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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Milí občané Citova!

Léto přelétlo, vlaštovky odlétly a podzim pomalu přichází. Jistě jste se všichni těšili na letní měsíce, na vůni vody a přírody, dny plné slunce, posezení u ohně do nočních hodin, výlety, prozkoumávání nových koutů světa, odpočinku od učení, a zas to tak rychle uteklo… Ale i během podzimu a zimy
můžeme prožít dny nejen všedně. Projít se po šustícím listí zapadlými lesními chodníčky, zapálit si
svíčku k horkému čaji, radovat se z papírových draků, sklidit poslední úrodu na našich zahrádkách a
zahradách. Zachumlat se do deky a vyhlížet první sněhovou vločku s horkým čajem v dlaních. Příroda nás opět okouzlí nejen svou krásou, ale i barvami!
V tomto čísle zpravodaje Vám opět nabídneme společné setkání na různých akcích naší obce. Příprava bývá mnohdy náročná, a proto nás potěší nejen pochvala, ale i podnět, co můžeme ještě zlepšit. Pokud rádi přidáte ruku k dílu, nebojte se zeptat na obci, kde může být právě vaše nadšení a kreativita přínosem. Každá šikovná duše je srdečně zvána!
Na následujících stranách si společně s námi připomeňte příjemné jarní a letní zážitky a nezapomeňte si vybrat podzimní a zimní akce, na kterých se společně setkáme. Těšíme se na Vás!


Krásné babí léto přeje nejen Zastupitelstvo obce Citov
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Protipovodňová opatření obce Citov

O

bsahem projektu „Protipovodňová opatření obce
Citov“ je zpracování digitálního povodňového
plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému. Projekt
vychází z opodstatněné potřeby obyvatelstva.

vybaven rádiovou ústřednou, která musí umět odvysílat
hlášení přímo z lokálního mikrofonu, vstoupit do celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění, vstoupit do systému přes GSM síť nebo síť VTS, připojit externí zdroje audio signálu a přijmou informaci o provozním
stavu (obousměrná komunikace) a to zejména stav napájení akumulátoru či provozní stav hlásiče. V rámci lokálního výstražného systému bude instalována vodočetná
lať na mostě přes vodní tok Morávka pro sledování hladiny vody. Na realizaci této veřejné zakázky vzešla z výběrového řízení firma EMPEMONT, s.r.o. Valašské Meziříčí.
Smlouva na realizaci tohoto díla byla uzavřena na částku
678.190,00 Kč bez DPH. Zhotovitel se ve smlouvě zavázal
zrealizovat dílo do konce měsíce října 2017.

V rámci prevence a ochrany před povodněmi bude
zpracován digitální povodňový plán obce. Při jeho tvorbě
budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů, zpracovaného povodňového plánu i data poskytnutá obcí či Povodím Moravy s.p. Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat metodice tvorby digitálních povodňových plánů podle podkladů MŽP ČR
a odvětvové normě vodního hospodářství TNV 75 2931.
Vytvořený digitální plán bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Na zpracovatele digitálního povodňového plánu bylo vypsáno výběrové řízení. Jediným
hodnotícím kritériem v souladu s pravidly poskytovatele dotace byla nejnižší nabídková cena, kterou předložila společnost ENVIPARTNER, s.r.o. Brno. Smlouva o dílo
byla uzavřena na částku 99.000,00 Kč bez DPH. Zhotovitel se zavázal zpracovat digitální plán nejpozději do měsíce března 2018.

Realizace tohoto projektu je finančně podpořena dotací Ministerstva životního prostředí ČR z Operačního
programu životní prostředí ve výši 70 % skutečně vynaložených nákladů na jeho realizaci. Rozpočtové náklady projektu „Protipovodňová opatření obce Citov“ činí
celkem 1.045.427,90 Kč. Dotace je maximálně ve výši
731.799,53 Kč, vlastní prostředky obce minimálně ve výši
313.628,37 Kč.

Součástí projektu protipovodňového opatření je také
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému –
bezdrátového rozhlasu a lokálního výstražného systému.
V obci bude umístěno 20 kusů bezdrátových hlásičů s 54
kusy reproduktorů. Komunikace mezi drátovými hlásiči a
řídícím pracovištěm na obecním úřadu bude probíhat digitálním přenosem mluveného slova. Obecní úřad bude

V současné době probíhají přípravné práce na realizaci
tohoto projektu. Obec má přiděleno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů od Českého telekomunikačního úřadu a uzavřenou smlouvu se společností
ČEZ Distribuce a.s. na umístění zařízení s rozhlasy na betonové sloupy veřejného osvětlení.

