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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Citovského zpravodaje v letošním roce. Jaro už máme tady a před námi
je mnoho společné práce, kterou chceme obohatit dění v naší obci. Věříme, že s ochotou citovským vlastní, vše
zvládneme. Děkujeme.
Za zastupitelstvo obce Jaromír Otáhal
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Výzva k ukázněnosti při třídění odpadů
Vážení občané,
byli jsme upozorněni dodavatelem kontejnerů na sběr
oděvů, textilu a obuvi, že naši spoluobčané používají
tyto kontejnery jako odpadkové koše. Dovolte, abychom
znovu upřesnili, k čemu vlastně tyto kontejnery slouží.
Oděvy, obuv a textil, které jsou na tomto místě shromažďovány, budou použity jako humanitární pomoc potřebným lidem. Proto se zde ukládá vše pouze čisté, nepoškozené a kompletní, tedy v použitelném stavu. Ukládané
oděvy musí být čisté a vloženy do pytlů, které budou zavázány, aby nedošlo k vysypání obsahu. Obuv musí být po
párech svázaná k sobě a opět vložena do sáčku či pytle.
Firma, která kontejner provozuje, uložené pytle odveze,
oděvy roztřídí a nabídne k použití potřebným. V žádném
případě se však nejedná o svozovou firmu odpadů ani
o opravnu oděvů a bot!

Výzva majitelům nemovitosti v obci Citov

Všichni občané včetně dětí v naší obci vědí, jak se třídí
odpady a na jaký odpad se používají jednotlivé druhy
kontejnerů podle barev. Přesto občas dochází k špatnému roztřídění a pomíchání odpadu. U textilního kontejneru je to však jiné, protože se v žádném případě nejedná
o svoz odpadů, ale o šlechetný záměr pomoci potřebným.
Proto mějme v paměti, že pokud se potřebujete nutně
zbavit starých, zničených a roztrhaných oděvů, které už
nechcete dát ani psovi do boudy, nebo roztrhané a vyšlapané boty, které jste už nosili třeba na zahradu a chcete
se jich zbavit, doneste je při sběrových sobotách (2x ročně) do svozového vozidla. Prosím nenabízejte je jiným lidem k použití. Děkujeme.
Obecní úřad Citov

Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad.
V sobotu 14. května 2016 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 :
Nebezpečné odpady:
Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
Absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
Oleje, mazací tuky
Staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
Kyseliny a hydroxidy
Detergenty, odmašťovací přípravky
Staré léky
Postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců)

•
•
•
•
•
•
•
•

Ostatní odpady:
• Pneumatiky (jen na osobní vozy do velikosti 18”)
• Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla, gauče, kočárky, plastové vany, umyvadla, klozety, kufry,
staré kabáty, boty, gumáky, sedačky z automobilů apod.).
ZPĚTNÝ ODBĚR – zdarma
Olověné akumulátory
Baterie, monočlánky
Zářivky, výbojky
Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
Elektrotechnický odpad (např. televizory, rádia, vysavače, fény, roboty, počítače, monitory, apod.).
Jedlý oleje – novinka (přinést v PET lahvi)

•
•
•
•
•
•

*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve zpětném odběru, tedy
zdarma. Podmínkou však je, že tento elektrotechnický odpad bude kompletní. Proto spotřebiče nijak nerozebírejte!
Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen v omezeném množství do 100 kg. POZOR: odpad obsahující azbest (ETERNIT) nebude odebírán, může být odebrán jen na objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty nebo i v průběhu roku.
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
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istě víte, že obec Citov vybudovala v roce 2015 oddílnou splaškovou kanalizaci včetně čistírny odpadních vod. K 31.12.2015 také vypršelo obci povolení
vypouštět odpadní vody do stávající kanalizace a platnost tohoto povolení již nelze prodloužit. Pro naše občany to znamená, že od počátku roku 2016 nesmějí vypouštět vyprodukované odpadní vody do stávající kanalizace a majitelé staveb nepřipojených k nové kanalizaci
by měli zajistit jejich likvidaci vyvážením septiků, žump
i odpadních vod z domácích čistíren.

