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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Vážení spoluobčané,
po delší přestávce jsme zde opět s naším občasníkem, abychom Vás informovali o dění v obci od posledního vydání. Tentokrát se nám v redakci sešlo více článků od různých autorů, než bychom čekali. O to časově náročnější byla
práce s jeho finální podobou. Přejeme příjemné počtení a ohlédnutí za uplynulým půlročním obdobím.
Za redakci Jaromír Otáhal

/1

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

C I T O V S K Ý Z P R A V O D A J 2/ 2 0 1 6

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ - 12., 13., 14. února
a 13. května 2016 4 x představení citovských ochotníků

A

pelák. Na scéně si zahrál i Libor Habáň coby nápadník
slečny Virginie a Zdeňka Medková – naše nápověda a číšnice na Broadwayi.
Hanka Bendová a Anna Složilová nás opět nezklamaly
výbornou scénou a kostýmy.
Podtrženo a sečteno – patnáct citováků dokázalo, že
naše scéna je malá jen rozměrem, ale ve skutečnosti
je obrovská naší láskou k divadlu, chutí hrát a rozdávat
radost Vám divákům.
Těžko se mi píše, že pro velký zájem jsme naplánovali
další dvě reprízy 8. a 9. dubna 2016, na které jsme se
všichni obrovsky těšili, ale které jsme bez Veroniky nedokázali zahrát. Derniéru jsme nakonec zahráli upravenou pro dvě komtesky o měsíc později - 13. května 2016.
Děkujeme všem našim příznivcům za výbornou atmosféru a těšíme se, že se s Vámi všemi opět potkáme na jaře,
kdy uvedeme nový komediální kousek, který v říjnu začínáme nacvičovat.
Za CIDOS – Kateřina Jemelková

čkoli naše scéna svou plochou nepatří mezi největší, nadšení a zájem citovských ochotníků hrát
znamená nelehký úkol pro režisérky, které musí
najít takové představení, kde si všichni zahrají a společně s diváky se budou báječně bavit.
Veronika Kozlová měla na konci loňských letních prázdnin šťastnou ruku ve výběru hry Oscara Wilda – STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ, v dramatizaci Romana Vencla.
Celý příběh se odehrával v současnosti na anglickém
venkovském sídle Cantervillů, kde žije od 16. století duch
sira Simona ve skvělém podání Tomáše Jemelky a jeho
společnic komtes – Veroniky Kozlové, Hany Šefčíkové
a Michaely Přikrylové. Lord de Cantervill (Petr Lavrinčík)
prodal zámek i se služebnictvem v čele s Jindřiškou Šefčíkovou představující Madam Umneyovou, která vládne na zámku pevnou rukou, sloužícími Dicksonem (Dalibor Šefčík) a Clarkovou (Martina Habáňová) rodině velvyslance USA, které hrají Jaroslav Medek, Kateřina Jemelková, Jana Čepeláková, Bohuslava Sehnulová a Michal Če-

Zápis – předávání titulu Ekoškola
Červen 2016 – výroba vizitek Ekoškoly Citov a lodě do symbolického společného proudu řek všech Ekoškol ČR. Loď
nese na svých plachtách cíl, který chceme do půl roku splnit – stmelení kolektivu, spolupráce s okolím, praktické přiblížení přírody dětem v tématu životní prostředí.

15. 6. 2016 jsme se za Citovskou školku zúčastnili slavnostního předávání titulu Ekoškola v Praze v Senátu Parlamentu ČR. Obdrželi jsme titul Ekoškola, zelenou vlajku a plaketu s logem školy. Na cestu se vypravila Juditka Džubáková
s maminkou Lenkou a sestrami Jitřenkou a Josi.

Mateřská škola Citov

P

rogram Ekoškola nám v naší obci není již několik
let neznámý. Od roku 2013 pilně pracujeme s předškolními dětmi a i jejich rodiči na zkoumání našeho životního prostředí. Děti se učí poznávat běžné zákonitosti v přírodě, prakticky si osahávají vše kolem sebe
a snaží se rozpoznat výhody a nevýhody svého chování
a nedostatky spojené s naším okolím, které společně řešíme. Příroda je nám stále blíž a naše zámecká školka letos zaslouženě získala mezinárodní titul „Ekoškola“.
Rádi jsme proto přijali pozvání na jeho slavnostní předání, které proběhlo 15. 6. 2016. Do Valdštejnského paláce
v Praze, Senátu Parlamentu České republiky, se rozhodly jet a tam převzít získané ocenění 3 děti s jedním rodičem, který je členem ekotýmu již od jeho zrodu. Tento rok prošlo v České republice hodnocením šedesát škol
z celkem 150 zapojených do programu. Z toho třinácti
mateřským školám se podařilo úspěšně zvládnout
všechny kladené požadavky a splnit kritéria metodiky
sedmi kroků. Získali jsme zelenou vlajku i plaketu s logem Ekoškoly, které můžeme umístit na objekt školky.
Velký dík patří předchozí ředitelce, Veronice Kozlové, která svou usilovnou prací, aktivitou a motivací ostatních
vyzdvihla úroveň mateřské školy. Budovala v předškolních dětech přátelství k přírodě, chuť k samostatnosti
a zvýšila kvalitu jejich vzdělávání. O to větší úkol nás nyní
čeká, jestliže máme pokračovat bez ní a znovu, za dva
roky, obhájit získaný titul.
Na slavnostní předávání jsme přivezli námi ručně vyrobené vizitky pro vzájemnou výměnu mezi Ekoškolami

a také jsme je umístili na připravenou mapu naší republiky. Dále jsme předali dětmi vyrobenou loď, která je symbolem společné plavby v proudu všech Ekoškol. Loď, která nese na plachtách napsaný cíl, k nám za půl roku připluje symbolicky poštou, aby nám připomenula naše
plány. Kromě slavnostního předávání cen jsme si mohli užít prohlídku Valdštejnského paláce s průvodcem, pozorovali jsme jednání Senátu s hlasováním a zúčastnili
se závěrečné vyhlídkové plavby parníkem po Vltavě.
Máme za sebou mnoho krásných výsledků a před námi
vidíme plno lákavé práce, na kterou se jistě členové ekotýmu a hlavně naše hravé děti těší. Nová paní ředitelka přislíbila převzít roli koordinátora, a proto již od září
zahájíme další etapu naší činnosti.
Za Ekotým Lenka Džubáková

