citově. Přejeme jim mnoho sil a entuziasmu do dalších
let.
Za kulturní výbor Veronika Kozlová
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Životní jubilea našich spoluobčanů v roce 2015

Umíme (chceme) třídit odpad?

N

a veřejném zasedání zastupitelstva naší obce
jsme byli vyzváni, abychom nějakou poznámkou
přispěli do místního zpravodaje. Rozhodla jsem
se, že se s Vámi podělím o zážitky, které jsem získala při
vynášení odpadu do veřejných kontejnerů.
Každý z Vás už určitě tato místa navštívil. Někdy nemůžu věřit svým očím, jak jsou lidé vynalézaví, jen aby si
usnadnili práci s tříděním odpadů. Začnu červeným kontejnerem na třídění nápojových kartonů tetrapak. Ten
si, snad až na malé výjimky, nikdo neplete. Jeho obsah
většinou souhlasí s popiskami na kontejneru. Horší je to
s modrým kontejnerem, který je určený pro sběr papírových obalů. Někdy se mi stává, že s jeho otevřením musím bojovat a potom zjistím, že nahoře sedí velká krabice, která obsahuje papíru jen málo. Zbytek obsahu
tvoří plasty i sklo. Krabici jsem za původce odpadu rozebrala, odpady roztřídila a hned bylo místo pro další papírový odpad. Dokonce nebylo vůbec těžké zjistit, kdo
tam tuto krabici s nevytříděným odpadem vložil, protože zapomněl z krabice odstranit doručovací adresu.
Veselé, že?
Zelené kontejnery na třídění obalů z tmavého a bílého
skla jsou pro mnohé spoluobčany asi velkým oříškem.
Jsou sice hodně podobné, ale přestože jsou krásně označeny popiskem, sklo je v nich vždy pomíchané. Chápu,
že barvoslepost je nemoc, za kterou nikdo nemůže, ale
myslím, že i v tomto případě jde spíše o liknavost a pohodlnost.
A jelikož je náš svět zaplaven plasty, máme i my nejvíce kontejnerů žlutých, tedy těch určených pro sběr a
třídění obalů z plastů. A člověk jen žasne, co vše se tam
najde. Často i odpad, který je učený do nebezpečného
nebo objemného odpadu. Nejhorší ovšem je, že někteří občané tam uloží pytel plastových lahví, které nejsou
sešlápnuté, a to pak stačí dát tam takové pytle tři a už je

plno. Potom chudák ukázněný občan, který si dá tu práci a odpad si doma vytřídí, láhve sešlápne, jogurtové kelímky umyje a pak přijde ke kontejneru, který je zaplněn
nafouklými láhvemi. Asi udělá to, že postaví tašku či pytel ke kontejneru a do rána si s ním vítr či toulavé kočky
snadno poradí. Ach ta spoušť! Kdo to asi uklidí?
Možná, že se v mém příspěvku někteří naši spoluobčané poznají a příště si dají na třídění odpadů více záležet.
Nechci, aby to vypadalo, že jsme všichni stejní a všichni
špatně třídíme. To vůbec ne. Od obecního úřadu jsme asi
všichni dostali barevně rozlišené tašky, které nám doma
třídění odpadů usnadňují a mnozí toho také využívají.
Škoda jen, že se o to nesnaží všichni stejnou měrou. Říká
se, že podle toho, jak je ve vesnici čisto se pozná, jací lidé
v ní žijí. Přála bych si, abychom se všichni svým přístupem k veřejnému pořádku snažili naši obec udržovat čistou, upravenou a příjemnou, aby se nám v ní všem dobře žilo.
Marie Koutná

93 let
Skřépková Božena
92 let
Kolářová Jarmila
Chalánková Věra
Bednářová Libuše
Vránová Božena
90 let
Soukup Miroslav
Szöllösyová Jiřinka