Pokud ještě nejste připojeni na novou kanalizaci, využijte co nejdříve vhodného počasí k práci na vybudování přípojky k Vaší sběrné šachtě nové podtlakové kanalizační sítě. Kromě splnění podmínek zákona a vyhnutí se
sankcím tak bude moci být plně využita i kapacita nové
čistírny odpadních vod, kterou je třeba v rámci zkušebního provozu řádně prověřit. V případě jakýchkoliv nejasností s připojením se obraťte na pracovníky obecního
úřadu.
Zastupitelstvo obce Citov

Statistika obyvatel obce 2015
K 31.12.2015 žilo v obci Citov celkem 565 obyvatel.
Z toho:
- mužů
- žen
- dětí do 15 let
- dětí od 16 do 18 let
- osoby nad 60 let

Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

284
281
83
9
128

Vdovec/vdova
z toho: - ženy
- muži

Průměrný věk osob je 40,16 let.
Z toho:
- ženy
41,90 let
- muži
38,44 let

243
252
34
36
33
3

Společenská kronika obce Citov - ohlédnutí za rokem 2015
Narození
Christová Michaela
Šustek Jan
Prášil Matyáš
Dohnal Adam
Špunda Michal
Džubáková Josi
Hrubá Adriana
Mráček Tomáš
Hanáková Adéla
Přistěhovaní
Soviš Václav
Balog Peter
Kadlčíková Ivana
Krybus Martin
Kadlčík Jiří
Drahotušská Kateřina
Bojko Dušan
Bojková Květoslava
Bojko Daniel
Spáčilová Julie
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Zemřelí
Novotný Ladislav
Haflant Jan
Krejčíř Stanislav
Zatloukalová Libuše
Szöllösyová Jiřinka
Kučera Vladimír
Hlobil Viktor
Šebíková Vlasta

8.1.
15.3.
16.4.
27.8.
3.10.
13.10.
24.10.
9.11.

Odstěhovaní
Navrátilová Petra
Navrátilová Adéla
Saitzová Nikola
Sigmund Sebastian
Chorý Martin
Malyška Jiří
Szepesi Ellen
Šustek Jan
Krejčíř Petr
Dančaková Jaroslava
Obzinová Kateřina
Obzina Jakub
Obzinová Kateřina

z č.p. 13
z č.p. 13
z č.p. 82
z č.p. 82
z č.p. 136
z č.p. 186
z č.p. 14
z č.p. 182
z č.p. 80
z č.p. 122
z č.p. 197
z č.p. 197
z č.p. 197
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Rozpočet obce Citov na rok 2016
Příjmy (v Kč)
Plán 2016
1111 – Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fun.požitků
980 000
1112 – Daň z příjmů FO z podnikání
30 000
1113 – Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
125 000
1121 – Daň z příjmů právnických osob
1 200 000
1122 – Daň z příjmu práv. osob za obce
100 000
1211 – Daň z přidané hodnoty
2 400 000
1341 - Poplatek ze psů
11 000
1343 – Poplatek za užívání veř. prostranství
10 000
1344 – Poplatek ze vstupného
20 000
1351 – Odvody z výtěžku provozování loterií
18 000
1361 – Správní poplatky
3 000
1511 – Daň z nemovitostí
290 000
4112 – Neinvestiční dotace od kraje
102 100
4223 – Dotace ROP – muzejní expozice
1 628 270
4223 – Dotace ROP – revitalizace parku 3. etapa 3 896 734
8115 – Zapojení zůstatku z minulých let
3 500 000
1019 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
26 000
1031 2111 – Pěstební činnost - příjem z lesa
42 000
2321 2111 – Příjmy – stočné
500 000
3314 2111 – Příjmy z poplatků čtenářů
1 000
3319 2132 – Příjmy z pronájmu kulturního domu
24 000
3429 2324 – Náhrady za spotř. energií SK Sokol
60 000
3612 2111 – Přijaté zálohy na služby v BD
263 868
3612 2132 – Příjmy z pronájmu bytů
202 932
3612 2324 – Nedoplatky za energie BD
4 629
3632 2111 – Příjmy z pronájmu hrobových míst
41 600
3639 2111 – Příjmy z poskytování služeb
5 000
3639 2132 – Náhrady za pronájem honitby
1 400
3639 2324 – Vratka přeplatků el.e. za objekty obce
5 026
3639 2324 – Vratka přeplatků plynu za objekty obce 45 630
3722 2111 – Příjmy za sběr TKO - dle smluv
9 000
3722 2112 – Příjmy z prodeje popelnic
2 600
3725 2324 – Příjmy Ekokom – třídění odpadů
70 000
3726 2310 – Příjmy za odběr druhotných surovin
3 000
6171 2111 – Příjmy z poskytnutí drobných služeb
506
6171 2112 – Příjmy z prodeje zboží
1 000
6171 2132 – Příjmy z pronájmu majetku
2
6171 3113 – Příjmy z prodeje plyn. zařízení
70 703
6310 2141 – Příjmy z úroků
6 000
CELKEM
15 700 000