17. 6. 2016 Juditka s maminkou předali pozdravy, gratulace a dary s oceněním Ekoškoly zaměstnancům a všem dětem ve školce. Společně jsme rozložili vlajku, prohlédli si dárečky od sponzorů (Ikea) a připomněli jsme si práci, kterou
za poslední roky děti probraly u témat jídlo, voda a odpady. Děti si vybavovaly všechny prožité aktivity a těší se, až se
s nimi znovu setkají. Naše Ekonástěnka bude opět plná nových zážitků.

23. 6. 2016 nás navštívila redaktorka Přerovského deníku Mgr. Iva Najďonovová, aby s námi udělala intervium, kterým seznámila široké okolí s naší prací v projektu Ekoškola.
Za Ekotým Lenka Džubáková
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Třiďte odpad – má to smysl !!!

O

bec Citov na základě smlouvy uzavřené se společností EKO-KOM získává nárok na odměnu za
zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává ze čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše
odměny je závislá na množství vytříděných odpadů, její
výše roste spolu s účinností systému sběru.
V naší obci třídíme plasty, sklo, nápojový karton a papír.
Kontejnery na tento odpad jsou umístěny na třech sběrných stanovištích v obci. U prodejny Jednoty, v zadních
uličkách a na parkovišti před koupalištěm.
Kontrolami zaměřenými v poslední době na kvalitu
a naplněnost sběrných nádob na separovaný odpad bylo Technickými službami města Olomouce zjištěno, že
zejména do žlutých plastových kontejnerů používaných

Oprava kulturního domu v Citově

ke sběru plastů, jsou odkládány odpady, které tam nepatří. Často zde nalézáme směsný komunální odpad,
mnohdy i nebezpečný a objemný odpad.
V této souvislosti žádáme všechny občany o ukázněnost a spolupráci, jejímž cílem je dosažení zlepšené kvality sbíraného odpadu (zejména plastů), které se v konečném důsledku projeví zvýšenou efektivitou a výkonností
jak při vlastním svozu, tak především při finálním dotřiďovacím procesu na technické lince. Zjednodušeně lze
tedy říci, že ukázněností při třídění plastového odpadu
dochází k úspoře nákladů vynaložených obcí na likvidaci tohoto odpadu.
Zastupitelstvo obce Citov

Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad.
V sobotu 5. listopadu 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:

• 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.

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)

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

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*)
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K

ulturní dům v Citově je důležitým objektem a místem pro setkávání občanů při různých kulturně
společenských akcích pořádaných obcí i různými zájmovými organizacemi. Každoročně jsou zde pořádány plesy, masopustní pochování basy, hodové slavnosti, setkání seniorů s představiteli obce, různé výstavy, přednášky a také zasedání zastupitelstva. Sál kulturního domu využívají členky sportovního klubu k pravidelnému cvičení a zdejší ochotnický spolek zde nacvičuje
a hraje svá divadelní představení. Kulturní dům je nepostradatelným zázemím také při partnerských setkáních,
zejména obcí Citov – Cítov z okresu Mělník.
Celková obnova kulturního domu vychází z dlouhodobějšího záměru, který je obsažen v Rozvojovém programu obce Citov. Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány v závislosti na finančních možnostech obce.
V letošním roce je plánována realizace další etapy celkové obnovy objektu, která spočívá ve výměně oken vstupní chodby, hlavního sálu, jeviště, šatny pro účinkující,
okna a dveří v šatně pro návštěvníky kulturních akcí. Rovněž je plánována i výměna okna v plynové kotelně, kde
dojde také k drobným stavebním úpravám. V souvislosti
s těmito pracemi budou opraveny veškeré vnější i vnitřní
omítky dotčené plánovanou výměnou oken. V rámci to-

hoto projektu bude upraven i dvorní trakt, sloužící k venkovnímu posezení v letním období a také k uspokojení
kuřácké veřejnosti.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze tří
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána stavební firma pana Bohumila Složila z Citova. Oprava kulturního domu byla zahájena v měsíci srpnu 2016
a dokončena bude k 31. říjnu 2016.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova 2016 ve výši
167.000,- Kč.
Realizace popsaných oprav přispěje ke zhodnocení
obecního objektu a zvýšení komfortu při jeho využívání při místních i nadregionálních kulturně společenských
akcích.
Jaromír Otáhal

SVATOVÁCLAVSKÝ NOČNÍ POCHOD
Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci,
mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce české země byl prohlášen už ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Před 15 lety bylo výročí
Václavovy smrti uzákoněno jako Den české státnosti.
6. ročník Citovského SVATOVÁCLAVSKÉHO NOČNÍHO
POCHODU měl rekordní účast.
Dne 27.9.2016 v 19.00 hodin večer před státním svátkem
se u citovského mlýna sešlo celkem 58 účastníků - citováků, ale i přespolních – dospěláků, dětí, pejsků. Vyšli
jsme krátce po sedmé večerní, a protože ještě nebyla velká tma, za mostkem přes Odpadník jsme rovnou vyrazili do Hrubého lesa. Dále jsme už za svitu měsíce pokračovali k „Železňáku“, a podél toku Moravy zpět k Průpichu. Trasa byla krátká, asi 5 km. Takže nakonec snad bez
bolavých nohou noční turisté, za humny kolem pole „Za
vodou“, přes „Ostrov“ a koupaliště, došli ještě před devátou večerní k táboráku na Fčele. Pavel Šefčík na zahradě za hospodou připravil posezení u ohně a s Maruškou
roztáčeli pivečka, už když jsme byli na věrovanské. Každý účastník pochodu měl za úkol přinést polínko, ale byli
tam i tací, kteří přivezli celý pytel polen! Oheň hořel dlouho! A protože byl krásný teplý zářijový večer a náš nový

pan farář přinesl kromě špekáčku, polínka také kytaru,
tak se u ohně i zpívalo. Zpívalo a vzpomínalo při písničkách na mládí, na dětské letní tábory, na staré hity. Domů
jsme nespěchali. Už teď při psaní tohoto článku se na Vás
na všechny těším, jak se za rok sejdeme opět večer před
svátkem Svatého Václava.
Kateřina Jemelková
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Přicházím k vám sloužit

