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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

„vánoční čas nastává, zvony chrámu zvoní…“ Slova této vánoční písně nám dávají vědět, že se blíží tolik
radostný čas plný očekávání, obdarovávání, setkávání a lásky. Je to čas, kterému předchází čtyři týdny, během nichž bychom si měli najít příležitost pro zklidnění, zpomalení, přemýšlení nad uplynulým
rokem a nachystání se na nejkrásnější období roku.
Advent, který právě prožíváme, symbolizuje v mnoha našich domovech věnec se čtyřmi svíčkami. Tato dnes
tak rozšířená tradice je v naší zemi poměrně mladým zvykem. Pochází ze třicátých let 19. století a poprvé se
objevila v domácnostech v německém Hamburku. Kruh bez začátku a konce je symbolem věčného království
Božího, zelená barva jehličí pak odkazuje na naději a světlo svíček připomíná očekávané narození Krista.
Přejeme nám všem, ať letošní Vánoce prožijeme v klidu, lásce, zdraví, naději a přátelské atmosféře. Nebojme
se nejen v našich domovech, ale v celé naší vesnici, inspirovat slovy Jana Wericha: „Ten dělá to a ta zas tohle a všichni dohromady uděláme moc…“ Společnými silami tak hravě vykouzlíme úsměv na tvářích našich
milovaných nejen o Vánocích.
Děkujeme všem, kdo se během celého uplynulého roku podíleli na rozkvětu naší krásné vesnice
a přejeme všem spoluobčanům nádherné prožití vánočních svátků!
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PRŮVODCE VÁNOČNÍ DOBOU V NAŠÍ OBCI
Neděle 18. prosince 2016
Betlémské světlo + Adventní koncert Přerovského komorního orchestru
Skautky a skauti přinášejí BETLÉMSKÉ SVĚTLO, ať prozáří nejen Váš domov!
Odnést do svých domovů si jej můžete i Vy, a to v neděli 18. 12. 2016 v 10:30 hodin od našeho kostela.
Přineste si lucerničku nebo svíčku.

Srdečně zveme příznivce vážné hudby na

ADVENTNÍ KONCERT
v podán
p
dání
ní Pře
Př
podání
Přerovského komorního orchestru, který se uskuteční
ne
eděli
edě
dě
ěli 18.
18. 12. 2016 ve 14:30 hodin v kostele sv. Jiří v Citově.
v neděli
Zazní
Za
Z
azní
níí sskladby
skkklllad
a
ad
od A. Vivaldiho, J. S. Bacha, H. Purcella, F. Bendy
po vedením
pod
v d
umělecké vedoucí paní Aleny Holčákové.
Vstupné dobrovolné

Pátek 23. prosince 2016
Zpívání pod vánočním stromem
Obecní úřad Citov a schola citovského kostela Vás srdečně zvou na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
A SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED,
které společně prožijeme v pátek 23. 12. 2016 od 17:00 hodin
před obecním bytovým domem.
Věříme, že Vám společné zpívání koled a malé občerstvení zpříjemní předvánoční čas.

Sobota 24. prosince 2016
Štědrý den
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na

„PŮLNOČNÍ“ S DĚTMI,
která proběhne v našem farním kostele sv. Jiří v Citově
v sobotu 24. 12. 2016 od 15:00 hodin
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PRŮVODCE VÁNOČNÍ DOBOU V NAŠÍ OBCI
Neděle 25. prosince 2016
1. svátek vánoční - Boží hod vánoční
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU,
která proběhne v našem farním kostele sv. Jiří v Citově
v neděli 25. 12. 2016 od 10:45 hodin.

Pondělí 26. prosince 2016
2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na

ŠTĚPÁNSKOU BOHOSLUŽBU,
která proběhne v našem farním kostele sv. Jiří v Citově v pondělí 26. 12. 2016 od 10:45 hodin.

