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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Vážení spoluobčané,
přiblížil se předvánoční čas a mnoho z nás už se pustilo do příprav. Příbytky vonící čistotou a jehličím, bohatě prostřený stůl a příprava dárků pro naše nejbližší nám zabírají mnoho času, který bychom mohli využít i jinak.
Čas, který věnujeme lidem a ne věcem je mnohem cennější a také nás samotné mnohem více naplňuje. Shánění
všech těch předmětů a věcí, které podle neznámých zdrojů „tvoří“ Vánoce, nabývá mnohdy až bizardních rozměrů,
místo abychom se věnovali lidem, sobě, rodině, blízkým či potřebným.
O jednom symbolu, který neodmyslitelně k adventnímu času patří, se však přece jen zmíním. Adventní věnec ,
který tak často zdobí naše příbytky v tomto čase, je vlastně významným poselstvím. Věnec je kruh, tedy dokonalý
tvar, který nemá konec ani začátek, symbolizuje nekonečnost bytí. Je vyroben ze stále zeleného chvojí a odkazuje
nás na přírodu, které jsme součástí. Čtyři svíce jsou symbolem čtyř světových stran, ale také reprezentují víru, pravdu, světlo a lásku. Spojíme-li je pomyslnými přímkami, vznikne nám kříž, jenž symbolizuje princip existence vesmíru. Věnec je krásný symbol, který zobrazuje mnohé tužby každého z nás. Ať Vám tedy ve Vašich rodinách setkávání u adventního věnce přináší splnění Vašich vytoužených přání a víra, pravda, světlo a láska ať Vás provází
po celý rok, nejen v době adventní.
Za zastupitelstvo obce Veronika Kozlová
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Oddílná splašková kanalizace a ČOV

N

ové podtlakové oddílné splaškové kanalizaci
a čistírně odpadních vod (ČOV) v naší obci byl
Rozhodnutím vodoprávního úřadu Magistrátu
města Přerova ze dne 18.8.2015 povolen roční zkušební provoz. Na základě sledování provozu, hodnocení měsíčně odebíraných vzorků vyčištěné odpadní vody a jejího množství v průběhu zkušebního provozu bude zpracováno závěrečné vyhodnocení, podle kterého se stanoví podmínky pro uvedení kanalizace a ČOV do trvalého provozu. Cílem obce v průběhu zkušebního provozu
je naplnění závazných kritérií, stanovených Státním fondem životního prostředí ČR v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, která budou mít vliv na závěrečné vyhodnocení akce a definitivní přiznání dotace. Pokud bychom některá z těchto kritérií nenaplnili, mohlo by dojít k tragickému scénáři v podobě krácení dotace, což by se výrazně
projevilo na dalším chodu obce. Rozhodující je, aby zkušebního provozu využilo k prověření funkčnosti a bezporuchovosti kanalizace a ČOV co nejvíce připojených domácností.
Provozování kanalizace a čistírny odpadních vod si
budeme provádět sami prostřednictvím zaškolených pracovníků obce. Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 31.7.2015 bylo obci uděleno povolení
k provozování kanalizace a čistírny odpadních vod.
Napojování rodinných domů na novou kanalizaci již
probíhá a v polovině měsíce listopadu 2015 bylo napojeno celkem 90 nemovitostí. Tímto vyzýváme majitele nemovitostí, aby své domy napojili na novou kanalizaci co
nejdříve, bezpodmínečně ještě v tomto roce. Kromě nutnosti zajištění zkušebního provozu přítokem dostatečného množství splašků je důvodem pro letošní připojení také končící povolení k vypouštění odpadních vod
do stávající jednotné kanalizace, které bylo obci uděleno
v roce 2013 a končí svou platnost 31. prosince 2015. Od
1. ledna 2016 již obec nesmí vypouštět znečištěné odpadní vody stávající kanalizací do vodního toku Morávka. Tato kanalizace bude sloužit pouze k odvádění střešních a povrchových vod. Předpokládáme, že případné
znečištění výtokem stávající kanalizace bude vodopráv-