89 let
Haflant Jan
Dočkalová Marie
87 let
Janošík Zdeněk
86 let
Šebíková Vlasta

84 let
Mrázek Jaroslav
Kopřivová Jiřina
Hlobil Viktor
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Zatloukalová Libuše
Rašková Ludmila
Sehnulová Marta
83 let
Janošíková Marie
81 let
Netopil Bohuslav
Lavrinčik Benedikt
Obrtel Emanuel

70 let
Nevrkla Jan
Němcová Jarmila
65 let
Zapletal Otakar
Rubáč Josef
Poštolka Jaroslav
Ruda Václav
Zimáčková Alena
Poštolková Libuše
Juráková Jana
Chorá Božena
Kozáková Marie
Hrbáčková Marie

60 let
Oščádal Jaromír
Vrána Bohumil
Nesvadba Lubomír
Kytlica František
Dančak Květoslav
Peterka Pavel
Szepesiová Oldřiška
Novotná Oldřiška

Fotografická soutěž mikroregionu Království

S

SVOZ ODPADU V ROCE 2015
Popelnice na komunální odpad budou z naší obce vyváženy Technickými službami města Olomouce. Frekvence vývozů popelnic zůstane zachována a to jedenkrát za čtyři týdny, což ročně odpovídá 13-ti svozům. V letním období
bude frekvence svozů zvýšena o tři svozy, což znamená, že v měsících červnu, červenci a srpnu bude svoz popelnic
prováděn jedenkrát za 14 dnů. Svozovým dnem pro rok 2015 zůstává pondělí s výjimkou měsíce dubna, kdy je svoz
přeložen na úterý.
Vývozy popelnic v roce 2015 budou v Citově prováděny v tyto dny:

12. ledna 2015
9. února 2015
9. března 2015
7. dubna 2015
4. května 2015
1. června 2015

96 let
Hučínová Anna

15. června 2015
29. června 2015
13. července 2015
27. července 2015
10. srpna 2015
24. srpna 2015
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21. září 2015
19. října 2015
16. listopadu 2015
14. prosince 2015

družení obcí mikroregionu Království vyhlásilo v pořadí již 7. ročník fotografické soutěže pro všechny
své občany. Soutěž se vyhlásila v měsíci březnu
2014 a jejími podmínkami bylo, že autorem fotografií
není nikdo jiný než občan mikroregionu, který předloží
fotografie o velikosti A4 vytištěné na fotografickém papíře, opatřené jménem, adresou a telefonem autora včetně označení vyhlášené kategorie. V letošním roce mikroregion vyhlásil dvě kategorie, „Lidé“ a „Svět zvířat“. Jeden
občan mohl do soutěže přihlásit maximálně 4 snímky
z každé této kategorie. Novinkou letošního ročníku se
stalo, že současně s fotosoutěží se uskutečnila i výstava obrazů všeho druhu od autorů občanů mikroregionu
Království. Fotografie a obrazy mohli autoři odevzdat na
kterémkoli obecním úřadu v obcích mikroregionu Království v termínu do 31. října 2014.
Vernisáž výstavy obrazů a vyhlášení výsledků fotografické soutěže se uskutečnilo v neděli 16. listopadu

2014 v kulturním domě v Císařově. Akce se konala za
finanční podpory Ing. Martina Tesaříka, senátora za Olomouc a okolí, který byl přítomen i slavnostnímu vyhlášení a předání cen vítězům, které vybrala odborná komise
mikroregionu. V kategorii „Lidé“ se na prvním místě umístil Vlastimil Ječmínek z Grygova, druhé místo obsadil Vítězslav Křesina z Věrovan a na třetím místě se umístila
Věra Pumprlová z Císařova. V kategorii „Svět zvířat“ získal první místo opět Vlastimil Ječmínek z Grygova, druhé
místo obsadila Bohumila Krčková z Dubu nad Moravou a na třetím místě se umístil David Šutera z Majetína.
Fotografická soutěž „Království objektivem občanů
Království“ byla rovněž podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci projektu „Kulturní rok v obcích mikroregionu Království“. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!
Sdružení obcí mikroregionu Království