Středa 28. prosince 2016
Adorační den farnosti + „Dětské vánoční pásmo“ citovské scholy
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI,
který proběhne v našem farním kostele sv. Jiří v Citově ve středu 28. 12. 2016.
V tento den se modlíme za rodiny, bohoslovce a nová kněžská povolání.
Adorační den začne bohoslužbou v 10:45 hodin, poté bude kostel otevřen
po celý den všem k tiché osobní modlitbě.
Ukončení proběhne v 16:45 hodin společnou adorací.
Po ukončení adorace přijměte pozvání od našich nejmenších, kteří Vás zvou na

DĚTSKÉ VÁNOČNÍ PÁSMO
Přijďte společně s námi prožít krásné okamžiky Vánoc a poslechnout si, jak se tóny
vánočních písní rozezní kostelem v podání citovských dětí.
Malí hudebníci se na Vás budou těšit ve středu 28. 12. 2016 od 17:30 hodin
v kostele sv. Jiří v Citově.
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PRŮVODCE VÁNOČNÍ DOBOU V NAŠÍ OBCI
Neděle 1. ledna 2017
Nový rok – novoroční ohňostroj
Srdečně zveme všechny občany na společné přivítání roku 2017

SLAVNOSTNÍM NOVOROČNÍM OHŇOSTROJEM,
který bude odpálen v 00:30 hodin na návsi v Citově v neděli 1. 1. 2017.

Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBU,
která proběhne v našem farním kostele sv. Jiří v Citově v neděli 1. 1. 2017 od 10:45 hodin.

Pátek 6. ledna 2017
Slavnost Tří králů
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na

TŘÍKRÁLOVOU BOHOSLUŽBU,
která proběhne v našem farním kostele sv. Jiří v Citově v pátek 6. 1. 2017 od 18:30 hodin.
Během bohoslužby bude posvěcena voda, křídy a kadidla.
Při této příležitosti bude přítomným dětem i dospělým uděleno „Žehnání tříkrálovým koledníkům“.
Po ukončení bohoslužby a žehnání jsou všichni dětští koledníci i jejich rodiče,
vedoucí skupinek a další pomocníci podílející se na Tříkrálové sbírce v naší
obci zváni na faru ke společnému posezení s malým pohoštěním.

Sobota 7. ledna 2017
Tříkrálová sbírka 2017
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
proběhne v naší obci v sobotu 7. 1. 2017.
4 skupinky koledníků vyjdou do citovských ulic v 10:00 hod.
Sraz koledníků bude v 9:30 hod. na faře.
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ADVENTNÍ VÝSTAVA
„ZIMNÍ RADOVÁNKY – SNĚŽÍ A MRZNE“

K

předvánočnímu času patří v naší obci již osmým rokem i adventní výstava. Letošní téma „Zimní radovánky – sněží a mrzne“ zahalilo v neděli 4. prosince
2016 prostory našeho kulturního domu do nestudivých,
zato šmrncovních papírových vloček a krepových rampouchů.
Zvědavé návštěvníky uvítaly hned za dveřmi Marie Koutná, Marie Šneidrová a Marie Nucová medovým perníčkem, aby měli co přikusovat při prohlížení stolů plných
sněhuláků, stromečků, vánočních ozdob, háčkovaných i
paličkovaných vloček, svícnů i dalších mrazivě krásných
dekorací. Nádherné ručně vyráběné i kupované výrobky od 28 vystavovatelů nám dovolily vytvořit příjemnou
předvánoční atmosféru. Obdivovat jsme mohli i obrázky
od našich nejmenších. Osm odvážných kreslířů se zapojilo do soutěže „Zima očima dětí“ a komu jeden papír nestačil, mohl tvořit celé odpoledne!
Samozřejmě nesmělo chybět ani něco dobrého k zakousnutí. Stejně jako v minulých ročnících jsme i letos
vyhlásili soutěž o nejlepší pekaře a cukráře naší vesnice. Devatenáct druhů bílého a sněhového cukroví bojovalo o přízeň chuťových buněk i zraku návštěvníků. Pusinky, laskonky, rohlíčky, sněhové vločky, stromečky
a sněhuláky doplňovaly netradiční buchty a kokosové či čokoládové kuličky. V boji o nejkrásnější kousky zvítězila Veronika Lavrinčíková se sněhovými vločkami, druhé místo obsadili sněhoví sněhuláci Veroniky Mlčochové a na bronzové příčce se umístila sněhová kolečka Martiny Čepelákové.
Chuťové buňky a hlasy návštěvníků vynesly na první místo laskonky Zdeňky Medkové, na druhou příčku laskonky