ním úřadem a správcem toku sledováno, za což viníkovi hrozí znatelný finanční postih. Znamená to, že od ledna 2016 již nemohou být výtoky se septiků a jímek napojeny na starou kanalizaci. Na novou kanalizaci se budou
připojovat pouze splaškové vody z rodinného domu.
S každým připojeným majitelem či zástupcem majitele rodinného domu bude následně uzavírána smlouva
o připojení a podmínkách pro stanovení výše stočného.
Tam, kde obyvatelé rodinného domu používají v domácnosti vodu pouze z veřejného vodovodu, budou stočné hradit za množství spotřebované vody dle vodoměru. V domácnostech, kde kromě pitné vody z veřejného
vodovodu používají ještě vodu z vlastní studny, se stočné bude vypočítávat dle vyhlášky, ve které je stanoveno
směrné číslo spotřeby 35 m3 na osobu a rok. Sazba stočného bude stanovena na základě samostatného předpisu dle provozních nákladů kanalizace a ČOV.
Do domovních podtlakových šachet bylo také dodatečně montováno zařízení pro monitoring, který bude
pracovníkům obsluhy sloužit k rychlé identifikaci poruchy u konkrétního rodinného domu. Část stokových sítí
je totiž vedena v soukromých zahradách, kde by jinak
bylo obtížné a zdlouhavé hledání poruchy při náhlé ztrátě podtlaku v kanalizaci.
Pokud budete mít ohledně připojení svého domu na
novou kanalizaci nějaké nejasnosti, řešte je s pracovníky
obecního úřadu (tel. 775 915 358, 602 514 361). Upozorňujeme, že po připojení ke kanalizaci je nutné provést
kontrolu a uvést šachty do provozu pracovníkem OÚ. Pro
občany obce je poskytována sleva na materiál potřebný
k vybudování domovní přípojky ke kanalizaci v prodejně
stavebnin STAMAK v Lukové.
Stavba oddílné splaškové kanalizace je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.
Na realizaci této stavby finančně přispěl i Olomoucký kraj z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje,
( www.kr-olomoucky.cz.)
Jaromír Otáhal
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DESATERO
informací a správného užívání podtlakové splaškové kanalizace
systém Roediger
(určeno pro majitele připojených nemovitostí).
1. Po osazení a seřízení podtlakového ventilu do domovní podtlakové šachty je možné připojit odkanalizovanou
nemovitost do systému podtlakové kanalizace v obci. Připojení se provádí gravitační kanalizační přípojkou na
náklady majitele nemovitosti. Přípojka odvádí pouze splaškové odpadní vody (WC, vana, umyvadlo, dřez, myčka,
pračka).
2. Před napojením je vhodné opatřit gravitační přípojku tzv. přivzdušněním, které musí být umístěno co nejblíže
k podtlakové šachtě. Toto přivzdušnění zabraňuje při zapnutí ventilu odsátí zápachových uzávěrek sifonů u zařizovacích předmětů v domě (mísa WC, umyvadlo, dřez, vana…). Přivzdušnění není potřeba, pokud má dům provedeno dostatečné odvětrání vnitřní kanalizace nad střechu.
3. Platí absolutní zákaz vypouštění dešťových vod do systému podtlakové kanalizace ze střešních svodů,
dvorních vpustí apod.
4. Do kanalizace se nesmí dostat pevné odpady, které by zapříčinily nedovření podtlakového ventilu nebo ucpání
jeho přívodní trubky (např. hadry, hygienické vložky, drátěnky na nádobí, kelímky od potravin, míčky na hraní, listí
ze zahrad apod.). Je nutné dbát zvýšené opatrnosti hlavně při vylévání nádob do mísy WC, i když většinou tyto
pevné odpady a nečistoty kanalizace odsaje.
5. Je zakázáno přečerpávat do podtlakové šachty splašky z již nepoužívaných septiků – došlo by k výraznému
zahuštění odpadních vod a k zavodnění Vaší podtlakové přípojky a následné poruše. Dále by došlo k narušení
účinnosti ČOV.
6. Poklopy kanalizačních šachet a jeho okolí musí být přístupné pro servisní práce. Plastový poklop šachty nesmí
být přihrnut hlínou – pod poklopem je do šachty přisáván vzduch.
7. V případě, že podtlakový ventil se po ukončení cyklu úplně nezavře (v okolí šachty je slyšet charakteristický
zvuk nasávaného vzduchu) a nezavře se ani při ukončení dalšího cyklu nebo se ventil neotvírá a dojde k zaplavování akumulačního prostoru šachty, je nutné co nejdříve na tuto závadu upozornit správce kanalizace.
8. Ventil se zapíná podle velikosti šachty již při obsahu splašků 20 - 40 litrů. Zbytek akumulačního prostoru šachty
a gravitační přípojka slouží jako rezerva pří nenadálém výpadku elektrického proudu nebo poruše ventilu. Není
potřeba mít strach – šachta má určitý akumulační prostor na splašky a podtlaková stanice je vybavena automatickým provozem, který si sám poradí s některými závadami.
9. Podtlakový ventil je výrobek z tvrzeného PVC, který svou jednoduchou konstrukcí je předurčen k dlouhodobému
a bezporuchovému provozu s minimálními nároky na údržbu. Suchou část šachty s umístěným ventilem (bílý
korpus pod poklopem) je nutné udržovat čistou.
10. Pokud se budete řídit těmito zásadami, bude Vám podtlaková kanalizace bezproblémově sloužit.