Srdečně zveme všechny občany na společné přivítání
nové roku 2015
SLAVNOSTNÍM NOVOROČNÍM OHŇOSTROJEM,
který bude odpálen v 0,30 hodin 1.1.2015 na návsi v Citově.
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Výstava ovoce, zeleniny a květin

S

Vítání občánků do svazku obce Citov
obce malé dárečky. Kulturní program zpestřily svými písničkami děti rodiny Seidlových, Džubákových a Žůrkových za hudebního doprovodu Jana Seidla. Po slavnostním projevu starosty obce proběhla gratulace a zápis do
pamětní knihy.
Přejeme dětem štěstí, zdraví a rodičům hodně radosti a trpělivosti.
Výbor pro občanské záležitosti

V neděli 8. listopadu 2014 se v obřadní síni obecního úřadu v budově zámku uskutečnilo slavnostní přivítání nových občánků do svazku obce, kteří se narodili od
posledního vítání do tohoto dne. Tentokrát byly přivítány děti Michelle Seidlová, Alex Chromčík a Sebastián Sigmund.
Novorozence přišly přivítat také děti z mateřské školy, které přednesly básničky a předaly novým občánkům

talo se již tradicí, že první říjnovou neděli v roce Český zahrádkářský svaz, základní organizace Citov pořádá ve svém objektu zvaný „Zahrádkář“ tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. Na této jedné z největších
akcí zahrádkářů v obci bylo k vidění nejen ovoce a zelenina,
ale také keramické výrobky a rukodělné práce šikovných
vystavovatelek.
Ke zhlédnutí zde bylo 69 vzorků ovoce, 22 vzorků zeleniny, 13 vzorků bylin, ale také keramické výrobky od
tří vystavovatelek a soubor krajkových výšivek od místní krajkářky. Návštěvníci výstavy měli možnost ochutnat
jablečný mošt z místní produkce, ale také několik vzorků bílého i červeného vína ze zdejšího vinného sklepa
„U Hasana“.
Samozřejmě nechyběla ani tradiční soutěž o největší jablko. Porota po důkladném měření vybraných vzorků vyhlásila vítězem soutěže pana Bohumila Složila z Citova. U jablka odrůdy Idaret byl naměřen největší obvod,
čímž si vystavovatel zajistil první místo v letošním ročníku soutěže.

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského
svazu děkuje všem vystavovatelům za jejich vzorky a pomoc při organizaci výstavy a také všem návštěvníkům
za jejich podporu a přízeň.
Český zahrádkářský svaz, z.o., Citov

Naše mladá léta

K

do má rád staré časy a věci, které nám je připomínají určitě nezapomněl navštívit kulturní dům
v neděli 26.10.2014 a shlédnout zajímavou výstavu. Členky Klubu seniorů Citov připravily v sále zajímavou přehlídku starých domácích přístrojů a pomocníků. Výstava byla rozdělena tematicky a věnovala se lidské práci, vaření a pečení, hygieně a péči o tělo, oblékání, dětem, hudbě a jiným zálibám, také škole, sportu

a dětským hračkám a hře. Mnoho zajímavých exponátů
se našlo v domácnostech řady citovských občanů, kteří je ochotně zapůjčili. Přišla řada obdivovatelů a zvědavých návštěvníků, kteří v kulturním domě při prohlížení,
vzpomínání a společných setkáních strávili pěkné odpoledne.
Děkujeme pořadatelům za příjemný zážitek.
Za kulturní výbor Veronika Kozlová
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ZPÍVÁNÍ POD
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VÁNOČNÍMSTROMEM
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Obecní
úřad
škola
Citov,
a křesťanská
Obecní
úřadCitov,
Citov, Mateřská
Mateřská škola
Citov,
ScholaSchola
a křesťanská
mládež
mládež z Citova Vás srdečně zvou na předvánoční setkání na
z Citova Vás srdečně zvou na předvánoční setkání
návsi před obecním bytovým domem
v ú t e na
r ýnávsi
2 3 .před
1 2 . 2obecním
0 1 4 vbytovým
1 7 . 0 0domem
hodin.
v úterý zpívání
23.12.2014
v 17.00občerstvení
hodin.
Snad Vám společné
a malé
zpříjemní
předvánoční
čas. zpívání a malé občerstvení zpříjemní předvánoční čas.
Snad Vám společné
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Adélka na Soptíku