Jaromír Otáhal

Cestujícím pomůže nová informační linka

O

d 1. září budou moci cestující ve veřejné dopravě v Olomouckém kraji využívat služeb telefonní informační linky. Zavede ji krajský koordinátor dopravy KIDSOK.
Nová linka pro Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) bude mít telefonní číslo
588 88 77 88. Zájemcům bude k dispozici v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
Cestující se na lince dozvědí například podrobnosti o cenách a platnosti všech jízdních dokladů v IDSOK,

seznámí se s KOMBIZÓNAMI a ověří si informace o tarifních zónách. Pracovníci linky jim také sdělí vše potřebné o žákovském a studentském jízdném, průkazech umožňujících slevy a uznávání dokladů při přestupování mezi osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy a městskou hromadnou dopravou.

Koordinátor Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje
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STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE

H

odová májka je tradice, na kterou jsme v naší obci
na pár let zapomněli, ale dnes si ji, především
díky mateřské školce, Veronice Kozlové a rodičům
dětí, opět s hrdostí připomínáme. Jak už její název napovídá, citovskou hodovou májku stavíme v průběhu dubna, před svátkem sv. Jiří. Kdo jiný než právě patron našeho kostela by měl odemknout zemi, aby rostla tráva, lupení i všelijaké kvítí?

ré dříve stavění májky doprovázely, dnes změnily charakter – v mnoha městech i vesnicích se tak můžete setkat s
ukázkami řemesel, ochutnávkou vín nebo vystoupením
folklorních souborů.
Letošní citovskou májku jsme postavili odpoledne 21.
dubna. Zapojili se místní i návštěvníci od dětí po ty, kdo
toho hodně pamatují. Mužské osazenstvo očistilo strom
od kůry a větví, maminky s babičkami a dětmi upletly
věnec, který dozdobily květy. Netrvalo dlouho, a májku
jsme společnými silami postavili. Barevné fáborky plápolající ve větru přitahovaly zrak nejen náš, ale i kolemjdoucích. Ulici ke mlýnu děti navíc ozdobily barevným nápisem: „Hodové slavnosti. Vítáme Vás!“ Společně s pohoštěním na hřišti, hrami pro děti a kolotoči se májka stala
jedním z našich symbolů tradičních hodových slavností.

Máj či májka patří k jarním slavnostem po celé Evropě, staví se už celá staletí a naši předkové jimi vítali jaro.
Ozdobený kmen stromu, který připomíná spojení vesnice s přírodou, se obvykle staví na přelomu dubna a května, ale v některých oblastech se staví v období svátku sv.
Jiří či letnic. U nás se k tomu nejčastěji využívají jehličnany jako smrk či borovice, ale setkat se můžeme i s májkou
březovou. Vysoký strom nebo několik k sobě upevněných
kmenů jsou zbaveny větví a kůry – s výjimkou horní části, která je ozdobená látkovými nebo krepovými stužkami, květy a věnci.

I pro kácení jsme si přichystali program především pro
děti. Byl to druhý červnový den. Z tůňky přišli vodníci i s
pár rybkami a dušičkami. Děti si zahrály vyvolávku, snažily
se přes nástrahy osvobodit schované dušičky a vyzkoušely si i podřezat májku – ten nejdůležitější úkol, její skácení,
ale přenechaly statným vodníkům. Poté si z májky mohly
znovu odvázat své pentličky, pochutnaly si na nanucích a
na koňském povoze se svezly do mlýna. Tam akce pokračovala opékáním špekáčků, ochutnávkou mysliveckých
specialit a poslechem cimbálovky až do nočních hodin.
Lenka Karasová

Dříve májky stavěli jen svobodní mládenci a ozdoby připravovala děvčata na vdávání. Tyto opentlené symboly
jara, života a lásky byly odjakživa chloubou vesnic a měst,
a proto nebylo výjimkou, že se je sousedé snažili porazit a
ukrást, aby své přespolní rivaly zostudili a připravili o zábavu na konci měsíce. Dnes je naštěstí kradení májek velmi výjimečné, a naši muži se tak nemusí celý měsíc střídat
v celonočním hlídání. Také tance a lidové jarmarky, kte-