Jaromír Otáhal

Srdečně zveme všechny občany na společné přivítání
nové roku 2016

SLAVNOSTNÍM NOVOROČNÍM OHŇOSTROJEM,
který bude odpálen v 0,30 hodin 1.1.2016 na návsi v Citově.
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Stálá muzejní expozice na zámku v Citově

O

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. Součástí projektu je i naučná stezka přibližující pamětihodnosti a technické zajímavosti obce.
Pro realizaci stálé muzejní expozice bylo 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 plyno-

vštěvník této expozice bude mít možnost vidět stav, jaký
skutečně byl. Expozice má mimo jiné za cíl zachytit charakteristické rysy zdejšího obyvatelstva a jistým způsobem vyzdvihnout a zviditelnit jejich jedinečnost. Tematické 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. a 2. etapa jeho celkové obnovy, která občanům, ale i cykloturistům a návštěvníkům obce zpřístupnila jeho východní, západní a jižní část.
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 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.
Na realizaci tohoto projektu byla ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána stavební firma S.M. – Olomouc, s.r.o. Stavební práce na muzejní
expozici byly zahájeny 7. září 2015 a projekt je realizován za finanční spoluúčasti Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava
www.rr-strednimorava.cz. Maximální výše dotace bude
činit 4.464.184,44 Kč.
Realizace tohoto projektu je tak další etapou zachování nemovité kulturní památky v obci v celistvém
a funkčním stavu. Stálá expozice současně zpřístupní
objekt zámku široké veřejnosti.
Jaromír Otáhal

vého vytápění a elektronického zabezpečení předmětných prostor a výmaleb. Následně bude 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
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. Ná-
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EKOŠKOLA CITOV

Z

hruba před třemi lety za námi rodiči přišla paní ředitelka Veronika Kozlová s akčním nápadem rozběhnout s dětmi „mezinárodní“ program Ekoškolek.
Netušili jsme sice, co nás čeká, lákalo nás to a tak v listopadu 2013 proběhlo první setkání Ekotýmu pro zájemce
z řad rodičů a jejich dětí. Do rozvoje Ekoškolky v Citově se
kromě jejich zaměstnanců pustilo pět rodičů a pět dětí.
Na společná setkání často chodili i starší sourozenci dětí,
proto naše nápady a práce byly veselé a tvořivé.
Pomocí doporučené metodiky sedmi kroků, ale také
pomocí vlastních nápadů a inspirace jsme postupovali
kupředu. Kromě základního jádra Ekotýmu jsme do našich plánů v podstatě postupně zapojili všechny rodiče dětí v mateřské školce a to i pomocí různých lákadel
a společných aktivit jako je například jednou měsíčně „Tvořeníčko“, různé výlety, opékání buřtů, prezentace nebo vystoupení dětí. Obvyklou náplní bývá společná hra a tvoření dětí s rodiči na dané téma podle sezóny.
Překvapivě se zapojují i tatínci. Širším týmem jsou tedy
celé rodiny dětí a hlavně děti samotné, které pomáhají
s vypracováním různých úkolů.
Na začátku jsme se museli rozhodnout, kterým tématem chceme začít. Zda dáme přednost třídění odpadů,
poznávání prostředí vně i uvnitř školky, pitné vodě nebo
zjišťování původu potravin. Jak už to tak bývá, to nejlákavější vyhrálo – JÍDLO! Kdo by si rád na něčem dobrém nepochutnal. Tak nás čekalo příjemné období ochutnávek,
pěstování ovoce, zeleniny, bylinek a také příprav různých

