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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

i přes mrazivé počasí jsme rok 2017 odstartovali společně pod oblohou rozzářenou barevnými ohňostroji, a právě tak pestrý bude bezpochyby celý tento rok. Lednový chlad neodradil ani tři krále
s tradiční koledou a sbírkou pro potřebné. Veselé období plesů a masopustu jsme ukončili pochováváním basy a nyní se můžeme s chutí pustit do přípravy na další významné období pro naši vesnici: jaro
a s ním spojené Velikonoce. Vynesením smrtky jsme se rozloučili se zimou, oslavíme vzkříšení Krista,
rozdáme pár stužek na pomlázky, ozdobená vejce a čokoládové zajíčky, postavíme hodovou májku
a rozzáříme oči našich dětí na kolotočích. Začít bychom měli nejen velkým úklidem naší vesnice a svých
domovů, ale i sebe samých. Jen tak můžeme jaro přivítat v celé jeho kráse! Záhonky nám zdobí narcisky
a tulipány, na zahrádkách raší první lístky a lesy se probouzejí, zelenají a ptáčci cvrlikají…
Právě teď je ta nejlepší chvíle zastavit se a poděkovat za čas strávený s lidmi, kteří náš život obohacují a dělají nás šťastnějšími. Zároveň bychom se i my měli snažit být těmi nejlepšími přáteli, partnery, rodiči nebo dětmi. Hledejme v životě okamžiky, které nám vykouzlí úsměv na tvářích i v těch nejchmurnějších dnech. Zapojte se společně se svými sousedy do zkrášlování naší vesnice, udržování
a rozvíjení citovských tradic a budování dobrých vztahů!
Přejeme nám všem krásné jaro a příjemné prožití velikonočních svátků.

Zastupitelstvo obce Citov
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Protipovodňová opatření obce Citov

Z

astupitelstvo obce Citov se v rámci svého rozvojového programu, zpracovaného pro období 2006 –
2018 rozhodlo požádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí na realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Citov“. Předmětem žádosti o podporu je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi.
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR ze dne
1. března 2017 bylo obci sděleno, že dotace se poskytuje
v celkové maximální výši 731.799,53 Kč. Skutečná výše dotace, která bude obci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu. Stejným způsobem
bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování.
V rámci tohoto projektu bude zpracován digitální povodňový plán a na stávající betonové sloupy veřejného
osvětlení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude rozmístěno 20 kusů bezdrátových hlásičů s 54 kusy reproduktorů.
V rámci lokálního výstražného systému bude na mostu
přes vodní tok Morávka umístěna vodočetná lať. Celý systém bude splňovat požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění. Řídící pracoviště varovného systému bude umístěno v budově obecního úřadu.
Na zpracování digitálního povodňového plánu a realizaci bezdrátového rozhlasu bylo vyhlášeno výběrové řízení

v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu životního prostředí
pro období 2014 – 2020. Tato veřejná zakázka malé hodnoty na dodávky proběhla mimo režim zákona a byla zadávána formou uzavřené výzvy k podání nabídky třem
zájemcům a uveřejněním na úřední desce obecního úřadu. Hodnocení nabídek provedla tříčlenná komise ustanovená starostou z řad členů zastupitelstva obce.
Na zpracování digitálního povodňového plánu podali
své nabídky pouze dva uchazeči. Základním hodnotícím
kritériem je ekonomická výhodnost nabídek, přičemž
nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč ENVIPARTNER, s.r.o., Brno s nabídkovou cenou
99.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel se zavazuje zpracovat digitální povodňový plán v termínu nejpozději do 31. března 2018.
Na realizaci bezdrátového rozhlasu v obci podali své nabídky také pouze dva uchazeči. Základním hodnotícím
kritériem byla taktéž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí s nabídkovou cenou 678.190,- Kč bez DPH. Zhotovitel se ve smlouvě
o dílo zavázal dokončit dílo do tří měsíců od zahájení realizace prací. Dle podmínek poskytovatele dotace musí
být realizace projektu ukončena nejpozději do 30. června 2018.
Jaromír Otáhal, starosta