Jak vypadá májka jinde ve světě?
Ve Švédsku má obvykle tvar kříže s malými věnečky,
v Bavorsku ji zdobí místo větví modrobílé pentle a figurky, v Rusku obvykle volí pestrobarevně ozdobenou
mladou břízku, v Británii ji doprovází postava májové
královny, ve Slovinsku k ní zase patří Zelený Jurij.
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V pondělí 1. května 2017 po páté odemkli nadšení vodáci naši Morávku

Z

ahajovací tajnou odemykací formuli tentokrát bez
přeřeknutí vyslovil vodnický mistr Jarda Medek.
Jeho kolegyňky, vodnice Michaela Přikrylová a Jindřiška Šefčíková, pak odemkly jarní vody naší Morávky.
Plavidla - Popeláři, Pračlověci, Vaštrock, Ferda z Citova,
Bohuš a Matuš a Komínkovic zdolávali opravdu pěkně vysokou hladinu Morávky a také mostky, některé i přelézali.
Jak? Nevím, já s nimi bohužel nebyla. Vím však, že doplavali suchou nohou všichni až na koupaliště. Nejspíš jim
dodávalo energii bohaté občerstvení, které jim přichystali hodní sousedé ve svých přístavištích v zahradách.
Na koupališti pak proběhl souboj o nejrychlejší a nejoriginálnější plavidlo. Popeláři svou rychlostí vyhráli první místo za nejrychlejší plavidlo (jóóó popeláři,…ti musí

umět máknout!!). Putovní pohár Nejoriginálnějšího plavidla pan starosta předal posádce Pračlověků z doby kamenné. Tomáš Jemelka a Petr Lavrinčík pak soutěžili, kdo
bude mít výborné občerstvení prodáno dříve. Dopadlo
to, tuším, remízou. Naše poděkování patří také sportovcům za zajištění pivka a hudby. Celkem vydařené odpoledne, řekla bych. Pokud budete chtít strávit stejnou pohodičku i za rok, jste všichni srdečně zváni, a pokud k
tomu budete chtít zažít ještě parádní legraci a dobrodrůžo, pak sebou ke mlýnu vezměte i nějakou loďku, člun,
vanu, vor…., však víte – plaveme na všem! Naši vodáci
příští rok mají v plánu nové plaváčky!
Za citovské vodáky
Kateřina Jemelková

galerie fotografií k výročí 20 let od povodní

D

Výstava fotografií je veřejnosti stále přístupná v
úřední dny (pondělí a středa) vždy od 14.00 do 17.00
hodin, případně dle domluvy, až do konce roku 2017.
Jelikož zámek není hlavním vchodem volně přístupný,
prosíme návštěvníky, aby nejprve navštívili obecní úřad
bočním vchodem. Zde získáte informace, jak se na výstavu do horního patra zámku dostanete. Děkujeme za pochopení.
Zároveň tímto děkujeme i všem majitelům fotografií,
kteří nám je zapůjčili ke zveřejnění.

en 10. července 1997 připomíná mnohým citovským občanům událost, na kterou se jen tak nezapomíná… povodeň.
Voda, která nenápadně vtékala do naší obce, s sebou
přinesla strach ze ztráty domova, obavy o blízké a v neposlední řadě také mnohohodinové práce při vyklízení a
opravování domů, které povodeň poničila. Někteří z nás
dokonce museli své obydlí opustit a vybudovat si dům
od základů nový. Období, které změnilo nejen tvář naší
obce, ale i životy mnoha lidí, jsme si již v červenci připomenuli výstavou 130 fotografií ve zrekonstruovaném
prvním patře zámku.

Obecní úřad Citov
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Cesta lesem za cirkusem