dobrot. Od jara po celé zahrádkářské období se děti zábavným způsobem seznamovaly se surovinami a potravinami a testovaly rozmanité chutě.
Pokusili jsme se udělat i důkladnou analýzu možných
problémů. Například jídelníček. Ne všechno bylo ideální, používalo se hodně polotovarů, málo zeleniny, hodně masa. Nezůstalo ale jen u stěžování a brblání, ale podařilo se nám vyvinout spolupráci s jídelnou v Brodku
u Přerova a po setkání s vedoucí p. Zbožínkovou a předání výsledků průzkumu od rodičů, se mnohé změnilo
k lepšímu. Například se v jídelníčku objevuje více luštěnin, zeleniny, ovoce, bezmasé slané hlavní jídlo, 1x týdně
vepřové. Potraviny jsou přiváženy z místních lokalit a dokonce i u masa má vedoucí jídelny doklady o jeho původu. Pomocí plánu činností vznikla ve školce nová služba
pěstitele, kdy ve dvojicích děti pečují o květiny, zeleninu
a bylinky na školní zahrádce. Děti si samy pěstují rostliny
a z úrody připravují přílohy k jídlu. Stejně tak jsou vedeny
k samostatnému rozhodování, samy si určí kolik sní, kolik vypíjí a můžou si pití nebo zeleninu vybrat dle chuti.
A dobré nebo špatné věci hodnotí na nástěnce smajlíky
nebo mračouny. Na zahradě u zámku děti s učitelkami vysadily pět nových ovocných stromů. Děti už nevěří, že mléko vzniká v Kauflandu v krabici, ale na různých
místech (např. Farma Rózinka v Čelechovicích, Farma
Pejškov) viděly skutečný chov ovcí, koz, drůbeže, koní,
morčat, zkoušely včelařit a seznámily se s pěstováním
subtropického ovoce.
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Děti se spoustu věcí učí praxí, mohou během roku
pozorovat své výsledky a tak i prakticky vnímat své úspěchy (environmentální výchova). Vidí své okolí, zda kvete a roste nebo vadne a bez toho, aby se jim muselo složitě vysvětlovat, co je to životní prostředí, si ho prakticky
podmaňují a stávají se jeho tvůrci. Školní nástěnky (Ekokodex) a jejich umělecká díla jen dotváří příjemné prostředí a připomínají to, co se naučily a co se stává každodenní normou při stravování. Nástěnky nejsou jen pro
děti, ale i pro rodiče, kteří mohou sledovat aktuální dění
Ekoprogramu. S úspěchem se setkaly i fotografie od Jonáška Krši. Za dobu naší práce s tématem „Jídlo“ se dobré návyky dostaly dětem pod kůži a ony tak informují své
kamarády, rodinu i okolí.
Abychom získali další nápady a spolupráci, setkali jsme se také se třemi školkami (Brodek u Přerova, Čeladná a Oskava) a s centrem ekologických aktivit Sluňákov zapojenými do projektu a v mateřské škole Oskava

Vlastnosti vody jsme si vyzkoušeli a doslova osahali, určili její výskyt v přírodě a také ve všem kolem nás
i v našem těle. Neučili jsme se jen šetřit vodou, ale všímali
si také nenahraditelnosti čisté vody. Pohled na vodu puštěnou z kohoutku uvnitř budovy je opravdu jiný než na
bublající potok nebo vodu v jezírku na zahradě. Tekoucí
vodu v přírodě a její koloběh děti poznávaly za příjemně
slunných dnů jak v jezírku, tak v lese nebo u mlýna. Děti
hledaly vodu ve vodovodním řádu, ve studni, řešily pitnou a užitkovou vodu, vodu dešťovou, kterou sbírá školka ze střechy na zavlažování zahrádky a do jezírka a divily
se, kde všude je voda důležitá. A většina z nich se i vodu
naučila pravidelně pít.
K realizaci plánu patřila výprava školky k Morávce,
kde proběhly nejen hry s vodou, vodní stavby, zkoumání zvířátek, ale hlavně úklid vodního koryta. Naše poslední výprava byla směrována do Skalky za ochutnávkou
léčivých sirných pramenů, pozorování a lovení vodních