PŘEDZAHRÁDKA - VSTUP DO MÉHO DOMU

V

T

sobotu 29. listopadu 2014 se uskutečnila v Zastávce (okr. Brno - venkov) vědomostní soutěž jednotlivců z řad mladých hasičů s tematickým názvem
Soptík. Jedná se o halovou soutěž o několika disciplínách, ve kterých děti musí projevit formou různých testů
znalosti zejména z požární ochrany – například z požární
prevence nebo taktiky vedení zásahu; dále pak znát zásady chování v silničním provozu nebo prokázat fyzickou
zdatnost. Z našeho pohledu se jedná o soutěž, která je
velice náročná co do znalostí, jimiž děti musí disponovat.
Skrze různé důvody a hlavně nemoci jela nakonec
reprezentovat naši vísku jen a pouze Adéla Navrátilová.
Celé soutěže se zúčastnilo 246 dětí z celé Moravské hasičské jednoty a jen v Adélčině kategorii mladší žáci (děti
od 6 do 12 let) zápolilo 174 dětí. K našemu potěšení
v této soutěži skončila na 75. místě. Nejde ani tak o umístění, jak o zkušenost a požitek z nevšední soutěže mladých hasičů, kde vítězem je každý účastník, který se odhodlal na tuto soutěž poctivě připravit a zúčastnit se jí.
Závěrem Adélce gratulujeme k úspěchu a děkujeme za
reprezentaci Citova.

něných předzahrádek na zasedání zastupitelstva obce
v kulturním domě v pondělí 6.10.2014.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům
Citova, kteří pečují o kousky zeleně před svými domy
a dělají tak Citov hezčí a příjemnější. Chtěli bychom podpořit i ty, kteří mají do společných prostor pouze okno
a vchod, že i oni mohou přispět k ozelenění obce, byť jen
drobnými rostlinami v nádobách. Zeleň je velký pomocník v čištění a zvlhčování mikroklimatu a i zdánlivě zanedbatelný kousek má svůj význam. Naše soutěž není
motivována poměřováním sil v zahradničení, ale snahou,
aby při procházce vesnicí každý z nás mohl očima spočinou na něčem milém a pěkném, třeba jen na zelené
maličkosti pro radost.

řetí ročník soutěže, kterou organizuje Kulturní výbor zastupitelstva obce Citov ve spolupráci s místní
organizací Českého zahrádkářského svazu, měl v letošním roce ztížené podmínky z důvodu započatých prací na obecní kanalizaci. Vítězové ocenění v loňském ročníku měli nesnadný úkol, při němž vybírali domy, jejichž
předzahrádky, záhony, okna a balkony stojí za povšimnutí občanů. Po součtu bodů všech členů poroty byli v jednotlivých kategoriích oceněni tito majitelé domů: Za celkový vzhled a soulad s architekturou byla vybrána rodina
Hrbáčkova, Citov 90, za výběr rostlinných druhů rodina
Štukheilova, Citov 165, za drobnou architekturu a stavební doplňky rodina Janošíkova, Citov 114, za úpravu
a údržbu zeleně rodina Přikrylova, Citov 189 a za nejhezčí
okno či balkon rodina Kozákova, Citov 159. Všem srdečně gratulujeme. Ocenění v podobě diplomu a nákupního šeku do Hornbachu Olomouc obdrželi majitelé oce-

Za kulturní výbor Veronika Kozlová

Tříkrálový šachový turnaj

Jaromír Otáhal, ml.

Š

NEKOREKTNÍ SKEČE – TROS BOYS II

P

arta komiků kabaretního pořadu KOMEDIOGRAF - Lukáš Pavlásek, Josef (Pepe) Polášek,
Jakub Žáček, Zdeněk Krála scénárista a režisér
v jedné osobě Luboš Balák – přijali pozvání citovských ochotníků „CIDOS“ a ve středu 19.11.2014 rozesmáli bez servítek a bez obalu nekorektní groteskou vyprodaný Kulturní dům v Citově. Pánové projížděli republikou s třídenním zájezdem. První den hráli ve Znojmě,
večer u nás v Citově a třetí den v Trutnově.