Dne 30. dubna 2015 – IV. ročník Odemykání Morávky

M

ilí obyvatelé naší obce, těžko jste mohli přehlédnout právě dokončenou opravu střechy farního
kostela sv. Jiří. To, co se děje uvnitř chrámu, už
z hlediska široké veřejnosti tolik nápadné není. Proto rád
využívám pozvání ze strany redakce zpravodaje, abych
vás jako nový katolický farář poprvé pozdravil. Pokoj vám
všem! Přicházím do Citova sloužit a doufám, že s vašimi
rodinami budu moci sdílet pořádný kus své životní cesty. Opravená kostelní střecha pěkně vyjadřuje ochranný
deštník přímluvné modlitby, kterou za vás k nebi pravidelně vysílám.

dijní povinnosti. Teologickou fakultu jsem začal dělat
v Olomouci hned po vojně (1999), ale absolvoval jsem ji
v Římě (2004). Původním zaměřením jsem fanda do
techniky. Maturoval jsem na SPŠ elektrotechnické, obor
výpočetní systémy (1997). Na studiích v zahraničí jsem
prožil celkem sedm krásných let, v poslední době jako
doktorand v severoitalském městě Bologna (2014-2016).
Baví mě komunikace s lidmi, pobyt v přírodě a vše, co patří k aktivnímu skautingu. Mám rád ticho, ve kterém zaznívají důležité myšlenky. Dokážu ocenit každý rozumný
názor. Nedokážu mlčet před nespravedlností a před nabubřelou hloupostí.

Jmenuji se (otec) Tomáš a pocházím z nedalekého Prostějova. Když za mnou přijíždějí linkovým autobusem
na návštěvu rodiče, pan řidič je po zdejší úrodné Hané
důkladně povozí. Samozřejmě přitom nevynechá Citov.
Také já k vám bohužel dojíždím, ale budu se snažit, aby
to nebylo na překážku vzájemnému poznání a správným
vztahům. Kdybyste potřebovali moje telefonní číslo, stačí se podívat na vývěsku před kostelem. Než budeme mít
příležitost k osobnímu rozhovoru, prozradím na sebe
alespoň pár věcí.
Mám 37 let a kněžské svěcení jsem přijal v roce 2005. Za
tu dobu jsem prošel několik zajímavých působišť (např.
Valašské Klobouky a Kroměříž). Nejdéle jsem se zdržel v Senici na Hané, odkud mě předčasně odvedly stu-

C

elý ceremoniál zahájila čarodějnice Baba Jaga,
která čarovnou formulí společně s vodnicí Jindřiškou odemykala Morávku. Počasí bylo na jedničku
a všem účastníkům přálo. Nikdo z posádek 8 alegorických plavidel se po nechtěné koupeli v Morávce nenachladil ani neonemocněl.
Za vodáky se tentokráte převlekli čarodějnice, černokněžníci, kouzelníci, strašidla, kteří vyměnili slet na Petrovy kameny za sjezd naší Morávky. Na koupališti pak

proběhl souboj o nejrychlejší a nejoriginálnější plavidlo.
Putovní pohár pana starosty za Nejoriginálnější plavidlo
získala Baba Jaga. Souboj si na vlastní kůži zažil také každý návštěvník, který si pochutnával na opravdu obrovských porcích uzeného cigárka, Hanácké sekané, nebo
výborných bramboráků od Tomáše Jemelky a Petra Lavrinčíka.
Kateřina Jemelková a citovští vodáci

Zatímco píšu tyto řádky, sbírám přihlášky do hodin náboženství na ZŠ Brodek. Dovolte mi tedy, abych připomněl, že tento opomíjený předmět není určen pouze dětem, které chodí pravidelně do kostela, ani pouze dětem pokřtěným, i když ty poslední by se do něj měly hlásit automaticky. Poslání školní výuky náboženství spočívá ve snaze o zprostředkování přístupu k nestárnoucímu bohatství biblického poselství. Nové generaci se
tak významně usnadňuje orientace ve světě duchovních
a mravních hodnot, které tvoří jádro naší kultury. Že by
to nebylo důležité?
P. ThLic. Tomáš Klíč, duchovní otec ŘK farnosti Citov
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Česká myslivost, nekonečná práce lidí pro přírodu
v našem okolí.