Výsadba paseky v obecním lese

N

a podzim roku 2016 byla provedena úmyslná mýtní těžba v Hrubém lese o rozloze 0,6 ha
v bezprostřední blízkosti soutoku Morávky
s Olešnicí. Mýtní těžba tak navázala na předchozí kácení smrkového porostu v této lokalitě, napadeného kůrovcem.
Vytěžená kulatina byla prodána těžební firmě. Dříví
z korun stromů bylo prodáno samovýrobcům z řad brigádníků, kteří v průběhu kalendářního roku pomáhají
s výsadbou, vyžínáním a oplocováním pasek v lesních
celcích Hrubý les a Ostrov. Za prodané dříví z paseky
u soutoku zmíněných vodních toků tak obec utržila
celkem 480 tis. Kč včetně DPH.
Na jaře letošního roku bylo naší povinností paseku po
provedené mýtní těžbě zalesnit. Zalesnění jsme tento-

krát provedli s pomocí techniky. Ruční dosázení míst,
kam se technika nedostala, provedli obecní zaměstnanci. Celkem bylo v pasece vysazeno 6.100 kusů sazenic dubu a 300 kusů sazenic líp. Celá paseka je oplocena. Povinnost obce nyní spočívá v její pravidelném vyžínání. Z tohoto místa je třeba poděkovat za zapůjčení
techniky a všem ostatním za provedení výsadby.
Vlastníkem lesa, pro nějž byl vypracován lesní hospodářský plán s platností od 1.1.2011 do 31.12.2020 je
Obec Citov. Zpracovatelem LHP pro lesní celky v majetku obce byla lesnická projekční kancelář TAXONIA
CZ, s.r.o., Olomouc. Hospodaření v lese a plán práce na
daný kalendářní rok koordinuje odborný lesní hospodář ve spolupráci s výborem pro lesní hospodářství zastupitelstva obce.
Jaromír Otáhal, starosta
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Milí čtenáři,

některým nenechavcům to vůbec nevadí. Setkáváme se
s vykopnutými latěmi z plotu okolo dětského hřiště, s poničenými a poškrábanými herními prvky, s kamením rozházeným v trávě atd. Na sportovišti někdo neustále rozplétá oka drátěného plotu nebo je plot zmačkaný po pokusech o jeho přelezení. Mohli bychom tu vyjmenovávat další a další projevy násilí na obecním majetku včetně rozházených odpadků, které původce jaksi zapomněl
uložit do koše či popelnice.
Mluvíme tu stále o majetku obce, ale je možné, že i někteří z vás se již setkali s projevy vandalismu na svém vlastním osobním majetku (domech, zahrádkách, trávnících,
autech). Určitě vás nebude málo.
Nechceme tu nikoho obviňovat ani pranýřovat. Chceme
jen, aby se čtenář zamyslel, jestli právě on nemůže v tomto ohledu sjednat nějakou nápravu k lepšímu. Možná, že
by stačilo, kdyby rodiče důsledně poučili svoje ratolesti,
že veřejné plochy slouží všem bez rozdílu. Aby více dbali na to, co jejich děti venku dělají, kde a jak si hrají. Že se
prostě musí chovat slušně. Ve škole se děti učí ekologicky myslet, třídit odpady a bůhví co ještě, ale rodiče a prarodiče děti vychovávají. Vychovejme si proto z našich dětí
občany, kterým dobré návyky budou samozřejmostí. Aby
to, co máme v obci teď, mohlo sloužit ještě dalším generacím. Pořád ještě platí, že naše děti a mládež jsou naše
budoucnost. Převychovat neukázněné dospěláky už tak
snadné nebude.