v podhůří Jeseníků jsme strávili příjemný den plný prezentací, her i občerstvení.
Na jaře roku 2015 jsme přešli k druhému tématu –
VODA. Pro děti také příjemné a pěkně mokré téma. Postupovali jsme opět podle sedmi kroků zmíněných již
výše. Dospělí se potýkali už se složitějšími otázkami týkajícími se spotřeby vody v mateřské škole, vypracovávali „odborné práce“() o funkčnosti vodovodních kohoutků a WC, zdrojích pitné a užitkové vody, ekologicky
šetrných čisticích prostředcích a další. Proběhla dokonce i edukace rodičů ohledně existující a Lídou prakticky vyzkoušené nabídky účinných EKO-prostředků! Děti
provedly praktickou a téměř detektivní analýzu kapajících kohoutků, protékajících záchodů a spotřeby vody
ve školce. Rozsah témat o vodě, která budeme studovat
až do ledna roku 2016, je široký.

živočichů v lesním jezírku. Z pracovních aktivit ve školce
si děti vyzkoušely např. filtraci přes kamínky, stavbu řeky
nebo hledání vodovodního potrubí, výrobu vodopádu.
S vodním průzkumem nejsme zatím u konce, čeká nás
návštěva čističky odpadních vod, z které plynule můžeme přejít k dalšímu tématu o odpadech.
V současnosti se už může mateřská škola pokusit
o získání mezinárodního titulu Ekoškola. Jsme na dobré
cestě naplnit všechny požadované podmínky a těšíme se
z dobrých výsledků.
Největší radost máme ale z toho, že všechny aktivity
v dětech zanechají stopu, kterou naleznou v pravý čas.
Za Ekotým Lenka Džubáková
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Revitalizace zámeckého parku v Citově

O

d realizace první etapy celkové obnovy zámeckého parku uplynulo 6 let. Celkem třikrát jsme se
pokoušeli získat dotaci na pokračování započaté rekonstrukce. Po těchto neúspěšných pokusech jsme
stáli před důležitějším úkolem, zahájit stavbu oddílné
splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Finanční
prostředky tak byly přesunuty jinam a druhou etapu celkové revitalizace zámeckého parku nebylo možné v původně plánovaném finančním objemu realizovat. Zastupitelstvo se proto rozhodlo projekt přepracovat a jeho
finanční rozpočet snížit na polovinu vypuštěním některých objektů, které nebylo nutné ve druhé etapě celkové obnovy zámeckého parku realizovat. Projekt byl
podán do nově vyhlášené výzvy s žádostí o poskytnutí dotace na jeho realizaci. Žádosti bylo napočtvrté vyhověno a upravená druhá etapa mohla být v roce 2014
realizována. S ohledem na blížící se konec plánovacího
období jsme již nepočítali, že by byla vyhlášena nějaká
další výzva a smířili jsme se s tím, že celková obnova parku podle původního projektu nebude nikdy dokončena. K našemu překvapení Regionální operační program
v tomto plánovacím období vyhlásil poslední výzvu na
revitalizace veřejných prostranství, kam byly alokovány
finanční prostředky z jiných nečerpaných výzev. I přesto, že jsme realizovali stavbu kanalizace, rozhodli jsme
se poslední výzvy využít. V měsíci únoru 2015 byla podána žádost o dotaci na dokončení celkové revitalizace
zámeckého parku. Projekt byl nazván třetí etapou celkové obnovy. V měsíci květnu 2015 nám však bylo Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava sděleno, že naše žádost o dotaci nebyla schválena
z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů v soutěži
s ostatními projekty v rámci stanovené finanční alokace
pro danou výzvu. S dokončením obnovy parku jsme již
nepočítali a práce na přípravě dalších podkladů pro realizaci této etapy byly zastaveny.
Proto nás v měsíci srpnu 2015 zaskočil dopis Výboru
regionální rady, ve kterém jsme byli informováni o rozhodnutí, že naše projektová žádost „Revitalizace zámeckého parku v Citově III. etapa rekonstrukce“ byla schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední
Morava. Projekt byl schválen s částkou v předpokládané
výši 3.900.322,- Kč. Práce na dopracování projektu byly
okamžitě zahájeny včetně nezbytných dokladů a dokumentů požadovaných pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V rámci výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu byli osloveni tři uchazeči k podání nabídky. Jediným hodnotícím kritériem v souladu
s pravidly poskytovatele dotace byla nejnižší nabídková
cena, kterou předložila společnost GREEN PROJECT, s.r.o.,