V

občanů v jarních měsících určitě vidělo, jak valná část
myslivců a jejich čtyřnohých pomocníků, loveckých pejsků, se neohroženě pouštějí do urputného boje, zachránit zvířata v těchto lánech určených ke sklizni. Každý rok
před myslivci nastává několikatýdenní práce, která se
v některých případech dá srovnávat s vrcholovým sportovním výkonem. Bohužel, jako vždy, u člověka, který
pracuje se živou přírodou, to je práce za jakéhokoliv počasí. Tato činnost myslivců a jejich přátel končí vždy v počátečních prázdninových týdnech letních prázdnin.
Bohužel myslivec nesmí usnout na vavřínech. Začíná
léto, a jak většina z nás ví, v posledních rocích přibývá suchých tropických dnů a ubývá srážek. Následkem tohoto jevu je fakt, že v naší přírodě vysychají lokální vodní
zdroje a s kombinací mnohadenních nebo týdenních tropických dnů, veškerá zvěř postrádá přístup k vodě a zvěř
nám hyne na dehydrataci organizmu.
V těchto dnech musí přispěchat s pomocí opět myslivec.
Tak, jako v zimních dnech s pravidelností musí zásobovat
krmná zařízení potravou pro zvěř a ptactvo, v těchto letních týdnech musí myslivec zásobovat naší přírodu vodou pro zvěř. Musí vybudovat napájecí zařízení a s pravidelností dodávat do těchto napájecích zařízení vodu.
Jak si všichni umíme představit, určitě to je nelehká záležitost, kterou si většina starších lidí neuměla ještě před
několika roky představit, že bude běžnou součástí myslivecké práce.
Nedílnou součástí práce myslivce v letních měsících je
sklizeň a příprava krmiva pro zvěř. Řádný hospodář musí
krmivo připravit do zásoby, i když bude potřeba teprve
za několik měsíců, v období strádání zvěře.
Mezi tím nám pozvolna končí letní prázdniny, dětem začíná znovu školní rok a myslivec mezi dalším koloběhem
nekončící práce si může alespoň na chvilku začít plánovat letošní nastávající loveckou sezónu.
Jestli lovecká sezóna bude alespoň trošičku úspěšná,
tedy jestli myslivec zažije nějaký lovecký zážitek při lovu
a bude mít na co vzpomínat, to vše ukáží závěrečné měsíce kalendářního roku. Lov je nedílnou součástí lidské
společnosti od prvobytně pospolné společnosti. Postupem doby z lovu k obživě vznikla na území českých králů cílevědomá činnost českého národa zvaná Myslivost.
Činnost, kterou nám závidí celý svět. Z tohoto důvodu
Česká myslivost byla zapsána do seznamu nehmotného
kulturního dědictví ČR.

našich myslích pozvolna doznívají prázdninové
prožitky našich dětí. Bohužel pomalu začíná podzim a pro děti začíná nový školní rok. Tak, jako pro
děti začíná něco nového, také pro myslivce v podzimních
měsících začíná období nové lovecké sezóny.
Nežli myslivec může začít přemýšlet o nové lovecké sezóně, o odměně za odvedenou celoroční práci pro naší přírodu, dovolte mi, společně trochu zavzpomínat na nekonečnou práci myslivce pro naši Českou přírodu. Začněme
tedy počátečními měsíci kalendářního roku. Náplní každého myslivce v zimním období je především pomáhat
volně žijící zvěři a veškerému ptactvu v naší přírodě v období strádání. Myslivci s pravidelností vyjíždějí do okolní
přírody s krmivem pro volně žijící zvěř a ptactvo, vyskytující se v našem bezprostředním okolí. Určitě i Vy osobně, jste v nejednom případě říkali, co to je za blázny, kteří
za jakéhokoliv počasí, ve sněhu, mrazech, v dešti se snaží do svých přidělených úseků naší přírody s pravidelností zavážet krmivo. I když by v tomto počasí nenucené člověk ani prstíček nevystrčil.
Po zimních měsících nastává konečně jaro. Obyčejný člověk si řekne, tak myslivec už nic nemusí dělat, příroda se
probouzí, zvěř a ptactvo už nestrádá a člověk se může
oddávat jednomu z nejkrásnějších ročních období. Bohužel, zdání klame. Právě nyní myslivec má nejvíce práce. Tak, jako každý správný hospodář, musí urychleně zemědělsky ošetřit veškeré myslivcem obhospodařované
pozemky, používané k vytvoření větší úživnosti přírody,
k vytvoření podmínek rozmnožování jednotlivých druhů
zvěře, ptactva a rozvoji biodiverzity v naší přírodě. Bez
takto obšírné práce myslivců, v dnešní době intenzivní
zemědělské výroby, by mnoho druhů naší zvěře a ptactva nebylo v naší přírodě už k nalezení.
Jaro je v plném rozpuku, příroda hýří nejúchvatnější zelinkavou barvou přírody, veškerá vegetace začíná bujný růst a zvěř s ptáky začíná vyvádět mladé. Začíná nejkrásnější roční období naší přírody. V naší přírodě se rodí
nový život. Toto období, rodícího se nového života, vrcholí v měsíci červnu. Hlavně pro tento neodmyslitelný
koloběh života, byl měsíc červen vyhlášen měsícem Myslivosti.
Ale ani v tomto období myslivcům neubývá práce. Naopak, práce v tomto období za poslední roky stále přibývá. S novými technologiemi sklizně pícnin v zemědělství, myslivcům narůstá práce v jarních měsících při zneklidňování, vyhánění a v neposlední řadě i záchraně zvěře a ptactva při sklizních pícnin. S novými technologiemi
sklizně pícnin, jsou dnes zemědělské stroje schopny nenávratně zdecimovat stavy veškeré zvěře a ptáků, žijících
v těchto lokalitách. Většina lidí už zaregistrovala v mediích, jak hrůzné výjevy se naskytnou lidem, po takovéto
sklizni moderními stroji.
Při snaze snížit tyto ztráty na zvěři a ptactvu v naší přírodě, opět myslivec stojí v první linii. Mnoho Vás spolu-

Také já bych chtěl přispět se svoji „troškou do mlýna“

O

Dále jsme se podíleli na financování stavebních prací při
úpravě areálu koupaliště, které bylo nutné provést k rekolaudaci areálu.
Toto jsou ty hlavní akce, které jsme v letošním roce zrealizovali a v tomto bychom chtěli pokračovat i v následujících letech ale bez pořádání našich zábav by to nebylo
možné.