Zastupitelstvo obce Citov

v minulých letech se vzhled naší obce vylepšil důkladnou
úpravou zámeckého parku, který nám mnozí návštěvníci
Citova závidí. Zámecký park s altánem a fontánou začali vyhledávat i snoubenci nejen z naší obce, ale i širokého
okolí ke svatebním obřadům, nebo třeba jen k nafocení
krásných snímků s pozadím zámku. Prostor parku využívá
naše mateřská škola, maminky s kočárky a malými dětmi,
senioři k procházce či posezení, až po náhodné výletníky na kolech, kteří si v klidu parku rádi odpočinou. Těšíme
se, až zasazené stromy vyrostou a rozloží své koruny proti slunci, aby poskytly více stínu k odpočinku. Trochu nás
ovšem mrzí, že park využívají také pejskaři, kteří nechávají své pejsky kálet na výsadbu buxusu a další porosty a ani
se nesnaží psí hromádky uklidit. A to nemluvíme o tom,
že po takto „vylepšeném“ trávníku pobíhají naše děti. Setkali jsme se i s vytrhanou a polámanou výsadbou a rozhrabanými záhony. Nebo proti neukázněným cyklistům
a motoristům nepomáhá ani ochranný plotek okolo výsadby zeleně u přístupových komunikací, nehledě
k tomu, že do areálu parku není vjezd povolen.
Dalším pěkným zázemím v obci je sportoviště a dětské
hřiště ve středu vesnice. Tady tráví mnoho času naše děti,
ale také jejich maminky a otcové při sportovních a kulturních aktivitách. Což je velmi dobře. Co nás však trápí?
Je to hlavně vandalismus, se kterým se potýkáme dnes
a denně. Přestože je celý areál doslova na očích všech,
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

B

yl pátek 6. ledna podvečer, svátek Tří králů. Svátek
Zjevení Páně, lidově „Třech králů“, odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se
světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je
zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší
písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“:
Kristus požehnej tomuto domu.
Letošní koledování jsme začali jinak než předchozí roky.
Sice se děti převlékly a nasadily korunky, ale namísto vyjití do ulic vyšly do lavic místního kostela. Tady jsme společně oslavili tento svátek slavením bohoslužby, při níž
byla posvěcena voda, křídy a kadidlo. Promrzlí jsme se
přesunuly do vyhřáté fary, kde na koledníky a jejich rodiny čekalo připravené pohoštění. Děti si pohrály, dospělí popovídali. Nechtělo se, ale muselo se setkání ukončit,
a hlavně se jít vyspat na poslání, které nás čekalo následující den.
V sobotu 7. ledna 2017 v dopoledních hodinách začala
příprava koledníků na tradiční Tříkrálovou sbírku v naší
obci spojenou s koledováním a požehnáním domovů
našich spoluobčanů. Plášť, korunka, pověření od Charity, cukříky a kalendáře, rozdělit se do čtyř skupinek a vyjít. S pokladničkou ozdobenou logem Charity a zapečetě-

nou Obecním úřadem v rukách jsme vyšli do mrazu, který nás provázel celý den. Do jiných rukou křídu, abychom
kromě písně „My tři králové jdeme k Vám…“, mohli psát
na dveře požehnání K+M+B 2017. Dalším úkolem skupinky je chránit pokladničku, do které lidé přispívají finanční
prostředky pro účely Charity České republiky. Mnozí nám
s radostí otevřeli a přispěli nejen finančně, ale také sladkostmi, na což se děti těší asi nejvíce.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činil letos 15.355,- Kč. Obecným účelem sbírky je pomoc lidem
v nouzi a podpora charitního díla. Vybraná částka je vždy
odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrací 65 %. Druhá
část 35 % zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je
využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.
Oblastní charita Přerov využívá finanční prostředky získané ze sbírky na pomoc pro rodiny s dětmi, které se během
roku dostanou do tíživé životní situace a dále na koupi
kompenzačních pomůcek pro imobilní a částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou
sbírku 2017, a také všem koledníkům za věnovaný čas.
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Májkování a vynášení smrtky