Průhonice. Stavba byla zahájena předáním staveniště
v pátek 30. října 2015.
V rámci této etapy budou realizovány další parkové
cesty, vycházející z historické koncepce na dochovaném
plánu z roku 1886. Cesty zpevněné pískovaným povrchem budou vymezeny ocelovými obrubníky. Příjezdové komunikace k zámeckému parku a zámku podél objektu oranžérie a chodníky s větší intenzitou provozu budou zpevněny drobnou žulovou dlažbou. Stejně tak budou zpevněny všechny plochy pod lavičkami a u stožárů veřejného osvětlení umísťovaných v rámci třetí etapy.
Odstín dlažby bude stejný jako odstín dlažby položené
v předchozích dvou etapách. Podél severní hranice
parku bude obnovena původní zděná zídka s brankou
orientovanou na účelovou cestu za místním hřbitovem.
Dále budou provedeny úpravy terénu spočívající v jeho
urovnání v rámci přípravy půdy pro založení travnatých
ploch. Veškeré rekonstrukční práce obsažené v návrhu budou směřovat k návratu historické 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.
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 se zde východně i západně od bývalé
kruhové kompozice dochovaly i některé v řadě rostoucí
stromy, tvořící kompoziční kulisu původní úpravy 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.
Závěrem lze konstatovat, že kompozice zámeckého parku v Citově byla původně na vysoké umělecké úrovni. Realizací této poslední etapy celkové obnovy se tak
o další krok přiblížíme jeho původní podobě.
Jaromír Otáhal
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Setkání seniorů s představiteli obce

S

etkání je v Citově už tradiční letitou akcí, kterou
obec pořádá na sklonku roku. V kulturním domě se
v letošním roce sešlo se zastupiteli na padesát starších občanů naší obce. Kulturní program zahájily děti mateřské školy vystoupením „Čertí školka“. Malí čertíci zpívali, tancovali, recitovali a hráli sobě i druhým pro radost.
Na závěr rozdaly děti divákům vlastnoručně pečené
a zdobené čertí perníčky. Po veselém vystoupení jsme
na jevišti přivítali mladé taneční páry v nádherných hanáckých krojích. Folklorní soubor Hatě Tovačov si pod
vedením paní Ludvové připravil krásné taneční pásmo.
Písničky strhly mnohé diváky ke zpěvu. Při výborném
občerstvení, vínku a společném povídání čas rychle
utíkal. Starosta obce seznámil všechny s významnými
projekty a událostmi v obci, pohovořil také o plánech
pro příští rok a věnoval tichou vzpomínku těm, kteří nás
v letošním roce opustili. V podvečer se rozezněla hudba v podání pana Čecháka a přiměla mnohé ke zpěvu

a tanci. Milé rozhovory, dobrá nálada, pohoda, to je důvod, proč se každoroční setkání těší velké oblibě. Těší nás
hojná účast.
Za kulturní komisi Veronika Kozlová

Výstava ovoce, zeleniny a květin

S

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 i keramické výrobky.
Ke zhlédnutí zde bylo 72 vzorků ovoce, 18 vzorků
zeleniny, 6 vzorků bylin, ale také keramické výrobky od
dvou vystavovatelek. 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 Jiřího Čepeláka z Citova. U jablka z jeho zahrádky 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

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Obecní úřad Citov, Mateřská škola Citov a křesťanská
mládež z Citova Vás srdečně zvou na předvánoční
setkání na návsi před obecním bytovým domem
ve středu 23.12.2015 v 17.00 hodin. Snad Vám společné
zpívání a malé občerstvení zpříjemní předvánoční čas.
/ 10
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Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO

O

bec Citov na základě smlouvy uzavřené s Olomouckým krajem obdržela finanční příspěvek ve
výši 120.000,- Kč. Účelem poskytnutí příspěvku
byla částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle zákona o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015“.
Obec Citov pořídila s použitím finančního příspěvku
Olomouckého kraje dopravní automobil značky Fiat Ducato od společnosti PETROIL CZ s.r.o., Horní Moštěnice.
Tento typ vozidla byl vybrán po provedeném průzkumu

trhu a v souladu s technickými požadavky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Celkové náklady na pořízení tohoto dopravního automobilu dosáhly výše 722.850,- Kč včetně DPH. Olomoucký kraj přispěl finanční částkou ve výši 120.000,- Kč.
Obec Citov za svého rozpočtu uvolnila finanční částku
ve výši 302.850,- Kč. Sbor dobrovolných hasičů vyjednal
finanční dar od společnosti Hroší stavby Morava, a.s. Olomouc, která obci Citov darovala finanční částku ve výši
300.000,- Kč.
Dopravní automobil bude sloužit k zajištění akceschopnosti jednotky a zřejmě tak v budoucnu nahradí
zastaralou hasičskou Avii.
Jaromír Otáhal

CITOV CUP 2015
V sobotu 26. prosince 2015 od 9.00 hodin se v kulturním
domě v Citově uskuteční turnaj ve stolním tenise CITOV
CUP 2015. Zúčastnit se mohou všichni neregistrovaní
hráči bez rozdílu věku a pohlaví. Startovné včetně oběda činí 200,- Kč. Registrace a platba startovného probíhá
v hospodě u Fčely do 23. prosince. Každý si přinese svou
pálku. Hra bude umožněna pouze v čisté sálové sportovní obuvi se světlou podrážkou. Srdečně zvou pořadatelé.
Za pořadatele Patrik Kopeček

Přijměte pozvání na 7. ročník ADVENTNÍ VÝSTAVY,
která proběhne
v neděli 13.12.2015 od 14.00 do 17.00 hodin
v kulturním domě v Citově.
Tématem výstavy je ŠTĚDROVEČERNÍ RYBA.
Na výstavu rádi umístíme i Vaše RYBIČKY, které můžete přinést do kulturního domu
v sobotu od 13,00 do 16,00 hodin.
Chcete-li se účastnit soutěže kuchařů, přineste před zahájením výstavy kompotovou misku
ŠTĚDROVEČERNÍHO SALÁTU. Jako každoročně návštěvníci vyberou ty nejlepší v kategorii chuť a v kategorii vzhled.
Ocenění převezmou kuchaři a kuchařky při ukončení výstavy. Zpestřením bude možnost zakoupit si v kuchyňce
u tradičního punčového baru také výtečně upravené rybí pochoutky.

/ 11
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Životní jubilea našich spoluobčanů v roce 2016
97 let
Hučínová Anna

88 let
Janošík Zdeněk

94 let
Skřépková Božena

85 let
Mrázek Jaroslav
Kopřivová Jiřina
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Rašková Ludmila
Sehnulová Marta

93 let
Kolářová Jarmila
Chalánková Věra
Bednářová Libuše
Vránová Božena
91 let
Soukup Miroslav
90 let
Dočkalová Marie

84 let
Janošíková Marie
82 let
Netopil Bohuslav
Lavrinčik Benedikt
Obrtel Emanuel

81 let
Nagy František
Čepelák Jiří
Čeladníková Jiřina
Sehnulová Marie
80 let
Ďuranová Anna
Zdařilová Marie
Lavrinčiková Antonie
75 let
Kolečář Jaroslav
Benda Antonín
Kratochvílová Hana
Kouřilová Libuše

70 let
Pavlík Stanislav
Humpa Vladimír
Oščádal Jiří
Hrbáček Bohumil
Pavlíková Bohumila
Novotná Marie
Čapková Dobroslava
Kolečářová Zdenka
Zbořilová Helena

Zacharová Helena
Koutná Marie
60 let
Doležel Zdeněk
Hudečková Irena
Krejčiříková Jarmila
Halická Libuše
Janošíková Vlasta
Poučenská Eva

65 let
Haflant Jan
Mádr Jaroslav
Oliva Zdeněk
Zavadil Josef
Burjetová Dobromila
Chrastinová Anna