bčas někde zaslechnu, „ jó, ti myslivci, ti vydělávají na zábavách tolik peněz a všechno to utratí za
bažanty“. Rád bych Vás proto, naše občany informoval o tom, že tomu tak docela není. Jak již bylo uvedeno výše, nemalé částky vynakládáme za krmení pro
zvěř na zimní období. Zajišťujeme např. obilí, seno, řepu,
kukuřici, kamennou sůl, léčiva pro spárkatou zvěř. Část
těchto krmiv si sami vypěstujeme na našich políčkách,
chybějící množství musíme nakoupit od zemědělců, což
není zadarmo.
Za nemalé finanční prostředky jsme v letošním roce pomocí firmy Resta s.r.o., provedli úpravu zpevněných ploch
nádvoří mlýna. Bylo provedeno odvodnění celého prostoru dvora, výměna a napojení svodů ze střech hospodářských budov, položení obrubníků a zámkové dlažby,
úprava a osetí ostatních ploch. Byla napojena splašková
kanalizace do nové jímky z budovy mlýna. Nechali jsme
vyrobit nové, plechové dveře do skladů obilí u zámečnictví Josefa Čecháka. Po zralé úvaze jsme se rozhodli a nechali vyrobit nové vstupní dveře do budovy mlýna, které
jsou již zabudovány na místo původních, netěsnících poškozených dveří jak si mohli návštěvníci posledního setkání u cimbálu všimnout.

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi naší
obce panu Jaromíru Otáhalovi a všem, kteří se podíleli na
zajištění veškerých činností ke zdárnému průběhu rekolaudace koupaliště, což se v tak neuvěřitelně krátké době
podařilo.
Na závěr mého příspěvku bych chtěl popřát všem občanům do dalšího období stálé, pevné zdravíčko, bohatý
optimismus, dobré sousedy, čisté ovzduší nad Citovem
a veselou mysl.
Předseda Mysliveckého spolku Hrubý les v Citově
přítel Bohumil Vrána

Vážení spoluobčané, jak jste si měli možnost přečíst,
dnešní myslivci se chovají ke zvěři a přírodě, jim propůjčenému národnímu bohatství s myslí řádného hospodáře. Tak, jako všichni myslivci po několik staletí v době
minulé, si většina myslivců zasluhuje veliké poděkování spoluobčanů za práci pro naši přírodu v okolí našeho
bydliště.
Katka Jirsová
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Co Vás zajímá o kanalizaci a ČOV – dotazy občanů
Proč máme podtlakovou kanalizaci a ne jinou?
V době rozhodování o vhodném typu kanalizace v obci
byly odbornými firmami zpracovávány porovnávací posudky a propočty s doporučením nejvhodnějšího typu.
Gravitační kanalizace, která by byla, co se týká provozních nákladů nejlevnější, vycházela vzhledem k rovinatému terénu v naší obci, písčitému podloží a vyšší hladině
spodní vody jako investičně nejnáročnější, neboť by se
muselo kopat do větších hloubek, umísťovat tam potrubí větších průměrů a po určitých úsecích přečerpávacími šachtami splašky přečerpávat dále. Jedním z hlavních
ukazatelů při posuzování žádostí o dotace je poměr investičních nákladů na jednoho obyvatele obce, což v případě gravitační kanalizace bylo příliš mnoho a šance na
získání dotace byla mizivá.
Tlaková kanalizace, která k odčerpávání odpadní vody
z jednotlivých objektů využívá čerpadlo umístěné přímo v šachtě, je, co se týká odpadního potrubí, podobná
podtlakové kanalizaci. Rozvody jsou uskutečňovány potrubím menších průměrů v menších hloubkách. Provozní náklady tohoto systému však byly vyšší a další nevýhodou byla poruchovost čerpadel umístěných přímo ve
splašcích a nutnost přívodu elektrické energie z připojeného objektu k šachtě.
Podtlaková kanalizace byla pro naši obec vyhodnocena
jako nejvhodnější a realizována byla v kombinaci s gravitačními částmi v místech, kde to bylo vhodné (od kulturního domu k zámku) nebo nutné (napojení více objektů
do jedné podtlakové šachty).
Proč máme tak vysokou cenu stočného? Kdo ji určil?
Výše stočného byla stanovena na základě finanční analýzy celého projektu budování kanalizace a ČOV v obci
a vycházela z kritérií dotačního titulu, ze kterého byla výstavba podporována. Stočné musí pokrýt nejen provozní náklady na likvidaci odpadních vod, ale i tvorbu tzv.
fondu obnovy (finanční rezerva na výměnu technologie
ČOV), což u některých starších kanalizací a ČOV v jiných
obcích není. Původní výše stočného byla stanovena na
87,85 Kč/m3 včetně DPH. Po žádostech obce o snížení
vlivu inflace zakalkulované ve stočném a o snížení výše
stočného na úroveň hranice Sociálně únosné ceny pro
Olomoucký kraj pro rok 2016 (součet vodného a stočného 86,01 Kč/m3 bez DPH), byla konečná výše stočného,
stanovená Státním fondem životního prostředí, upravena na konečných 49,49 Kč/m3 bez DPH (56,91 Kč včetně
DPH). Tuto cenu stočného je obec povinna od občanů
a dalších subjektů vybírat. Zastupitelstvo obce si je vědomo, že je cena vyšší než v okolních obcích, proto se rozhodlo zrušit poplatek za odpady. Tento poplatek by činil 500 Kč/osobu/rok. Propočteme-li úsporu na poplatku za odpady do výše stočného, tak se pak skutečné
náklady na stočné mohou pohybovat v závislosti na