Vydání (v Kč)
Plán 2016
1031 – Pěstební činnost – lesy
150 000
2212 – Silnice
70 000
2219 – Pozemní komunikace
65 000
2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
38 990
2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
717 722
2333 – Úpravy vodních toků - vakový jez
3 000
3111 – Mateřská škola
440 000
3113 – Základní škola
46 783
3314 – Knihovna
24 000
3319 – Kulturní dům
320 000
3322 – Zachování a údržba kulturních památek
350 000
3329 – Muzejní expozice
647 000
3330 – Činnost církve
300 000
3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků
20 000
3399 – SPOZ - ostatní záležitosti kultury
85 000
3412 – Víceúčelové sportoviště
141 000
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
5 000
3429 – Koupaliště – hřiště
93 000
3612 – Bytové hospodářství
433 000
3631 – Veřejné osvětlení
153 000
3632 – Hřbitov
15 000
3639 – Komunální služby a územní rozvoj
120 000
3721 - Nebezpečný odpad
60 000
3722 – Komunální odpad
188 000
3723 – Ostatní odpad
65 000
3745 – Veřejná zeleň
445 000
4359 – Ostatní sociální péče - Klub seniorů
8 000
5212 – Účelová rezerva na krizové situace
344 668
5512 – Hasiči - zásahová jednotka obce
135 000
6112 – Zastupitelské orgány
775 000
6171 – Místní správa a samospráva obce
868 000
6310 – Obecné výdaje z finančních operací
10 000
6320 – Pojištění majetku
29 000
6399 – Ostatní finanční operace
101 997
8124 – Splátky dlouhodobých úvěrů
8 432 840
CELKEM
15 700 000

REKAPITULACE:
Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2016 jako vyrovnaný.
Podrobné členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Citov
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Vážení spoluobčané,
V roce 2010 vstoupila do komunální politiky, kdy byla
zvolena členkou zastupitelstva obce. Stála v čele výboru
pro občanské záležitosti a díky ní to bylo jedno z nejaktivnějších pracovišť. Její elán dokázal zapálit i další dobrovolné pracovníky, kteří jí v její bohulibé činnosti pomáhali.
Svoji schopnost pro vedení a organizaci dokázala uplatnit i v divadelní činnosti. Od roku 2014 pracoval pod jejím
režijním vedením i nově založený amatérský divadelní
spolek CIDOS. Se svými kolegy nastudovala a zahrála si
ve třech divadelních hrách, které sklízely úspěch nejen
v Citově.
Zpráva o jejím nenadálém odchodu nás všechny zasáhla. Kdo by si pomyslel, že člověk s tolika plány, plný elánu
a životní energie, s nakažlivým nadšením pro vše nové,
s nezkrotným temperamentem a duševní silou opustí
náš svět tak náhle, bez možnosti rozloučení.
Ještě jednou bychom jí chtěli tímto poděkovat za obětavou práci a musíme se smutkem říci, že její odchod je pro
nás pro všechny, kdo s ní žili a spolupracovali, krutou skutečností a že na její optimismus a akční schopnosti, které při práci rozdávala, nikdy nezapomeneme. Mrzí nás, že
jsme jí za její obětavou práci nestihli ani poděkovat. Bude
nám všem neobyčejně chybět. Bylo nám ctí s ní prožít
kus života. Děkujeme. Čest její památce.