Výsledky fotograﬁcké soutěže „Království
objektivem občanů Království“ v roce 2015
Kategorie: 1 – Fauna a flora našich lesů. 2 – Práce šlechtí člověka
Do soutěže se zapojilo 9 fotografů - 8 do první a 4 do druhé kategorie. Byli to: Miroslav Heckelmoser z Majetína,
Vlastimil Ječmínek z Grygova, Bohumila Krčková z Dubu nad Moravou, Pavel Lorenc z Majetína, Petr Přidal ze Suchonic, Jaroslav Rod z Velkého Týnce – Vsiska, David Šutera z Majetína, Marie Švédová z Císařova a Marcela Vystrčilová z
Dubu nad Moravou.
Protože počet fotografií v kategorii „Práce šlechtí člověka“ byl malý, vyhodnotila komise pouze první tři místa v kategorii Fauna a flora našich lesů.
Všichni soutěžící byli odměněni poukazem v hodnotě 200 Kč na nákup v knihkupectví Knihy Dobrovský.
Vítězové v kategorii „Fauna a flora našich lesů“:
1. místo - pan Miroslav Heckelmoser z Majetína
2. místo - paní Bohumila Krčková z Dubu nad Moravou
3. místo - pan Vlastimil Ječmínek z Grygova
Vítězové obdrželi finanční poukázku na nákup do prodejny Datart.
Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!

Sdružení obcí mikroregionu Království

Pozvánka na Adventní koncert
Srdečně zveme příznivce vážné hudby na Adventní koncert, který se uskuteční
v neděli 20.12.2015 ve 14.30 hodin v kostele sv. Jiří v Citově.
K poslechu skladeb z období renesance a baroka Vás zve
Přerovský komorní orchestr
pod vedením umělecké vedoucí paní Aleny Holčákové.
Vstupně dobrovolné
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OCHOTNÍCI Z TOVAČOVA HOSTOVALI V CITOVĚ

P

odzimní divadelní představení Jiřího Justa s názvem Záměna v podání Dobrovolného divadla tovačovského přilákalo v pátek třináctého listopadu
milovníky ochotnického divadla a veselých zápletek
nejen z Citova, ale i okolních vesnic, z Přerova i Olomouce. Kdo si v pátek našel čas – nelitoval. Pranostika
pátku třináctého se nevyplnila – nespadla ani opona, ani
osvětlení, ani herci dolů z pódia …Celý večer byl fantastický. Ne vždy si můžete na konci téměř tříhodinového představení říci: „to už je tolik hodin? Neuvěřitelně rychle to uteklo!“ Pokud platí slova, že smích léčí
a prodlužuje život, protože vyplavuje do těla endorfiny,
které působí na imunitní systém, pak jsme se všichni
zásluhou hereckého umu dvou hlavních hrdinů nejen
celý večer báječně bavili, ale též jsme udělali cosi pro
zdraví. Protože k divadelním večerům v Citově patří
i dobré občerstvení, které připravili citovští ochotníci,
spokojenost diváků se ještě umocnila.
Kateřina Jemelková

SVOZ ODPADU V ROCE 2016
Popelnice na komunální odpad budou z naší obce vyváženy Technickými službami města Olomouce. Frekvence
vývozů popelnic zůstane zachována a to jedenkrát za čtyři týdny. 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 2016 zůstává pondělí a celkem bude v obci provedeno 16 svozů.
Vývozy popelnic v roce 2016 budou v Citově prováděny v tyto dny:

18. ledna 2016
15. února 2016
14. března 2016
11. dubna 2016
9. května 2016
6. června 2016

20. června 2016
4. července 2016
18. července 2016
1. srpna 2016
15. srpna 2016
29. srpna 2016

26. září 2016
24. října 2016
21. listopadu 2016
19. prosince 2016

Pozvánka na plesovou sezónu 2016
29. ledna 2016
HASIČSKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba ELIXIR

12. února 2016
MYSLIVECKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba NAOSTRO

31. ledna 2016
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ RADOVÁNKY
kulturní program – Mlčochovi z Troubek

4. března 2016
SPORTOVNÍ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba JEN TAK 2

6. února 2016
MASOPUSTNÍ POCHOVÁNÍ BASY
reprodukovaná hudba
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Zahrádkářská výstava ovoce a zeleniny

Soutěž zahrádkářů o největší jablko

Ekoškola - výsadba ovocných stromů

Ekotým - vodní pátrání

Vystoupení Čertí školka

Folklorní soubor Hatě Tovačov

Fotosoutěž mikroregionu Království

Divadlo ochotníků z Tovačova

Citovský zpravodaj 2/2015 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 30. listopadu 2015
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