Jitky Reisové a na třetí místo pusinky Kateřiny Jemelkové.
Na spravedlivost hodnocení dohlédl usměvavý sněhulák
z plastových kelímků.
K té správné předvánoční náladě patří i hřejivé svařené
víno, punč či bombardino z vaječného likéru; pro hladové bylo na baru přichystáno i drobné občerstvení v podobě masových rolád. Obsluhy se s úsměvem zhostili Kateřina Jemelková, Michaela Přikrylová, Zdeňka a Jaroslav
Medkovi a Hana a Dalibor Šefčíkovi. Kdo se ještě nestačil vybavit do sněhových vánic (které se ne a ne dostavit),
to mohl napravit ručně pletenými a háčkovanými čepicemi, rukavicemi a šálami značky Kobos od paní Bohumily
Kopečné z Horní Moštěnice.
Společně se mnou se na několikatýdenní přípravě letošního ročníku podílely i Veronika Mlčochová, Michaela Přikrylová, Ilona Otáhalová, Hana Bendová, Jana
Čepeláková, Bohumila Sehnulová, Kateřina Jemelková
a Hana Šefčíková, kterým bych tímto chtěla poděkovat
za pomoc a čas, který výstavě věnovaly. Zároveň bych
ráda poděkovala všem za povzbudivá slova i těm, kdo
nám pomohl s hladkým průběhem celé akce i s následným úklidem. Věřím, že odměnou pro nás všechny byly
spokojené úsměvy návštěvníků!
Velký dík patří také vystavovatelům, cukrářům a především návštěvníkům, bez kterých by se adventní výstava
konat nemohla. Těšíme se na Vaše další příspěvky a výtvory i příští rok, tentokrát na téma „Pestrobarevné Vánoce“ a „Jednohubky“!
Za organizační tým Lenka Karasová
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Oprava kulturního domu v Citově

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 oslavách životních jubileí, výročí a společenských události občanů naší obce.
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 byla provedena další etapa celkové obnovy objektu, která spočívala ve výměně oken vstupní
chodby, hlavního sálu, jeviště, šatny pro účinkující, okna
a dveří v šatně pro návštěvníky kulturních akcí. Rovněž
byla provedena výměna okna v plynové kotelně, kde
také došlo k drobným stavebním úpravám. V souvislosti s těmito pracemi byly opraveny veškeré vnější i vnitřní omítky dotčené provedenou výměnou oken. V rámci
tohoto projektu byl upraven i dvorní trakt, sloužící k ven-

kovnímu posezení v letním období a také k uspokojení
kuřácké veřejnosti.
Na realizaci tohoto projektu 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 15. srpna 2016 a dokončena dne 14. října 2016.
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova 2016 ve výši
167.000,- Kč. Obec Citov ze svého rozpočtu přispěla částkou
168.038,- Kč. Celkové náklady této akce pak dosáhly částky
ve výši 335.038,- Kč bez DPH.
Realizace výše uvedené opravy tak přispěla ke zhodnocení obecního objektu a zvýšení komfortu při jeho využívání při místních i nadregionálních kulturně společenských akcích.
Jaromír Otáhal
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Kanalizace a ČOV – stočné v roce 2017