V

sobotu 17. června 2017 se uskutečnila již tradiční cesta pohádkovým lesem. Na procházkové trase lesem a polem tentokrát čekal účastníky pohled
do cirkusové manéže.
Na startu děti přivítal principál, a kdo se nebál proskočit ohnivou obručí, dostal startovní kartu a mohl se vydat
na procházku za cirkusem. Jako první čekaly na všechny kluky a holky snad nejoblíbenější cirkusové postavy,
klauni. Spolu s nimi si vyzkoušeli kotouly a přesnost při
trefování míčky do jejich dřevěného kamaráda. Kousek
dál už byl slyšet řev lvů a tygrů, které krotitelé učili chodit po lavici a prolézat kruhy. Kdo se nebál, zvládl to také.
Koho šelmy nesežraly, mohl se nechat lodí poháněnou
vysloužilými siláky převézt za další cirkusovou atrakcí. Z
lodi účastníci vystoupili k artistům, kde si mohli vyzkoušet jízdu na hrazdě po laně. Na dalším stanovišti se ocitli v cirkusovém zvěřinci u pštrosů. Spolu s nimi se snažili
trefit šiškami do zobáku jednoho z nich. Na okraji lesa na
všechny čekaly sličné provazochodkyně. U nich si mohly
děti vyzkoušet chůzi po laně a seznámit se s prasátkem
Edou. Dále se zvířátky z Madagaskaru – žirafou, hrošicí,
lvem a zebrou – navštívily cirkus Americana. Tam zrovna
probíhal výcvik chůze na chůdách a všichni to mohli také
zkusit.
Po náročných úkolech přišla chvíle zaslouženého občerstvení. Tu nabídla cirkusová hospoda „U tří tygřic“. Ob-

čerstvení dodalo sílu a odvahu pro návštěvu dalšího stanoviště, kde probíhala drezúra medvědů. Medvědům se
však do práce moc nechtělo a raději se dívali, jak jim jízdu na koloběžce, tříkolce či odrážedle předvedly děti. Po
drezúře medvědů se návštěvníci ocitli v cirkusové posilovně, kde siláci trénují a posilují svaly na svá vystoupení.
Sám si mohl každý vyzkoušet zvedání činek nebo posilování na lavici. Procházka cirkusovým prostředím se chýlila ke konci a na předposlední zastávce se děti mohly seznámit s drezúrou koní. Zkušení koňáci jim umožnili vyzkoušet si, co takový cirkusový kůň musí zvládnout – chůzi mezi kužely, skoky přes překážky. Pak pro účastníky cirkusové cesty následovalo už jen cílové stanoviště s kouzelníky. Ti zkontrolovali, jestli děti prošly všechna stanoviště a z kouzelného klobouku si mohly vylosovat svou
odměnu za plnění úkolů.
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 Citov.
Dalibor Šefčík
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Vítání občánků do svazku obce Citov

V

neděli 18. června 2017 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 Anita Zbořilová, Matyáš
Nuc, Viktor Fojtík a Štěpán Navrátil.
Novorozence přišly přivítat také děti z mateřské školy, které přednesly básničky a předaly novým občán-

kům obce malé dárečky. Kulturní program zpestřily
svými písničkami děti rodiny Seidlových, Janošíkových
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

MATEŘSKÁ ŠKOLA CITOV

R

ok se s rokem sešel a opět vítáme děti v naší Mateřské škole. Necháme vás však nahlédnout ještě
do toho minulého školního roku a přiblížit Vám,
co děti všechno stihly. Nebudu tady rozepisovat úplně
všechno, protože by mi na to nestačil zpravodaj, a tak vypíchnu jen to nejdůležitější, naše akce.
Školní rok 2016/2017 začal ve čtvrtek 1. září a přivítali
jsme ho společně s 18 dětmi. Postupně k nám, v průběhu
roku, přibyly další děti a na konci už nás bylo 23. Z toho
bylo 9 předškoláků.
Začátek roku je nejtěžší hlavně pro ty nejmenší. Jsou
bez maminky, v cizím prostředí, mnohdy nikoho neznají,
a tak se neubrání slzičkám. U někoho se projeví hned, někdo pláče druhý den a někdo vůbec. Nám to ovšem nevadí, protože máme ve školce spoustu lákadel, která děti
zaujmou. Všichni si najdou svou oblíbenou hračku či stavebnici a také spoustu nových kamarádů. Většinou v říj-