dovolte mi, abych jménem zastupitelstva obce i jménem
vás všech následující vzpomínkou uctil památku naší vážené spoluobčanky paní Veroniky Kozlové, která nás nedávno nečekaně opustila.
Veronika se přistěhovala do naší obce v roce 2006 a vzápětí začala pracovat ve funkci ředitelky místní mateřské
školy. Vzpomínáme na konkurzní řízení, kde před komisí
prohlásila: „Jedna kapitola života pro mne skončila, druhá
začíná.“ Měla tím na mysli své předchozí působiště v Brně
a nynější jmenování ředitelkou zdejší mateřské školy.
Mateřská škola se pod jejím vedením vydala cestou ekologického vzdělávání a programů s environmentálním
zaměřením. Své zkušenosti s tímto způsobem a metodami výuky dětí také dále předávala kolegyním a kolegům
z jiných mateřských škol. Díky jejímu nadšení pro svou
práci získala naše mateřská škola mezinárodní titul „Ekoškola.“ Školy s tímto titulem jsou v naší republice pouze 4.
Od svého příchodu do Citova se začala aktivně podílet
také na kulturním a společenském životě v obci. Navázala na místní tradice a akce jako masopustní vodění medvěda s pochováním basy, dětský den s cestou pohádkovým lesem, setkání představitelů obce se seniory, adventní výstava, zpívání pod vánočním stromem a mnohé
další si nedovedeme představit bez jejího lvího podílu
na jejich organizaci. Přes zdravotní komplikace se nebála
pustit ani do vedení skupiny cvičenek v kulturním domě
nebo se angažovat v místním volejbalovém týmu.

Jaromír Otáhal
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Jedenáctý ročník Citovského slivkoštu
V sobotu 26. března léta Páně 2016 se v naší obci uskutečnil jedenáctý ročník Citovského slivkoštu. Celkem se
sešlo 16 vzorků v kategorii peckovin a 8 vzorků v kategorii ostatní. Hodnotící komise měla nelehký úkol, a to vybrat ty nejchutnější pálenky daných kategorií. Po ochutnávce 24 vzorků pro hodnocení a několika dalších pro
uklidnění emocí a hodnotitelských vášní, které jsme museli krotit i několika druhy chutných pomazánek, kančí
specialitou, kousky dobrého bůčku a jablkovým dezertem, komputer vychrlil výsledky.

Komise Koštérů rozhodla takto:
Kategorie „peckoviny“
1. Čepelák Antonín - (Trnky)
2. Otáhal Jaromír - (Ryngle)
3. Šefčík František - (Trnky)
Kategorie „ostatní pálenky“
1. Sehnula Lubomír - (Jablko)
2. Rubáč Jarmil - (Hruška)
3. Nagy Jaroslav - (Hruška)

Pořadatelé a příznivci slivovic tímto děkují všem zúčastněným koštérům, soutěžícím a podporovatelům za hojnou
účast.
Za pořadatele Jarmil Rubáč

Dne 30. dubna 2016 se bude konat IV. ročník „Odemykání Morávky“.
Vyplouváme ve 14.00 hodin od citovského mlýna.
Nenechte si ujít romantickou plavbu citovkou vískou. Naši Morávku odemkneme už 30. dubna kouzelnou formulí. Všechny účastníky čeká křest
plavidel u mlýna, tradiční sjezd divoké řeky a na koupališti souboj o nejrychlejší a nejoriginálnější plavidlo.
Letos čekáme největší účast strašidel, čarodějnic, černokněžníků, kouzelníků, kouzelných skřítků, kteří vyměnili slet na Petrovy kameny za sjezd naší Morávky!
Bohaté občerstvení na koupališti bude zajištěno.
Kateřina Jemelková a citovští vodáci

Vodění medvěda a pochování Basy 6.2.2016.