J

e třeba zdůraznit, že výše stočného pro jednotlivé
roky udržitelnosti projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“ byla stanovena na základě
finanční analýzy, zpracované podle kritérií dotačního
titulu Státního fondu životního prostředí ČR, z něhož
byla stavba spolufinancována. Výše vybraného stočného musí pokrýt nejen provozní náklady na likvidaci odpadních vod, ale i tvorbu tzv. fondu obnovy infrastruktury (finanční rezerva na obnovu technologie
ČOV a domovních podtlakových šachet).
Cena stočného v obci Citov pro rok 2017, vycházející
ze stanoviska k žádosti o úpravu výše uvedené
finanční analýzy z důvodu změny prognóz nárůstu
cen nad inflací, vydaného SFŽP ČR dne 11.8.2015, byla
stanovena, po využití nástroje SFŽP (pomůcka pro
přepočet cen) na částku 75,42 Kč bez DPH. Za výběr
vodného v obci je zodpovědná společnost Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s., která stanovila cenu vodného
pro rok 2017 na částku 36,96 Kč bez DPH. Součet těchto
dvou částek, tedy vodného a stočného, pro rok 2017
v obci Citov přesahuje hranici Sociálně únosné ceny
pro vodné a stočné na rok 2017, která je podle pravidel
SFŽP ČR ze dne 1.9.2015 stanovena v Olomouckém
kraji na 90,19 Kč bez DPH.
Z tohoto důvodu jsme se na Státní fond životního
prostředí ČR obrátili se žádostí o úpravu ceny stočného
na úroveň hranice Sociálně únosné ceny na rok 2017
podle pravidel OPŽP 2007 – 2013.
Dopisem SFŽP ČR ze dne 1.12.2016 nám bylo doručeno
stanovisko k úpravě ceny stočného na úroveň hranice
Sociálně únosné ceny na rok 2017 podle pravidel
OPŽP, ze kterého citujeme:

Naše stanovisko ke snížení ceny stočného na takovou
hodnotu, která v součtu s cenou vodného nepřesahuje
úroveň hranice Sociálně únosné ceny pro Olomoucký
kraj pro rok 2017, je souhlasné.
Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce řízení OPŽP, SFŽP ČR
Na základě výše uvedeného stanoviska SFŽP bude
cena stočného pro rok 2017 činit 53,23 Kč/m3 bez DPH.
Dne 8.12.2016 byl proveden odečet stavu vodoměrů
spotřeby vody v domácnostech za druhé pololetí roku
2016. Po obdržení údajů o spotřebě vody za jednotlivé
nemovitosti v obci od provozovatele VaK Přerov,
přistoupíme k fakturaci stočného za druhé pololetí roku
2016. Z toho druhé pololetí bude fakturována částka
vztahující se k roku 2016, tedy ve výši 49,49 Kč/m3
bez DPH.
Zastupitelstvo obce si je vědomo, že je cena stočného
u projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace a
ČOV“, dle finanční analýzy, stanovené podle Pravidel
OPŽP, vyšší než v okolních obcích, proto se rozhodlo
zrušit již v roce 2016 výběr poplatku za využívání
systému sběru komunálního odpadu v obci. Tento
poplatek by pro rok 2017 činil 500,- Kč/osobu/rok.
Připočteme-li k této částce původní stočné, vybírané
za jednotnou kanalizaci ve výši 100,- Kč/osoba/rok
bez DPH, dostaneme se na celkovou částku úlevy pro
občana obce ve výši 600,- Kč.
Obec Citov každoročně sleduje celkovou spotřebu vody
za všechny domácnosti v obci. Dá se konstatovat, že se
pohybuje na hranici 17 000 m3. Pokud tuto spotřebu
podělíme počtem obyvatel v obci, dostaneme průměr
spotřeby vody na jednoho občana cca 30 m3 za rok.
Podělíme-li částku úlevy pro občana ve výši 600,- Kč
průměrnou spotřebou vody (30 m3/občan/rok),
dostaneme se na částku 20,- Kč/m3. Na tomto místě
je třeba zdůraznit, že obec na současnou novou výši
stočného stanovenými úlevami přispívá částkou 20,Kč/m3 stočného. Po těchto kompenzačních úlevách
stanovených zastupitelstvem obce zaplatí jednotlivý
občan ve skutečnosti průměrnou částku cca 33,- Kč/m3
bez DPH.
Zastupitelstvo obce hodlá po dobu udržitelnosti
projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace
a ČOV“ tuto kompenzaci pro občany obce zachovat.
Po skončení doby udržitelnosti bychom pak mohli
vybírat stočné odpovídající skutečným nákladům na
provozování a tvorbu zákonného fondu obnovy této
infrastruktury. Na jaké provozní náklady se dostaneme,
ukáže vyhodnocení provozu kanalizace a čistírny
odpadních vod za rok 2016. Nutno ještě podotknout,
že vybrané stočné zůstává obci, slouží k pokrytí
provozních nákladů a na tvorbu fondu obnovy, jak již
bylo uvedeno výše.
Zastupitelstvo obce Citov