K

Velikonocům patří neodmyslitelně také pomlázka
a koledování, za které muži dostávají od žen vajíčka. Někde si na své přijdou ale i holky. Zejména na střední Moravě se totiž dochovalo tzv. májkování, při kterém od domu k domu chodí překvapivě právě ony. Tento zvyk se ale pojí s rituálním přinášením jara
do vesnice a je živým důkazem toho, jak se v této době,
hlavně na venkově, prolínaly dva světy – křesťanský
a pohanský.
U nás se chodí s májkou na Smrtnou neděli, v některých obcích se tento zvyk posunul až na Květnou neděli,
tedy těsně před Velikonoce. Do ulic vyráží skupinky děvčat, každá má v ruce nazdobenou májku, kterou lidem
domů i do celé vesnice symbolicky přinášejí jaro. Zvoní
u dveří, koledují a zpívají písničku. Za odměnu dostávají
sladkosti a někdy i zdobená vajíčka. Děvčata chodí sama
dům od domu, jen s těmi nejmenšími koledují maminky.
V Citově se májkuje od nepaměti, tradici si tady děvčata
předávají z pokolení na pokolení. Májkování je výsadou
všech dívek. Společně pak vynášejí smrtku.
Dřív lidé věřili, že v době, kdy končí zima a začíná jaro,
dochází v přírodě k boji mezi silami dobra a zla. A různými rituály je možné ty špatné zahnat. Už zmíněné vyná-

šení smrtky nebo Morany, které se u nás také udržuje při
životě, mělo právě s tímto vesnici pomoci.
Májka, někde taky májek, jedlička, léto, líto nebo létéčko
byla naopak považována za magický artefakt, který přivolává vše živé, čerstvé a prospěšné nadcházejícímu období. Aby obřady vynášení smrtky i májkování byly co
nejúčinnější, měly je podpořit doprovodné písně. Naši
předci věřili, že v májkách je ukryta pozitivní síla, proto stromek nebo větvičky z nich dávali hospodáři na
ochranu do polí nebo včelínů a někdy i do hnoje, aby
léto bylo úrodné a dařilo se dobytku. V dnešní moderní
době už lidé na magii příliš nevěří, tradice v našem kraji ale zůstala.
Co se týká zvyku májkování a jeho obdob, v Čechách se
údajně vyskytuje jen ojediněle. Hlavně se zachoval na
Hané a na Slovácku. U nás v Citově je o to cennější, že
ho nikdo neorganizuje, žádný spolek ani lidový soubor.
Děvčata chodí sama od sebe a baví je to. Přece také nebudou riskovat, aby pak jaro do vesnice ještě nepřišlo.
Převzato z pořadu Toulavá kamera, která do naší vesnice
zavítala a dokument natočila při májkování v roce 2016.

Zapsala Lenka Karasová

Máj, máj, jedlička, červená růžička, svatý Jiří vstává, zem odmykává, aby tráva rostla,
travička zelená, fiala modrá, všelijaké lupení, ať se hora zelení,
všelijaké kvítí, ať se hora svítí.
Smrtná neděla, kde se poděla, u studánky, u rudánky jsem se umývala, lístečkem plístečkem jsem se utírala.
Svatý Jiří, svatý Jan, po věnečku věje nám. Nám, nám, těm citovským pannám. My citovské panenky, umějme si hlavěnky.
Skoč kohoutku do vody pro zelené jahody. Proč 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 jej daruje.
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Čištění Morávky

C

itovští hasiči a dobrovolníci z řad občanů a členů
zastupitelstva naší obce se v měsíci únoru sešli
na akci ,,Čištění Morávky“. Letošní tuhá zima nám
umožnila vstoupit na zamrzlou hladinu potoka, díky které jsme se mohli pohybovat po obou březích říčky.
V rámci protipovodňových opatření naší obce došlo k odstraňování povislých větví, vzrostlých keřů a náletů. Dále
byly odstraněny volně popadané větve a stromy, které
by bránily po roztání ledu v průtoku potoka. Účastníci se
rozdělili do dvou skupin, z nichž první skupina měla za

úkol vyčistit potok od citovského mlýna až po soutok s řekou Olešnicí. Druhá skupina se vydala opačným směrem,
tudíž ode mlýna, podél zahrad až po věrovanský most.
Celá akce byla rozdělena do dvou dnů, vždy v dopoledních hodinách. Práce byly místy fyzicky velmi náročné,
a proto bych chtěl všem zúčastněným dobrovolníkům
poděkovat za jejich pomoc. Vyčištění Morávky přispěje
i k lepšímu splavování plavidel pro nadcházející akci
,,Odemykání Morávky“, která se uskuteční 1. května.