K

dyž jsem se snažila dočíst, kde až sahá historie „Vodění medvěda s pochování Basy“, našla jsem, že
sice nevíme přesně, kdy se začal slavit masopust,
ale již zbožný Přemysl Otakar II ve 13. století vyzval řeholnice, aby se v poslední masopustní dny oděly po „světsku“ a dostatečně se nalíčily. Také jsem se dočetla, že písemné informace o masopustních oslavách ze 13. století
hovoří o pohanských rituálech a slavnostech, jakými byly
řecké a římské slavnosti lásky, smíru, plodnosti a oslav
k poctě boha vína a úrody Dionýsa. Tady pravděpodobně sahají kořeny masopustních průvodů masek, kdy se
v karnevalovém duchu lidé v převlecích a pošetilých kostýmech veselí a předvádí různé scénické výstupy, které
končí taneční zábavou.
Citovští „medvědáři“ vyrazili od kulturního domu, za doprovodu chlapů z Věrovanky, v 13.30 hodin na masopustní obchůzku naší obcí. Protože byl den jak vymalovaný
a muzikanti hráli panečku od srdce, tak jsme nijak nechvátali a Citovem tancovali a veselili se až do západu
slunce. Tak jak už je to v naší obci zvykem, v průvodu masek i tentokráte nechyběly tradiční postavy, jako
jsou Medvěd, Laufři, Cigánky, Smrtka, Žid, Holiči, Mlynáři, Kominík, Vodník, Matka masopustu, ale také netradiční – našli byste tam také Kuře a další maškary. Matka
Masopustu celý průvod spořádaně dovedla k místu, kde
se konala exekuce a odsouzení. Letos si Holiči vydělali
u rodiny Prášilových a rodiny Kratochvílových. Věřte
tomu nebo ne – nejlepší maska byl kůň, který byl jako
živý – Simír, společně se svým vozkou Václavem svezl
unavené muzikanty, aby ušetřili sílu do Kulturáku, kde

Cigánka, která snad v článku moc necigánila
Kateřina Jemelková

3. LIGA PLMK – CITY CITOV – JARO 2016
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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nám ještě všichni společně zahráli „Hojačky“ s otočkami,
vsedě, vkleče i vleže.
Když jsme šli, celou obcí voněly koblížky a další dobrůtky, kterými si účastníci pěkně napěchovali bříška. A že se
citovským hospodyňkám ale povedly! Až mě napadá,
že by nebylo špatné Koblížkovou soutěž někdy vyhlásit
v rámci vánoční výstavy. Slivovička byla také dobrá
a u Peprnů jsme si dali výborný gulášek, čajík, nebo svařáček podle chuti – prostě masopust doslova a do písmene.
V Kulturáku pokračovala zábava soutěžením našich
nejmenších i rodičů. Masky se rozloučili posledním rejem
masek, odsoudili nebohé Kuře, oplakali basu a na konci
ostatkové zábavy si vylepšili náladu bohatou tombolou.

NE-03.4.
NE-10.4.
NE-17.4
SO-23.4.
NE-01.5.
NE-08.5.
SO-14.5
NE-22.5.
NE-29.5.
NE-05.6.
NE-12.6.
NE-19.6.
NE-26.6.

CITY - FC HRKOTKA
TITANIC TROUBKY - CITY
CITY- KATALÁNCI TOVAČOV
CITY - STS CHVOJKOVICE
LANGSMAN HRADČANY- CITY
CITY - LUDVA ŘÍKOVICE
MAMUT VINARY - CITY
CITY - FC BARSA
EKEKE RORKY Dřevohostice -CITY
CITY - KLOKANI PŘEROV
KOM.BANKA PŘEROV - CITY
CITY - XXL DLUHONICE
PDHT LUKOVÁ - CITY
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10.15
12.00
10.15
15.00
10.30
10.15
15.00
10.15
15.00
10.15
15.00
10.15
09.30

CITOV
TROUBKY
CITOV
CITOV
HRADČANY
CITOV
VINARY
CITY
Dřevohostice
CITOV
VINARY
CITOV
LUKOVÁ
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JARNÍ ÚKLID OKOLO CITOVA