Vážený pane starosto,
odpovídáme tímto na Vaši žádost o posouzení
přijatelnosti snížení ceny stočného u projektu „Citov –
oddílná splašková kanalizace a ČOV“ akceptační číslo
12133621.
Z doložených informací vyplývá, že při stávající výši
poplatků vodného (36,96 Kč/m3 bez DPH podle kalkulace
provozovatele VaK Přerov, a.s.) a stočného (74,82 Kč/m3
bez DPH dle Finanční analýzy projektu, přepočtené na
běžné ceny v aktualizovaném nástroji na přepočet cen),
v součtu 111,78 Kč/m3 bez DPH pro rok 2017 přesahuje
celková cena pro vodné a stočné hranici sociálně únosné
ceny (90,19 Kč/m3 bez DPH pro Olomoucký kraj pro rok
2017).
Stočné by tedy z uvedeného důvodu mohlo být sníženo,
přičemž spodní hranice by byla hodnota 53,23 Kč/m3
bez DPH.
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Fotograﬁcká soutěž „KRÁLOVSTVÍ OBJEKTIVEM
OBČANŮ KRÁLOVSTVÍ“ v roce 2016
družení obcí mikroregionu Království pořádá každoročně, letos již po deváté, pro všechny své občany fotografickou soutěž a výstavu obrazů. Do soutěže se zapojilo 14 fotografů s celkovým počtem 72 fotografií na téma: „Jak se žije v naší obci“ a „Přírodní krásy kolem nás“.

S

Vítěznými autory v kategorii
„Jak se žije v naší obci“ se stali:
1.místo: Marie Švédová z Císařova
2.místo: Martin Hlavinka z Charvát
3.místo: Vlastimil Ječmínek z Grygova

Autoři fotografií byli Daniel Dandul, Velký Týnec; Barbora
Gelatková, Suchonice; Milada Gelatková, Suchonice; Miroslav Heckelmoser, Majetín; Martin Hlavinka, Charváty; Vlastimil Ječmínek, Grygov; Lenka Karasová, Citov; Bohumila
Krčková, Dub nad Moravou; Pavel Lorenc, Majetín; Jaroslav
Rod, Vsisko - Velký Týnec; Petr Sedláček, Krčmaň; Andrea
Sedláčková, Krčmaň; David Šutera, Majetín a Marie Švédová, Císařov. Všichni tito fotografové získali jako poděkování
za účast v regionální soutěži poukázku v hodnotě 200,- do
prodejny Knihy Dobrovský.

Vítěznými autory v kategorii
„Přírodní krásy kolem nás“ se stali:
1.místo: Jaroslav Rod ze Vsiska
2.místo: Bohumila Krčková z Dubu nad Moravou
3.místo: Miroslav Heckelmoser z Majetína

Vítězové převzali z rukou pořadatelů odměnu ve formě
poukázky v hodnotě 500,- Kč do prodejny Knihy Dobrovský. Gratulujeme a přejeme pevnou ruku při mačkání spouště v příštím roce!

Vernisáž fotografií a vyhlášení výsledků se uskutečnilo
v neděli 20. listopadu 2016 v Kulturním domě v Císařově.