Jaroslav Medek

Dvanáctý ročník Citovského slivkoštu

V

sobotu 1. dubna 2017 se v naší obci uskutečnil
dvanáctý ročník Citovského slivkoštu. Celkem se
sešlo 13 vzorků v kategorii peckovin a 10 vzorků
v kategorii ostatní. Hodnotící komise měla nelehký úkol,
a to vybrat ty nejchutnější pálenky daných kategorií.

Po ochutnávce 23 vzorků pro hodnocení a několika dalších pro uklidnění emocí a hodnotitelských vášní, které
jsme museli krotit i několika druhy chutných pomazánek,
kousky dobrého bůčku a jablkovým dezertem, komputer
vychrlil výsledky.

Komise koštérů rozhodla takto:
Kategorie „peckoviny“

Kategorie „ostatní pálenky“

1. Šefčík František - (Trnky)
2. Šefčík Dalibor - (Ryngle)
3. Šefčík František - (Trnky)
4. Otáhal Jaromír - (Trnky)
5. Kajnar Zbyněk - (Trnky)

1. Roubal Jaroslav - (Jablko)
2. Sehnula Pavel - (Jablko)
3. Zachara Pavel ml. - (Jablko)
4. Medek Jaroslav - (Jablko)
5. Šneidr Radim - (Jablko)

Akce proběhla v příjemné atmosféře umocněnou krásným jarním počasím a plně v duchu Fair play. Pořadatelé
a příznivci slivovic tímto děkují všem zúčastněným koštérům, soutěžícím a podporovatelům za hojnou účast. Pohodový sběr pro rok 2017 přejí všem pěstitelům pořadatelé.

Za pořadatele Jarmil Rubáč
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Vážení spoluobčané Citova,

v naší malebné přírodě. Jak se všichni občané mohli přesvědčit na sběrném dvoře, nepořádku v okolí naší malebné vesničky se nalezlo velice velké množství. V mnoha
případech člověka až zaráží, jak je možné v naší malebné přírodě vytvářet takový nepořádek, když každý člověk
má k dispozici popelnici na komunální odpad a nepohodlný, rozměrný odpad může odevzdat na sběrných dvorech našich obcí.

dovolte mě a občany naší obce seznámit s jarním úklidem v okolí naší malebné moravské dědinky Citov. Jarní úklid začal dne 23.3.2017 v okolí naší mateřské školy za
účasti našich nejmenších spoluobčanů docházejících do
tohoto školského zařízení. Děti z Mateřské školy Citov, za
pomoci a dozoru vyučujících, pojaly tento úklid jako výuku občanského soužití v naší obci a uklidily nepořádek
po našich občanech v okolí mateřské školky zámeckého
parku, okolí cest kolem hřbitova a našeho obchodu Jednota. Jak samotné paní učitelky líčily, děti si úklid užily
a všichni doufáme, že výchovný efekt této akce u nejmladší generace zanechá v myslích našich nejmladších
občanů kladné odezvy do následující doby.

Všichni organizátoři doufají, že vstupem do této obecní
očisty nejmladších spoluobčanů se tímto tento problém
bude v budoucí době odbourávat. Fanděme všichni našim pedagogům v mateřské škole, aby pořádek, tato základní lidská činnost každého slušně vychovaného člověka naší republiky, v budoucím období nabírala na vážnosti v mysli naší nejmladší generace dětí.

Následující den úklid naší obce pokračoval za účasti našich seniorek v okolí cyklostezky do Brodku. Naše seniorky tuto úklidovou akci pojaly jako krásnou jarní procházku, při které vyčistily okolí komunikace našeho nejfrekventovanějšího spojení s okolním světem. Za to našim seniorkám samozřejmě patří veliký dík.

Co tedy dodat závěrem? Snad jenom, že naše snaha o výchovu pořádku v našem bezprostředním okolí se shledá
s účinkem.
Na úplný závěr mě náleží, jako organizátorovi této akce, poděkovat všem žákům mateřské školy, členům spolků naší
obce a zúčastněné veřejnosti za tuto službu veřejnosti.