C

itovští myslivci, hasiči a ostatní občané v počtu asi
20-ti dobrovolníků se dne 16. 4. 2016 poprvé sešli na akci ÚKLID OKOLO CITOVA. Ranní ptáče, dál
doskáče…začali jsme brzy, sraz byl v 8.00 hodin ráno na
koupališti, kde jsme se rozdělili do 4 pracovních skupin.
Nafasovali jsme od pana starosty rukavice, igelitové pytle a s dobrou náladou a sluníčkem v zádech jsme se vydali do boje s odpadky. Nechtěli jsme se jen zapojit do
celostátní akce „Ukliďme Česko“, ale naším cílem bylo
zpříjemnit život ve vesnici a jeho okolí, do kterého mnozí z nás každodenně chodíme na procházky, kde trávíme svůj volný čas. Tak proč bychom si tu krásnou přírodu, která je v našem okolí, měli nechávat znečišťovat?
Mezi nejhorší úseky patřily příkopy okolo příjezdových
cest do obce. Kromě odpadků, pet-láhví, skla, pneumatik
jsme našli i takové poklady jako prázdné peněženky, trenýrky, televizi i rukavice na kolo. Největší kuriozitou byl
bílý zánovní lustr, který nás všechny rozesmál. Nikoho
z nás nenapadlo, že na konci brigády zaplníme odpadky
celou fůru traktorové vlečky.
Byla to dřina, ale nálada dobrovolných brigádníků se
zlepšovala a zlepšovala, po dobře odvedené práci. Všichni jsme se těšili na občerstvení, které zajistili organizátoři – myslivci, hasiči a obecní úřad v areálu citovského
mlýna, kde jsme úspěšně ukončili úklidovou akci. Největší radost nám udělaly děti, které při úklidu neúnavně
a pilně pracovaly a pomáhaly.
Všem účastníkům moc děkujeme za jejich pomoc a za to, že svůj volný víkendový čas byli ochotni věnovat úklidu naší
vesnice.
Za organizátory Kateřina Jirsová
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Citovská Tříkrálová rošáda 2016

V

sobotu 16. ledna 2016 se konal jubilejní 5. ročník
citovského turnaje v šachu. Hrálo se tradičně v příjemném prostředí kulturního domu, 9 kol patnáctiminutovek.
Tentokrát se sešlo na startu rekordních 52 hráčů různého věku a výkonnosti, od ryzích amatérů po profesionály.
Nejmladšímu bylo pouhých 9 let, nejstaršímu úctyhodných 78. Mezi favority patřili především titulovaní IM Jan
Sosna, FM Josef Mudrák, FM František Vrána a FM Tomáš
Cagašík, ale i další silní hráči (10 účastníku s ratingem nad
2000 ELO).
Favorité roli potvrdili. Zvítězil Jan Sosna, druhý byl Fran-

Smrtná neděle

Z

vyky, 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. Celé dopoledne zněla
a zní doposud každým rokem na Smrtnou neděli Citovem
jedna z nejznámějších písní:
„Máj, máj, jedlička, červená růžička, svatý Jiří vstává, zem
odmykává, aby tráva rostla, travička zelená, fiala modrá, všelijaké lupení, až se hora zelení, všelijaké kvítí, až se
hora svítí!“
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

tišek Vrána a třetí Tomáš Cagašík, který také hostuje v oblastním přeboru za citovský tým. Na startu bylo rekordních 12 citovských hráčů, nejlépe z nich dopadl ředitel
turnaje Michal Šneidr který obsadil skvělé 13. místo.
Chtěli bychom poděkovat všem občanům Citova, kteří
nás přišli podpořit formou zakoupení nějakého občerstvení, (které bylo velmi bohaté, včetně kančích a dančích
specialit) a hlavně všem sponzorům bez kterých by tato
akce nemohla existovat.
Srdečně Vás všechny zveme na další, již 6. ročník, který se
bude konat 6.1.2017.
Šachový klub Sokol Citov

v ústním podání uchovávána již po mnoho let. „Smrtná
neděla, kde se poděla? U studánky u rudánky jsem se
umývala, lístečkem, plístečkem jsem se utírala! Svatý Jiří,
svatý Ján po věnečku veze nám, nám, nám těm citovským
pannám, my citovské panenky, učešme si hlavěnky, skoč,
kohoutku, do vody pro červené jahody! Nač 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 ho daruje!“ Bílá nastrojená maškara končí po odstrojení zapálena v potoce, aby odplula ze vsi pryč.
Právě tato tradice zaujala tvůrce televizního pořadu k natočení dokumentu, který byl odvysílán českou televizí na
Velikonoční neděli 27.3.2016 v pořadu „Toulavá kamera.“
Děkujeme děvčatům i jejich maminkám za krásné zážitky ze smrtné neděle.
Kulturní výbor zastupitelstva obce
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Tříkrálový šachový turnaj

Tříkrálový šachový turnaj

Divadelní představení CIDOS

Divadelní představení CIDOS

Divadelní představení CIDOS

Divadelní představení CIDOS

Organizátoři Citovského slivkoštu

Ocenění nejchutnější slivovice
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