Komediograf je pozoruhodný druh divadelního představení. Komediograf si také říká skupina jedinců, která
se věnuje poetice směšnosti, zkoumá ji a stále o ní bádá,
aby ji dovedla k dokonalosti. O dnešní době, o různých
životních situacích,vyprávěli členové Komediografu
v Citově formou kabaretu, což je směs písní, dramatických výstupů a klaunských čísel, grotesky a černého humoru, nesmyslu a paradoxu. A vyprávění bylo hodně komické, interaktivní, veselé a groteskní. Nejeden z diváků v předních řadách se bál, že bude zapojený do hry
a mnohým se to i vyplnilo.
Na Citov jistě nezapomenou, „protože atmosféra, diváci, občerstvení, zázemí bylo na jedničku. Určitě do Citova máme zájem opět přijet“, uvedl režisér Luboš Balák. Proto v současné době domlouváme s režisérem možné termíny pro divadelní představení Butch
Cassidy a Sundance Kid v Bohnicích. Jedná se o netradiční pojetí slavného westernu Butch Cassidy a Sundance Kid. V hlavních rolích tohoto westernového příběhu, zasazeného do současnosti do pokoje psychiatrické
léčebny v Bohnicích, se představí oblíbení herci Tomáš
Matonoha, Josef „Pepe“ Polášek a Bára Poláková.
Za CIDOS Kateřina Jemelková
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Tříkrálový šachový turnaj

achový oddíl Sokola Citov zve širokou veřejnost na tradiční Tříkrálový
turnaj
v šachu,oddíl
který se
bude konat
10.1.2015
od 9.00
Šachový
Sokola
Citovv sobotu
zve širokou
veřejnost
nahodin
tradiční
vTříkrálový
kulturnímturnaj
doměv všachu,
Citově.
Přijďte
prosím
fandit
(v
tichosti)
citov- od
který se bude konat v sobotu 10.1.2015
ským hráčům
v souboji
s nejlepšími
borci
celé Moravy.
těšit (v
9.00 hodin
v kulturním
domě
v zCitově.
PřijďteMůžeme
prosím sefandit
i na šachové
velmistry,
kteří
už
citovský
turnaj
navštívili
v
minulosti.
Po
celou
tichosti) citovským hráčům v souboji s nejlepšími borci z celé Moravy.
dobu Můžeme
akce budesev těšit
přísálíi připraveno
občerstvení
včetně
specialit
na šachovébohaté
velmistry,
kteří už
citovský
turnaj
z divočáka.
navštívili v minulosti. Po celou dobu akce bude v přísálí připraveno
Po bohaté
skončení
turnaje (cca
17.00specialit
hodin) sizmůžou
občané zahrát simultánku
občerstvení
včetně
divočáka.
s nejlépe Po
umístěným
citovským
hráčem
v
turnaji
nebo
v oblíbeskončení turnaje (cca 17.00 hodin) si miniturnaj
můžou občané
zahrát
ných bleskovkách
(partie
2x5min.)
simultánku s nejlépe umístěným citovským hráčem v turnaji nebo
miniturnaj v oblíbených bleskovkách (partie 2x5min.)
Za Vaši návštěvu a podporu děkuje
Za Vaši návštěvu a podporu děkuje šachový
oddíl
Sokola
Citov
šachový
oddíl
Sokola
Citov

Adventní koncert
Srdečně zveme příznivce vážné hudby na Adventní koncert,
který se uskuteční
v neděli 21.12.2014 ve 14.30 hodin v kostele sv. Jiří v Citově.
K poslechu skladeb Vás zve Přerovský komorní orchestr
pod vedením umělecké vedoucí Aleny Holčákové.
Vstupně dobrovolné