V sobotu 25.3.2017 v ranních hodinách propukla hlavní
ofenziva našich spoluobčanů z řad mysliveckého spolku, hasičů, sokolů a obyvatel široké veřejnosti naší obce.
Všichni tito naši občané vyrazili na souboj s nepořádkem

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM OSOBÁM VELICE DĚKUJI !!!

Kateřina Jirsová
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Pořad velikonočních bohoslužeb v naší farnosti
V letošním roce, aby se více stmelily farnosti P. Tomáše Klíče do farní rodiny, budou velikonoční obřady pouze v kostele sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova. Příští rok budou velikonoční obřady v Citově.
Další informace najdete ve vývěskách u kostela.
Zelený čtvrtek
13. dubna
17:00 hod.
kostel sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova
(Připomínka poslední večeře Páně a ustanovení svátosti eucharistie, rozloučení Ježíše s apoštoly, přikázání lásky
v praxi, utišení zvonů.)
Velký pátek
14. dubna
17: 00 hod.
kostel sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova
(Jediný den v roce, kdy se neslaví bohoslužba, den přísného postu a připomínka na ukřižování Krista. Tento den
probíhají v kostelích velkopáteční obřady se čtením pašijí, uctívání kříže, starobylé přímluvy za celý svět.)
Bílá sobota
15. dubna
21:00 hod.
kostel sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova
(Slavnost světla - noc, která poznala světlo vzkříšení, svěcení ohně a velikonoční svíce před kostelem, slavnostní rozezvonění zvonů, svěcení vody a obnova našeho křestního vyznání.)
Velikonoční neděle
16. dubna
10:45 hod.
kostel sv. Jiří v Citově
(Oslava vzkříšeného Krista - oslava vítězství nad smrtí, neděle se tak stala „dnem Páně“, radostný návrat hlasu zvonů, svěcení velikonočních pokrmů - barvená vajíčka, koláče…)
Velikonoční pondělí
17. dubna
15:00 hod.
kostel sv. Jiří v Citově
(Velikonoční pondělí jsou prodloužené Velikonoce, svědectví o zjeveních Zmrtvýchvstalého Ježíše, hodina milosrdenství.)


Zapsala Lenka Karasová

Kulturní výbor zastupitelstva obce, citovští hasiči a sportovci Vás srdečně zvou na

HODOVÉ SLAVNOSTI V CITOVĚ
PÁTEK 21.4.2017
od 16,00 hodin – Stavění hodové májky na návsi u víceúčelového sportoviště
otevřeno občerstvení na víceúčelovém sportovišti
od 17,00 hodin – Sportovní a kulturní program na víceúčelovém sportovišti
program pro děti i dospělé
Občerstvení na koupališti v pátek zavřeno
SOBOTA 22.4.2017
od 10,15 hodin – Fotbalový zápas na koupališti
mistrovské utkání 2.ligy PLMK FC Citov City & FC P.P.B. Pivárium Věžky
občerstvení na koupališti při fotbalovém zápasu, do 14,00 hodin
od 14,00 hodin – Makrelová pohoda u hasičů
posezení s občerstvením u hasičské zbrojnice
NEDĚLE 23.4.2017
od 10,45 hodin – Slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Jiří v Citově
od 13,00 hodin – otevřeno občerstvení na víceúčelovém sportovišti
od 18,00 hodin – florbalové utkání mezi místními na víceúčelovém sportovišti
Občerstvení na koupališti v neděli zavřeno
Po dobu hodových slavností nebudou chybět kolotoče a stánky na návsi.
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„CITOVSKÉ HELÓDYŇ“