nu už býváme úplně bez slziček a už je ze školky slyšet
jen smích.
ZÁŘÍ
- abychom se vrátili zase zpět na začátek. V září se nejvíce
věnujeme seznamování se s kamarády, paní učitelkami a
tetou, prostředím MŠ, hračkami a hlavně pravidly. Tvoříme si je s dětmi samy a díky nim děti přesně ví, co se smí
a co ne. Teď už jen záleží na tom, jak je dodržují.
ŘÍJEN
- v říjnu jsme se věnovali zahrádkám a polím, sklízeli úrodu a ochutnávali ovoce a zeleninu. Pouštěli jsme draky,
pozorovali krásy podzimní přírody a pracovali s přírodninami. Také proběhlo focení ve školce.
LISTOPAD
- v listopadu nás čekalo naše první vystoupení, a to pro
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seniory v kulturním domě. Pásmo mělo podzimní tématiku a některé děti se představily úplně poprvé.
- pořádali jsme Dýňové slavnosti, na které rodiče s dětmi vyrobili výtvor s podzimní tématikou, a vystavili jej u
vchodu do školky. Rodiče i děti potom hlasovali, který výrobek se jim nejvíce líbil. Všechny děti dostaly něco dobrého a také diplom na památku.
- a tím nám listopad nekončí. Někteří z našich předškoláků se představili na vítání občánků, kde zpestřili program
básničkami a písničkami pro maminky, tatínky a jejich miminka.
- 24.11. za námi přijelo divadlo s pohádkou o Krtečkovi.

noční besídku. Děti ztvárnily živý betlém. Poté následovala dílnička, kde si dospěláci společně s dětmi mohli vyrobit sněhuláka z ponožek a vánoční baňky na stromeček.
- a do svátků vánočních už zbýval jen kousíček a Ježíšek
nakonec dorazil i k nám do školky. Děti měly obrovskou
radost a ani se jim nechtělo jít domů.
LEDEN
- už máme Nový rok. Po prázdninách se nám děti vrátily
a opět se objevily slzičky. Už to nebylo tak dlouho jako v
září, protože si našly hračky, které jim tam před Vánocemi
nechal Ježíšek, a bylo po slzičkách.
- připomněli jsme si, jak můžeme pomoci při Tříkrálové
sbírce, vyrobili si královské koruny a najednou byl konec
měsíce.
- 20.1. jsme s dětmi vyjeli do Prostějova, do Ekocentra Iris.
Čekal nás tu výukový program „Není stopa jako stopa“.
Poznávali jsme stopy a paní nás velice chválila, protože
jsme jich hodně uměli přiřadit.
- MŠ Brodek u Přerova nás pozvala na společnou cestu
na divadelní představení do Olomouce, kde jsme zhlédli
pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Pohádka se dětem velmi líbila.
- v měsíci lednu se konal lyžařský kurz, do kterého se přihlásilo 5 dětí ze školky. Jezdily do Hluboček a seznamovaly se s prvním lyžováním. Když jsem s nimi byla i já, viděla
jsem strach, slzy a ke konci kurzu už převážně rozzářené
tváře. Já sama jsem lyžovala pouze na střední škole na ly-

PROSINEC
- prosinec byl plný očekávání hned od začátku. 5. prosince nás přišel navštívit Mikuláš s čertem a andílkem, od
kterého děti dostaly spoustu dárečků a slíbily, že budou
hodné nejen ve školce ale i doma. Zkuste si, rodiče zavzpomínat, jak dlouho jim jejich sliby vydržely.
- 8.12. jsme se společně vypravili do Rožnova pod Radhoštěm na „Vánoce na Dědině“. Děti měly možnost nahlédnout do světa lidových řemesel, vánočních zvyků a
tradic a potkaly i Mikuláše s družinou. Dostaly od něj křížalu, ale samozřejmě za básničku. Nezapomenutelný moment nastal v domečku, který byl svátečně vyzdoben, u
stropu nad stolem byl zavěšen stromeček, na skříňce stály dřevěné vyřezávané dárečky od Ježíška a někdo z dětí
po chvíli povídá: „Nevím, kde mají televizi.“
- ve čtvrtek 15.12. jsme s dětmi pro rodiče přichystali Vá-
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žařském kurzu, a když jsem viděla, jak se družstvo, ve kterém byl i jeden chlapec od nás ze školky, „řítí“ z toho největšího kopce, byla jsem ráda, že dole bezpečně zabrzdil.
Nebojte se, jel společně s instruktorkou a takto jeli dolů
všichni v tom družstvu.

díme odpad a po této akci to bylo ještě důslednější a děti
se samy ptaly, kam co mají vyhodit, když si nebyly jisté.
- ke konci března jsme se s předškoláky vydali do Základní školy v Brodku u Přerova, abychom zjistili, jak to tam
vypadá a co nás v té první třídě vlastně čeká. Přivítala nás
usměvavá paní učitelka Kociánová, která nám s dětmi
předvedla, jak už umí číst, psát a zahráli nám hru na početního krále. Naučili nás i jednu pohybovou hru, kterou
hrajeme s dětmi dodnes. Budoucím prvňáčkům se to velmi líbilo, protože se tam setkali s kamarády, kteří s nimi
ještě nedávno chodili do školky.
- 28.3. k nám do školky zavítalo divadlo s pohádkou „Noční víla“, při které se děti učily nebát se tmy.