/9

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

Pozvánka na plesovou sezónu 2015
17. ledna 2015
MYSLIVECKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba NAOSTRO

14. února 2015
MASOPUSTNÍ POCHOVÁNÍ BASY
reprodukovaná hudba

30. ledna 2015
HASIČSKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba ELIXIR

13. března 2015
SPORTOVNÍ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba JEN TAK 2

1. února 2015
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ RADOVÁNKY
kulturní program – Mlčochovi z Troubek

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
•
•
•
•
•
•
•

Před každým nákupem (i super výhodným) se zamyslete, zda dotyčnou věc opravdu potřebujete, zda není
možné si ji vypůjčit, koupit použitou z bazaru atd.
Nechávejte staré věci opravit.
Věci, které nepotřebujete často (přívěsný vozík, nářadí, ale třeba i auto) si raději půjčte.
Nabídněte věci, které už nepotřebujete (staré oblečení, hračky apod.) k dalšímu využití (např. známým,
prodejnám second-hand, charitám apod.).
Třiďte odpad důsledně a pečlivě a odkládejte ho na
určená místa (barevné kontejnery, sběrné dvory,
mobilní svoz odpadů).
Bioodpad není odpad, pokud doma kompostujete,
snížíte svoji produkci odpadu o třetinu až polovinu
a navíc získáte výborné hnojivo na zahradu.
Místo jednorázových obalů využijte textilní nákupní
tašky a vybírejte zboží, které není několikanásobně
baleno (především u potravin)

A když už vznikne
Čtyři pětiny domovního odpadu je možné recyklovat.
Míra recyklace komunálního odpadu u nás se však pohybuje pouze kolem 20%; je tedy vidět, že v třídění a recyklaci máme stále značné rezervy. Přednost by mělo však
dostat předcházení vzniku odpadů a jejich minimalizace.
Složení domovního odpadu
Domovní odpad obsahuje mnoho složek, jež lze opětovně zhodnotit. Největší množství (až 40%) je biologického odpadu, 20% papíru a lepenky, 15% plastů, kolem
8% skla, 7% kovů, zhruba 2% textilu. Složení může být
ovšem velmi proměnlivé (je závislé na typu bydlení, vytápění ap.) Zbytek je nevyužitelný odpad a pouze ten by
měl skončit v běžné popelnici.

Není všechno odpad
Některé typy zboží, které dosloužilo, a chceme se ho zbavit, může ještě docela dobře posloužit jiným. Může jít o
vyřazené, nemoderní nebo přebytečné přístroje, nábytek, knihy, šatstvo, hračky apod. Existuje řada obchodů
typu second-hand, bazary a aktivity různých charitativních organizací (Červený kříž, Armáda spásy apod.), které
systematicky anebo příležitostně využitelné zboží odebírají. I u nás se objevil kontejnery určený pro odložení nepotřebného šatstva, textilu i hraček.
Jak plyne z výše napsaného, lze sbírat odděleně prakticky všechen odpad.
• Papír, plasty, sklo, nápojové kartony patří do kontejnerů.
• Baterie, elektrozařízení, úsporné žárovky, zářivky patří
do nebezpečného odpadu.
• Stavební suť lze použít k vysprávce cest, nadrobno
rozdrcenou, bez hřebíků a ostrých materiálů.
• Železo a barevné kovy vykupují všechny sběrny, tenkostěnný hliník se sbírá v citovské mateřské škole,
vybírají ho na některých sběrných dvorech a v některých sběrnách.
Tak tedy nakládejme s odpady zodpovědně, je to dědictví, které zanecháme svým dětem.
Veronika Kozlová
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Děti ze školky vítají miminka

Vítání občánků - listopad 2014

Ocenění v soutěži ČZS Citov

Převzetí cen za nejlepší předzahrádky.

Hrajeme si na počasí

Prázdnou kasu mám

Nekorektní skeče

Fotosoutěž mikroregionu Království
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Neprošlo jazykovou ani textovou úpravou. V Citově, uzávěrka dne 10. prosince 2014
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