J

estli si říkáte: „Proč jsme našli ve zpravodaji dýňová
semínka?“ Tak jste se právě dočetli k tomu správnému článku, který by Vám mohl tuto záhadu osvětlit.
Vše začalo na podzim loňského roku, kdy mě náš pes
svým neodbytným pískáním nosními dírkami přesvědčil
jít večer na procházku. Podzimní večerní procházka – nic
moc – sychravo, tma, zima. Tedy až na několik zlatavě teple světélkujících dýní, které blikaly a lákaly mě svými
světýlky obejít celý Citov.
Pěknou tradicí se staří Keltové loučili s létem v noci
z 31. října na 1. listopad. A nápad byl na světě. Říkám si:
„Když všichni na zahrádkách zasadíme semínko dýně,

které najdeme v jarním zpravodaji, pak bude podzimní Citov překrásný!“ Možná nám v současné uspěchané
době Keltové alespoň na chvíli pomohou odložit tablety a jiné obrazovky. Máme možnost si podzim zpříjemnit kreativním vykrajováním podle naší fantazie a pak
si užít večerní toulky citovskými uličkami, které budou
lemovány vyřezávanými dýněmi s planoucími svíčkami. Co vy na to?
Nejkrásnější, nejoriginálnější výzdoby pan starosta odmění.
Bližší informace k CITOVKÉmu HELÓDYŇu najdete v říjnu na plakátu. 
Kateřina Jemelková, za Obec Citov

Partnerské setkání obcí Citov – Cítov

P

ředstavitelé partnerských obcí Citov a Cítov připravují v letošním roce další setkání občanů
obou obcí. Tentokrát budeme hostitelskou obcí
my. Přivítáme je slavnostním obědem v objektu mlýna
v sobotu 15. července 2017. Hosty necháme nahlédnout do zajímavých staveb naší obce i zrekonstruovaného prvního patra zámku, kde připravujeme gale-

rii fotografií ke 20. výročí od povodně v červenci 1997.
Chybět nebude ani sportovní utkání, večer při hudební zábavě a společná nedělní snídaně opět v prostorách mlýna.
Podrobnější program uveřejníme před samotnou akcí.
Přivítáme každou ruku i nápad, jak jim jejich návštěvu
v naší obci co nejvíce zpříjemnit.

Galerie fotografií k výročí 20 let
od povodní v roce 1997

K

dyž se řekne červenec 1997, každý si vybaví děsivé dny, které mnohým změnily život. Letos tomu
bude 20 let od doby, kdy jsme čelili ničivým povodním, dávali do pořádku naše obydlí, vystavěli nové domy,
upravili veřejné prostory… Období, které změnilo nejen
tvář naší obce, ale i životy mnoha lidí, si chceme připomenout výstavou fotografií ve zrekonstruovaném prvním patře zámku.

Při této příležitosti prosíme Vás, občany Citova, o zapůjčení fotografií z doby povodní, na kterých jsou zachyceny okamžiky, kdy voda zaplavila společné prostory naší
obce. Fotografie budou svěřeny do rukou odborného fotografa pro zvětšení formátu, a poté vráceny majitelům.
Zapůjčené fotografie, prosím, předávejte na obecním
úřadě. Předem děkujeme za spolupráci.

Zastupitelstvo obce Citov
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Statistika obyvatel obce 2016
K 31.12.2016 žilo v obci Citov celkem 570 obyvatel.
Z toho:
 mužů
 žen
 dětí do 15 let
 dětí od 16 do 18 let
 osoby nad 60 let

286
284
86
13
133

Průměrný věk osob je 40,17 let. Z toho:
 ženy
 muži

41,87 let
38,49 let

Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

248
253
32

Vdovec/vdova
z toho:
 ženy
 muži

37
33
4

Společenská kronika obce Citov
- ohlédnutí za rokem 2016
Narození

Zemřelí

Feichtinger Michael
Majdiš Filip
Otáhal Kristián
Zaoralová Anna
Bejdáková Michaela
Sovišová Dominika
Zbořilová Anita

Kolečář Jaroslav
Kozlová Veronika
Zapletal Otakar

Přistěhovaní
Strnadel Milan
Horáček Vojtěch
Pospíšilová Markéta
Toman Lukáš
Zbořil Zbyněk
Kučera Miroslav
Kučerová Kateřina
Kučera Martin
Navrátilová Helena
Navrátilová Mariana