spotřebě vody v domácnosti nejčastěji v rozmezí 25 –
45 Kč/m3 včetně DPH. Např. u čtyřčlenné domácnosti
s průměrnou spotřebou vody 140m3 za rok činí faktická
cena stočného po započtení úspory na poplatku za odpady 42,60 Kč/m3 včetně DPH. Jsou domácnosti, kterým
vychází přepočtená cena stočného pod 25 Kč/m3 včetně DPH, v ojedinělých případech se dá na stočném i „vydělat“. Po kolaudaci v srpnu letošního roku přešla kanalizace a ČOV ze zkušebního do trvalého provozu. Na
základě analýzy skutečných provozních nákladů a vybraného stočného bude vyhodnocena postačitelnost výše
stočného, a pokud to bude možné, nebrání se zastupitelstvo obce dalším kompenzačním úlevám. Nutno ještě
podotknout, že vybrané stočné zůstává obci, slouží k pokrytí provozních nákladů a tvorbu fondu obnovy, jak již
bylo uvedeno výše.
Co se stane, když se nepřipojím k nové kanalizaci?
Každý, kdo produkuje odpadní vody, je povinen při jejich
vypouštění do vod povrchových (vodní tok) nebo podzemních (vsakování) dle zákona 254/2001 Sb. o vodách
(vodní zákon) zajišťovat jejich zneškodňování v souladu
s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Přímé vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je zakázáno. Toto povolení
mohou mít někteří majitelé domovních čistíren odpadních vod a po dobu jeho platnosti nemusí odpadní
vody vypouštět do obecní kanalizace a mohou je likvidovat v souladu s tímto povolením. Druhou možností,
kdy nemusí být odpadní voda vypouštěná do obecní
kanalizace, je, že je akumulována v bezodtokové jímce
a producent těchto odpadních vod je povinen zajistit jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s výše uvedeným
zákonem. V praxi to znamená jejich pravidelné vyvážení
do čistírny odpadních vod, což musí být doložitelné pro
veškerou odpadní vodu. V těchto případech, kdy jsou
odpadní vody likvidovány v souladu s vodním zákonem
bez vypouštění do obecní kanalizace, nemusí být hrazeno stočné. Naprostá většina domácností a objektů však
likviduje odpadní vody vypouštěním do obecní kanalizace. Vypouštění do původní kanalizace je v rozporu s vodním zákonem, neboť obci k 31.12.2015 skončilo povolení k jejímu užívání pro odpadní vody a může sloužit pouze pro vody dešťové. Pokud by někdo dál vypouštěl odpadní vody do této kanalizace, hrozí obci a hlavně tomu,
kdo do ní odpadní vody vypouští, značné finanční postihy. Pokud by se přesto nějaký takový nezodpovědný producent odpadních vod našel, musela by to obec nahlásit
příslušným orgánům, kteří s ním pak zahájí správní řízení
a uloží sankce v souladu se zákonem. Proto je nutné, aby
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veškeré odpadní vody byly vypouštěny do nové oddílné
splaškové kanalizace.
Proč musím zaplatit stočné, když jsem se ještě nepřipojil?
Stočné je poplatek státu (obci) za likvidaci odpadních
vod. Pokud někdo likviduje odpadní vody bez vypouštění do obecní kanalizace (v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích) a je schopen to v plné míře prokázat, nemusí stočné platit.
Co se mi stane, když nezaplatím fakturu za stočné?
Dlužník se vystavuje standardnímu procesu vymáhání
pohledávky, který může vést až k exekuci.
Kam odtéká voda z ČOV?
Do Morávky, a to výtokem u mostu na Věrovany.
Kam se budou vyvážet kaly z ČOV?
Na ČOV v Přerově - Henčlově.
Proč musím platit stočné i za vodu spotřebovanou
v bazénu, když tu do kanalizace nevypouštím? Nebo za
vodu spotřebovanou k zalévání, mytí auta atd.?
Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je i voda vypouštěná z bazénu vodou odpadní, neboť má změněnou jakost (složení, teplotu). Bez příslušného povolení
tedy nesmí být vypouštěna do povrchových nebo podzemních vod, jak již bylo vysvětleno. Správně by tedy
i tato voda měla končit na ČOV.
Co se týká vody spotřebované bez vypouštění do kanalizace (zalévání, mytí auta…), tak k posuzování možnosti odečtu ze stočného vydal úsek vodního hospodářství
Ministerstva zemědělství ČR výklad následujícího znění: „Je-li prokazatelné, že množství takto spotřebované vody přesáhne množství větší než 30 m3 ročně, zjistí
se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace
odborným výpočtem dle technických propočtů předložených odběratelem nebo měřením. Zároveň je možná
i dohoda mezi provozovatelem a odběratelem o způsobu zjišťování množství vypouštěné odpadní vody. Pokud odběratel provozovateli prokáže, že bez vypouštění do kanalizace spotřebuje ročně více než 30 m3 dodané
vody, lze množství vody nevypuštěné do kanalizace vyjmout ze zpoplatnění za odvádění odpadních vod.“ Dle
tohoto výkladu tedy množství vody nevypouštěné do
kanalizace v objemu do 30 m3 za rok nelze ze stočného
odečítat.
Jak zjistíte, že vypouštím do podtlakové kanalizace
i vodu ze studny, když to nepřiznám?
Lze to zjistit kontrolou vnitřní kanalizace v objektu nebo
pomocí monitoringu zabudovanému v podtlakových
šachtách. Domovní šachty jsou vybaveny technologií,
která snímá počet sepnutí podtlakového ventilu. Po naplnění se krátce otevře sací ventil a celý obsah (15–20
i více litrů) je podtlakem odsán do potrubí. Ventily nepotřebují ke své činnosti elektrikou energii, jsou ovládány