Zapsala Lenka Karasová
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Setkání seniorů se zastupiteli obce

V

sobotu 12. listopadu 2016 proběhlo v sále kulturního domu v Citově tradiční setkání seniorů
se zastupiteli obce. Ve slavnostně nazdobeném
sále hosty přivítal starosta obce Jaromír Otáhal a vzpomněl také na ty, kteří nás v letošním roce opustili.
Kulturní program zahájily svým vystoupením, zaměřeným na podzimní tematiku, děti z místní mateřské školy. Byly oblečeny v barvách podzimu, které doplňovaly
listy z různých stromů. Zpívaly a přednášely řadu různých podzimních říkanek, básniček i písniček. Na závěr
svého vystoupení nezapomněly rozdat drobné dárečky v podobě třpytivých vánočních hvězdiček každému
z hostů v sále.

Program pokračoval vystoupením herců Komorního hudebního divadla Brno. Zavítali k nám již potřetí a tentokrát s malou hudební komedií nazvanou Kavárna zlomených srdcí. Staré operetní evergreeny, šansony i písně inspirované vzpomínkami na Paříž přinesly do sálu kulturního domu dobrou náladu. Všichni se dobře bavili. Příjemné společné setkání u dobrého vína a jídla se dále odvíjelo při zpěvu a tanci za hudebního doprovodu pana
Josefa Čecháka z Majetína.
Ke zpestření programu přispěla i tombola s drobnými dárky. Setkání seniorů se zastupitelstvem obce patří k milým
zastavením v závěru roku a těší se hojné účasti.
Kulturní výbor zastupitelstva obce

Životní jubilea našich spoluobčanů v roce 2017
98 let
Hučínová Anna
95 let
Skřépková Božena
94 let
Kolářová Jarmila
Chalánková Věra
Bednářová Libuše
Vránová Božena
92 let
Soukup Miroslav
91 let
Dočkalová Marie
89 let
Janošík Zdeněk
86 let
Mrázek Jaroslav
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Kopřivová Jiřina

80 let
Kratochvíl Pavel
Kouřil Ladislav
Netopilová Anežka
Nucová Marie
75 let
Šneidr František
Mrázková Pavla
Soukupová Ivana
Krejčířová Anna

Rašková Ludmila
Sehnulová Marta
85 let
Janošíková Marie
83 let
Netopil Bohuslav
Lavrinčik Benedikt
Obrtel Emanuel
82 let
Nagy František
Čepelák Jiří
Čeladníková Jiřina
Sehnulová Marie
81 let
Ďuranová Anna
Zdařilová Marie
Lavrinčíková Antonie
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70 let
Kozák František
Čapka Ladislav
Zachara Pavel
Kolář Bohumil
Konečná Anna
Bendová Zdenka
Vybíralová Marta
Kadlecová Marta
Šneidrová Marie
65 let
Janošík Jaromír
Šefčík František
Seidlová Pavla
Složilová Anna
Haflantová Blažena
Olivová Štěpánka
60 let
Sedlák Milan
Zatloukalová Helena
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Vítání občánků do svazku obce Citov
neděli 20. listopadu 2016 se v obřadní síni
obecního úřadu v budově zámku uskutečnilo slavnostní přivítání nových občánků do
svazku obce, kteří se narodili od posledního vítání do tohoto dne. Tentokrát byly přivítány děti
Kristián Otáhal, Anna Zaoralová, Šimon Poštolka
a Dominika Sovišová.
Novorozence přišly přivítat také děti z mateřské
školy, které přednesly básničky a předaly novým

V

občánkům obce malé dárečky. Kulturní program
zpestřily svými písničkami děti rodiny Seidlových, Džubákových, Janošíkových, Žůrkových,
a Karasových 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

Pozvánka na plesovou sezónu 2017
13. ledna 2017
SPORTOVNÍ PLES
kulturní dům Citov
k tanci i poslechu hraje hudba TRIFID
bohaté občerstvení zajištěno
27. ledna 2017
HASIČSKÝ PLES
kulturní dům Citov
k tanci i poslechu hraje hudba ELIXIR
bohaté občerstvení zajištěno
29. ledna 2017
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ RADOVÁNKY
kulturní dům Citov
kulturní program – Mlčochovi z Troubek
bohaté občerstvení zajištěno