Odstěhovaní
Kráčmarová Hana
Skřivánek Michal
Benda Marek
Obzinová Klára
Chorá Božena
Slovak Milan
Vičarová Jitka
Kráčmar Zdeněk
Šimek Bohumil

09. 03. 2016
05. 04. 2016
25. 08. 2016

z č.p. 14
z č.p. 199
z č.p. 186
z č.p. 184
z č.p. 101
z č.p. 179
z č.p. 167
z č.p. 14
z č.p. 14

Oddílná splašková kanalizace a ČOV

J

istě je všem známo, že provozovatelem oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod je obec Citov.
Provozujeme ji prostřednictvím zaškolených pracovníků, kteří každodenně kontrolují a provádějí předepsanou
údržbu a obsluhu této vodohospodářské infrastruktury. Po
více jak roční zkušenosti můžeme konstatovat, že zejména
čistírna odpadních vod vyžaduje dodržování stanovených
zásad. Rovněž se ukázalo, že i domovní podtlakové šachty
u rodinných domů vyžadují určitou péči ze strany občanů.
Opětovně žádáme občany, aby do odpadu nevypouštěly

tuky, oleje a podobné mazné tekutiny, které způsobují omezenost funkčnosti senzorových trubic a podtlakového ventilu v šachtách před domem. Zejména v zimním období usazování tuků bylo příčinou prodlužování času odsávání podtlakových šachet a v některých případech došlo až k ucpání.
Žádáme všechny občany o spolupráci při provozování
splaškové kanalizace, která spočívá v tom, aby nás včas informovali o závadách a jiných potížích s provozem podtlakové šachty (prodlužování času odsávání apod.).

Jaromír Otáhal, starosta
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Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad
V sobotu 20. května 2017 v době od 8.00 do 9.30 hodin proběhne v naší obci jarní 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 odpady zveřejněné na
obecní vývěsce. Letáček ke sběrové sobotě je také uveřejněn na webových stránkách obce v záložce aktuality.
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 ode-

brán 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



Odemykání Morávky
Srdečně zveme všechny vodáky a stavitele, vodníky a rusalky, diváky a všechny, kteří se chtějí zasmát na V. ročník
„Odemykání Morávky“.
Sraz je v pondělí 1. května 2017 ve 14:00 hodin u citovského mlýna.
U mlýna proběhne křest plavidel, odemčení Morávky
a odplutí po proudu dolů.
Na koupališti bude probíhat soutěž o nejrychlejší a nejoriginálnější plavidlo. Občerstvení a muzika zpříjemní všem
zúčastněným společné posezení.
Dbejte na správnou výšku plavidel dle nízkých průjezdů
na toku Morávky.

Kateřina Jemelková a citovští vodáci

2. LIGA PLMK – CITY CITOV – JARO 2017
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

NE-02.4.
NE-09.4.
NE-16.4
SO-22.4.
NE-30.4.
NE-07.5.
NE-14.5
NE-21.5.
NE-28.5.
NE-04.6.
NE-11.6.
NE-18.6.
NE-25.6.

CITY - BÉĎA TEAM SUŠICE
LESNÍ VÍLY VINARY - CITY
CITY- SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
CITY - P.P.B. PIVÁRIUM VĚŽKY
SOKOL ROKYTNICE - CITY
CITY - POBŘEŽÍ KOPANINY Lýsky
SOKOL BUK - CITY
CITY - FC BARRSA PŘEROV
SK ČEKYNĚ - CITY
CITY - FH SANACE DLUHONICE
SK HRADČANY - CITY
CITY - FC RADVANICE
SK RADSLAVICE - CITY
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10.15
13.00
10.15
10.15
14.00
10.15
10.00
10.15
10.00
10.15
10.30
10.15
09.30

CITOV
VINARY
CITOV
CITOV
ROKYTNICE
CITOV
BUK
CITOV
ČEKYNĚ
CITOV
HRADČANY
CITOV
RADSLAVICE

Masopust 2017

Masopustní průvod obcí

Úklid okolo Citova

Úklid kolem Citova

Slivkošt 2017

Vyhodnocení slivkoštu

Májkování 2017

Vynášení smrtky
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