pneumaticky na základě změny tlaku ve vztahu k přítoku
odpadních vod do sběrné jímky. Řídící jednotka otevírá
ventil ve chvíli, kdy hladina vody ve sběrné jímce dosáhne maximální výšky a uzavírá ventil ve chvíli, kdy je odsáta veškerá voda ze sběrné jímky a je zajištěna dodávka
vzduchu do stokové sítě. Řídící jednotka je nastavitelná
z pohledu doby otevření a lze tak optimalizovat množství vzduchu dodávaného do stokové sítě. Počet sepnutí podtlakového ventilu se zaznamenává na řídícím panelu v čistírně odpadních vod. Násobkem počtu sepnutí
a objemu příslušné domovní šachty lze tak zjistit objem
splaškových vod odvedených z nemovitosti na čistírnu
odpadních vod. Porovnáním se spotřebou pitné vody
podle odečtu vodoměru se zjistí rozdíly. V případě rozdílů existují dvě možnosti, buďto nemovitost používá
v domácnosti vodu z vlastní studny nebo má do oddílné
splaškové kanalizace svedenu i střešní vodu. Samozřejmě, že tyto hodnoty jsou průběžně sledovány.
Kde jste si „vycucali“ ta směrná čísla?
Směrná čísla spotřeby vody jsou dána vyhláškou
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích. Používají se v případech,
kdy je v objektu využívána i voda z jiných zdrojů než měřeného veřejného vodovodu, například z vlastní studny.
Kdo a kdy spraví chodníky, vjezdy…
Obec v rámci reklamace ještě bude po realizačních firmách požadovat uvedení míst dotčených stavbou do
původního stavu. Jsme si však vědomi toho, že došlo
k narušení chodníků, vjezdů a dalšího prostranství kolem domů i při připojování jednotlivých nemovitostí
a dalších s tím souvisejících pracích, za což firmy nemusí
cítit odpovědnost. Hledáme proto možnosti získání prostředků na tyto opravy z dostupných dotačních titulů
i vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo obce Citov
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Ohlédnutí za opravou na kostele

K

ronika citovské farnosti si zapíše rok 2016 jako čas
úspěšné realizace výměny střešní krytiny na kostele sv. Jiří. Nabízíme vám alespoň malé ohlédnutí za
touto stavební akcí, která představuje dlouhodobý vklad
do rozvoje naší obce. Plány na opravu poškozené střechy kostela byly zpracovány na přelomu let 2012-13, ale
teprve koncem roku 2015 bylo možné vyhlásit výběrové
řízení na zhotovitele. Tím se stala olomoucká firma Roofs.
cz Group, a.s. Původní cena zakázky byla v průběhu realizace díla rozumně povýšena o některé vícepráce spočívající především ve vyklizení půdního prostoru kostela.
Z doby přestavby chrámu se tam ukrývalo více než
30 tun suti. Po celou dobu letních prázdnin jste mohli pozorovat dělníky na lešení, kteří postupně vyměňovali zničené části dřevěných konstrukcí a na vyspravené
bednění kladli novou krytinu německého původu jménem Dacora. V souladu s projektem – kvůli blízkosti zámku schváleným i ze strany památkového úřadu – bylo
kolem věže rozšířeno původní měděné oplechování jako
ochrana proti ničení střechy padajícím sněhem. Celkový vzhled kostela vylepšila také důkladná oprava vnější
obvodové římsy v režii pana Vojtěcha Paláska z Citova.
Konečné náklady spojené s realizací opravy – včetně
ceny římsy, stavebního dozoru a některých administrativních prací – činí 1.451.242,- Kč. Na krytí výdajů se v největší míře podílí Ministerstvo zemědělství ČR prostřed-

Citovští „draci“

nictvím dotace z programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova ve výši 700.000,- Kč. Zbývající prostředky shromáždila farnost pomocí kostelních sbírek,
finančních darů Obecního úřadu v Citově (300.000,- Kč)
a Císařově (100.000,- Kč) i motivačního příspěvku od Arcibiskupství olomouckého (100.000,- Kč plus bezúročná
půjčka 300.000,- Kč). Všem našim sponzorům – drobným
i velkým – ze srdce děkujeme a ještě jednou jim vyprošujeme Boží požehnání. Slavnostní mše svatá na poděkování za zdárné dokončení opravy střechy se konala v radostné atmosféře za hojné účasti občanů i představitelů samosprávy v neděli 25. září 2016. Tomuto dni předcházela brigáda spojená s úklidem uvnitř i kolem kostela. Byla přitom zaseta nová tráva po výkopových pracích,
které si vyžádalo řádné uzemnění hromosvodu. Děkujeme za pomoc. V rámci rozpočtu činila kapitola věnovaná hromosvodnému vedení částku 116.392,- Kč. Těší nás
vědomí, že se investice do posílení ochrany kostela proti zásahu bleskem pozitivně odrazí i na bezpečí lidí žijící
v jeho blízkosti. V neposlední řadě zůstane opravená
střecha trvalou památkou na desetileté působení otce
Pavla Šíry, dosavadního faráře, který byl v létě poslán
z Citova na nové působiště do Brodku u Prostějova.
Snad se s ním u nás ještě někdy uvidíme.

V

e dnech 28.- 29.5.2016 se na přerovské Laguně
uskutečnil 12. ročník Přerovského festivalu dračích
lodí. Soutěžilo se v různých kategoriích a mezi posádky malých (10 členů) i velkých (20 členů) lodí zasedli
i někteří občané z Citova. Celkem se do startovních bloků
postavilo 54 posádek.
V sobotu se za slunečného počasí jely krátké tratě na 200
metrů. Umístění posádek s citovskými zástupci bylo následující:
Závod o FUN pohár „10“ – posádka Dragon Force –
1. místo – Barbora Kučerová, Jiří Přikryl ml.
Závod o FUN pohár „20“ – posádka Dragon Force –
2. místo – Barbora Kučerová, Jiří Přikryl ml.
Závod o školní pohár „10“ – posádka Gympl Dragons –
1. místo – Barbora a Tereza Kučerovy, Jiří Přikryl ml.
Závod o školní pohár „20“ – posádka Lokální Hvězdy –
1. místo – Barbora Kučerová, Jiří Přikryl ml.
Závod o pohár firem „10“ – posádka Zubři – 3. místo – Radek Zábranský, Jan Šefčík, Alena Roubalová
Závod o pohár firem „20“ – posádka Zubři – 7. místo – Alena Roubalová, Jan Šefčík, Bohuslava Sehnulová,
Alena a Radek Zábranští, Martin Chorý, Vladimír Kučera.