10. února 2017
MYSLIVECKÝ PLES
společenský sál ve mlýně v Citově
k tanci i poslechu hraje hudba NAOSTRO
bohaté občerstvení zajištěno
myslivecké speciality domácí kuchyně
25. února 2017
MASOPUSTNÍ POCHOVÁNÍ BASY
kulturní dům Citov
reprodukovaná hudba
občerstvení pro masky zdarma
Přijďte se pobavit, zatancovat, zavzpomínat a podpořit
tak svou účastí zájmové organizace v obci. Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé společenských akcí.
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SVOZ ODPADU V ROCE 2017
opelnice 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 měsí-

P

cích červnu, červenci a srpnu bude svoz popelnic prováděn jedenkrát za 14 dnů. Svozovým
dnem pro rok 2017 zůstává pondělí a celkem
bude v obci provedeno 16 svozů.
Vývozy popelnic v roce 2017 budou v Citově
prováděny v tyto dny:

16. ledna 2017

19. června 2017

25. září 2017

13. února 2017

3. července 2017

23. října 2017

13. března 2017

17. července 2017

20. listopadu 2017

10. dubna 2017

31. července 2017

18. prosince 2017

8. května 2017

14. srpna 2017

5. června 2017

28. srpna 2017

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD CITOVEM
„Jede Martin na koníčku, slyším cinkat podkovičku.
Podkovička pěkně zvoní, po nebi se vločky honí.
Pole, louky vše je bílé, do Vánoc je jenom chvíle.“
letošním roce připadl svátek svatého Martina na pátek. Očistili jsme své lucerničky,
napekli svatomartinské rohlíčky a v počtu
asi třiceti dětí a dospělých jsme se sešli u fary.
Abychom naše nejmenší po cestě neztratili, kromě lucerniček a světýlek jsme je ozdobili svítícími náramky, ze kterých měli obrovskou radost!
Po vyprávění legendy o skromném a dobrém
Martinovi jsme se vydali do ulic mezi domy i poli,
abychom jej „našli“. Ani kaluže, bahno a promočené boty nás nezastavily na naší cestě ke mlýnu, kde si děti mohly vyzkoušet jízdu na koni, namalovaly si za světla svíček obrázek koníka a naučily se i písničku o svatém Martinovi. Letošní
průvod byl ukončen posezením na faře společně s naším panem farářem, otcem Tomášem.

V

Stejně jako v minulých letech i letošní svatomartinský průvod pořádala Pampeliška – klub
pro maminky s dětmi.
Legenda říká, že svatý Martin, původně římský voják, potkal jedné chladné noci promrzlého nahého žebráka. Martin neváhal a mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z
nichž jednu podal žebrákovi. Následující noc
se mu zjevil Kristus oděný právě do darované poloviny jeho pláště. Díky své štědrosti začal být vzýván na ochranu chudých. Následkem této události se Martin nechal pokřtít,
stal se misionářem, a dokonce měl být zvolen
biskupem. Při své skromnosti ale Martin odmítl biskupskou hodnost přijmout a před vyslanci s lucernami se schoval mezi hejno hus.
Ty ho však svým silným kejháním prozradily.
Děkujeme všem za účast a těšíme se příští rok!
Lenka Karasová
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2016 IFC DRAGON BOAT
WORLD CHAMPION SCHIPS MOSCOW
ak jsem již v posledním čísle zpravodaje
zmínila, Jiří Přikryl ml. a Barbora Kučerová
jeli reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa dračích lodí v Moskvě, které se
konalo ve dnech 8.-11.9.2016. Zúčastnilo se celkem 18 států z celého světa.
Jirka Přikryl měl premiéru jako kapitán a kormi-

delník v juniorském týmu. Oba dva pak reprezentovali i v seniorech. Za velmi špatných klimatických podmínek, kdy teploty dosahovaly
10 -12°C, dosáhli velmi krásných výsledků. Přivezli celkem 8 bronzových a 1 stříbrnou medaili.
Ve finálových jízdách se umístili takto:

9. 9. 2016
10 – seater junior men
10 – seater senior men
20 – seater senior men
20 – seater junior mixed
10 – seater junior mixed
10 – seater senior mixed

11. 9. 2016
10 – seater junior mixed
10 – seater junior men
20 – seater junior mixed
10 – seater junior women
10 – seater junior men
10 – seater senior men
20 – seater junior mixed
20 – seater senior mixed

J

500 m – 3. místo
500 m – 5. místo
500 m – 3. místo
500 m – 3. místo
2000 m – 5. místo
2000 m – 5. místo

Celoroční dřina, kdy trénují dvoufázově 6x týdně, se vyplatila. Velká gratulace!!! My, rodiče
obou jmenovaných reprezentantů, jsme měli

200 m – 6. místo
200 m – 3. místo
200 m – 3. místo
2000 m – 3. místo
2000 m – 3. místo
2000 m – 3. místo
2000 m – 2. místo
2000 m – 4. místo

možnost zúčastnit se mistrovství světa osobně
a byl to nepopsatelný sportovní zážitek!!!
Děkujeme.
Michaela Přikrylová

Tříkrálová rošáda
Šachový oddíl Sportovního klubu Sokol Citov nebo aby alespoň svou přítomností podpořila
pořádá dne 7.1.2017 tradiční šachový turnaj v domácí borce. Bude připraveno bohaté občersále kulturního domu. Zveme tímto širokou ve- stvení, včetně zvěřinových specialit.
řejnost, aby si přišla zahrát tuto královskou hru,
Srdečně zvou citovští šachisté
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TABULKA 2. LIGY V MALÉ KOPANÉ PODZIM 2016
– CITOV CITY
1

SOKOL ROKYTNICE

13

9

1

3

42:17

28

2

SANACE DLUHONICE

13

9

0

4

55:36

27

3

SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

12

6

2

4

39:38

20

4

CITOV CITY

13

6

2

5

37:38

20

5

SOKOL BUK

13

6

1

6

46:46

19

6

SK HRADČANY

13

5

4

4

23:28

19

7

BÉĎA TEAM SUŠICE

12

5

3

4

32:26

18

8

P.P.B. PIVÁRIUM VĚŽKY

12

5

3

4

37:32

18

9

SK RADSLAVICE

13

5

3

5

35:31

18

10

POBŘEŽÍ KOPANINY LÝSKY

13

5

2

6

42:32

17

11

FC BARRSA PŘEROV

12

4

3

5

39:39

15

12

FC RADVANICE

13

4

2

7

31:43

14

13

LESNÍ VÍLY VINARY

12

3

1

8

27:49

10

14

SK ČEKYNĚ

12

2

1

9

22:53

7

STATISTIKA HRÁČŮ CITOV CITY – PODZIM 2016
JMÉNO

ZÁPASY

BRANKY

BEJDÁK ONDŘEJ

11

0

SEHNULA LUBOMÍR

6

0

HRBÁČEK LIBOR

7

0

LUKÁŠ MARCEL

13

0

NAGY JAROSLAV

5

0

KOLÁČEK PETR

3

0

RAŠKA ROBERT

12

9

NUC JAN

12

9

ZACHARA PAVEL

10

5

ZACHARA MATYÁŠ

12

4

MAJER LADISLAV

8

0

NAVRÁTIL PETR

8

0

NESVADBA LUKÁŠ

4

3

BRÁZDA PAVEL

8

2

DOHNAL JAN

5

5

Fotbalový klub Citov City děkuje všem svým fanouškům za přízeň v roce 2016. Do roku 2017
přejeme fanouškům a všem spoluobčanům

hodně zdraví, osobní pohody a mnoho radosti z fotbalu.
Za CITOV CITY Bohumír Koukal
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Svatomartinský průvod Citovem

Svatomartinský průvod Citovem

Vystoupení žáků mateřské školy

Vystoupení komorního divadla Brno

Vítání občánků do svazku obce

Vítání občánků do svazku obce

Adventní výstava v kulturním domě

Adventní výstava v kulturním domě
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