Po noční bouřce se v neděli rozjely posádky lodí na dlouhé tratě 1000 metrů s těmito výsledky:
Závod o FUN pohár „10“ – posádka Dragon Force –
1. místo – Barbora Kučerová, Jiří Přikryl ml.
Závod o FUN pohár „20“ – posádka Dragon Force – 3. místo – Barbora Kučerová, Jiří Přikryl ml., Alena Roubalová
Závod o školní pohár „10“ – posádka Gympl Dragons –
1. místo – Barbora a Tereza Kučerovy, Jiří Přikryl ml.
Závod o školní pohár „20“ – posádka Lokální Hvězdy –
1. místo – Barbora Kučerová, Jiří Přikryl ml.
Závod o pohár firem „10“ – posádka Zubři – 1. místo – Jan
Šefčík, Radek Zábranský, Alena Roubalová
Řada z místních se nás zúčastnila i jako diváci. Všem
„drakům“ děkujeme za sportovní zážitek.
Na začátku června se v Brně konaly nominační závody
do reprezentačního družstva juniorů České republiky
pro mistrovství světa národů ICF dračích lodí, konaného
ve dnech 8.-11.9.2016. v Moskvě. Mezi reprezentanty na
krátkých i dlouhých tratích se nominovali také Barbora
Kučerová a Jiří Přikryl ml. Gratulujeme!!!
Michaela Přikrylová

P. Tomáš Klíč
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Cesta pohádkovým lesem

V

červnu se v rámci oslav Dne dětí uskutečnila již tradiční cesta pohádkovým lesem. Na procházkové
trase tentokrát čekal účastníky svět zvířecích kamarádů z různých pohádkových příběhů.
Maxipes Fík s Ájou je na startu prověřili z motorických
schopností, na dalším stanovišti si se dvěma čmeláky,
poplety Bzukem a Ťukem, zahráli badminton. Kousek
dál na ně už netrpělivě čekala slepička, která potřebovala pomoci donést ze studánky vodu pro kohoutka, který sezobnul velké semínko a začal se dusit. Kdo se nebál, ten se v dalším stanovišti přenesl do městečka Kačerov, kde se strýček Skrblík rozhodl udělat ze svých synovců opravdové námořníky. Na jejich zkušební plavbě zrádnými vodami divoké řeky objevovali a poznávali tajemné vodní živočichy a příšerky. Po výstupu z lodi se ocitli s pejsky Štaflíkem, Špagetkou a jejich havraním kamarádem na olympiádě. Na okraji lesa se pak s hajným Robátkem s jelenem Větrníkem učili střílet do malovaných
terčů. Na dalším stanovišti se tři šikovná prasátka snažila postavit svůj vlastní domeček. Zdatná pomocná ruka
dětí jim však přišla vhod. Po zkoušce z řemeslnické zručnosti přišla chvíle zaslouženého občerstvení u neposlušných kůzlátek. Při občerstvování však ještě nikdo netušil, že kousek dál utrpěl nepříjemný úraz chudák mra-

Vítání občánků do svazku obce Citov

veneček a bylo nutno pomoci s jeho ošetřením. Po příhodě s mravenečkem čekalo děti setkání se zlým vlkem
a Červenou Karkulkou, která chtěla jít navštívit nemocnou
babičku a nevěděla si rady s vhodným dárkem k svátku.
V závěru pohádkové cesty následovalo cílové stanoviště s včelkou Májou a Vilíkem. Ti zkontrolovali, jestli malí
cestovatelé prošli všechna stanoviště, vyzkoušeli je, co si
z cesty pamatují a svou odměnu za plnění úkolů si mohli
vylovit z některého z jejich velkého včelího úlu.
V areálu koupaliště pak pokračoval program se soutěžemi, tancem a bohatým občerstvením do pozdního odpoledne. Celá akce by se neobešla bez zapojení velkého počtu ochotných dobrovolníků, podpory obecního úřadu,
místních sportovců, myslivců a hasičů a finančních a materiálních příspěvků slušné řádky sponzorů. Všem za organizátory děkujeme. Finanční výtěžek z této akce bude
použit pro potřeby Mateřské školy.
Nemůžeme nevzpomenout i na dlouholetou hlavní organizátorku těchto pohádkových cest Veroniku Kozlovou, jejíž nápady a obětavá práce byla pro organizátory velkou inspirací. Věříme, že se na její práci podařilo důstojně navázat a účastníci akce se dobře pobavili.

V

neděli 29. května 2016 se ve společenské místnosti cítovského mlýna uskutečnilo slavnostní přivítání nových občánků do svazku obce, kteří se narodili od posledního vítání do tohoto dne. Tentokrát byly přivítány děti Mariana Navrátilová, Adam Dohnal, Josi Džubáková, Adriana Hrubá, Tomáš Mráček, Adéla Hanáková,
Michael Feichtinger a Filip Majdiš.
Novorozence přišly přivítat také děti z mateřské školy,
které přednesly básničky a předaly novým občánkům

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

Dalibor Šefčík

Pozvánka kulturního výboru zastupitelstva obce
27.10.2016 – lampionový průvod u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu.
Sraz účastníků v 17.30 hodin u mlýna, po průvodu
a vzpomínkovém aktu následuje občerstvení na „hliníku“
4.12.2016 – adventní výstava v kulturním domě, tentokrát na téma „Zimní radovánky - sněží a mrzne“. Jako exponáty uvítáme předměty, dekorace a výrobky spojené se zimou, sněhem, mrazem a činnostmi vztahujícími
se k zimě a dlouhým zimním večerům. Výstavu jistě oživí i vlastnoručně vyrobené zimní doplňky, obrázky atd..
Vhodnost zamýšlených exponátů je možno konzultovat
na obecním úřadu. Podrobnosti k času dodání exponá-
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tů do kulturního domu a samotné výstavě budou ještě
včas upřesněny.
Součástí výstavy bude již tradiční soutěž o nejchutnější a nejvzhlednější dobroty, letos v kategorii „sněhové
a bílé pečivo“.
A také inspirace pro děti - vystavíme i vaše kresby a obrázky na téma „Zima očima dětí“.
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