ÚNOR
- v zimě jsme si užili parádní bobovačky na našem kopci v parku. A dokonce nám v parku zamrzla veliká kaluž,
na které jsme se naučili klouzat bez pádů a vytrénovali si
rovnováhu.
- koncem února se ve školce konal dětský karneval. Den
byl plný dobrot, soutěží, tance a skvělé nálady. Všechny
děti měly od maminek přichystané kostýmy, a tak jsme
mohli řádit už od rána.

DUBEN
- v dubnu jsme pro rodiče přichystali jarně – velikonoční výstavu, na kterou děti vytvořily spoustu výrobků od
květin přes zvířátka až po vajíčka. Některé výtvory byly
výplodem jejich fantazie nebo zcela podle jejich nápadu.
Rodiče s dětmi si mohli společně vyrobit jarní nebo velikonoční věnec a králíčka z vlny.
- 12.4. jsme s dětmi jeli do Sluňákova (ekologické centrum aktivit) na program s názvem „Živelná cesta do Sluneční hory“. Děti se seznámily s pěti živly, kteří je provedli celým programem a přiblížili jim jejich sílu i důležitost.
- konec dubna patří čarodějnicím, ale počasí nám nepřálo, takže jsme program posunuli na květen.

BŘEZEN
- to je měsíc, kdy se vše probírá k životu – ze země vykukují první kytičky a vzduch už nebývá tak studený. Sluníčko už nás dokáže pošimrat v nose a vše se probouzí ze
zimního spánku.
- ve dnech 23., 24. a 25.3.2017 jsme se spojili s občany
z Citova při akci „Ukliďme okolo Citova“. Ve školce jsme
uklízeli 23. března a sesbírali jsme 10 kg odpadu. Uklidili
jsme park, zadem jsme prošli za hřbitov až na dětské hřiště. Děti se při tom divily, co vše lidé do přírody vyhodí.
Moc dobře vědí, že takto se to nedělá. Ve školce také tří-

/8

C I T O V S K Ý Z P R A V O D A J 2/ 2 0 1 7

KVĚTEN
- měsíc, kdy má svátek maminka i tatínek. Přijel k nám do
školky pan fotograf a všechny nás vyfotil, ať mají rodiče i
my děti památku.
- sice už je květen, ale my jsme si pozvali čarodějnice do
školky. Děti, paní učitelky i teta se oblékli do kostýmů a
hned od rána jsme s dětmi pobíhali venku a plnily úkoly,
které nám zanechala čarodějnice Kanimůra. Opekli jsme
si špekáčky, snědli hady rovnou ze stromů, uvařili kouzelný lektvar a splnili spoustu dalších úkolů. Společně nás
vyfotil pan starosta a šli jsme se pořádně umýt, ať nezašpiníme při spinkání peřinky.
- 29.5. jsme měli ve školce Myslivecký den. Přijela k nám
naše kamarádka Kačka Jirsová s přítelem Pepou Slabým
a svými pejsky a nejen oni. Měli s sebou další kamarády,
a ti zase měli dravce, a tak nám společně připravili velmi
příjemný den. Děti se dozvěděly něco o myslivosti, složili si puzzle a další skládačky. Pejsek jim předvedl, jak umí
aportovat a poslouchat na povel. Velmi silný zážitek měly
z toho, kdy si mohly vyzkoušet sokolnictví a nechat si na
ruku přistát káně. A nejvíc ze všeho je bavilo střílení ze
vzduchovky. Domů si odnesly terč, do kterého se všichni,
alespoň jednou, strefili.
- ten samý den odpoledne nás ještě čekalo vystoupení
na zahájení výstavy Galerie na zámku v Citově s názvem
„V říši hmyzu“. Děti se předvedly s vystoupením, v němž
účinkovaly jako berušky a mravenečci.

ČERVEN
- první červnový den patří našim dětem. Všechny mají
svátek, tak je třeba ho pořádně oslavit. Děti čekalo dopoledne plné soutěží, her a zábavy. Přišla také Nikča Jirsová,
která dětem namalovala obličeje, a to se jim nejvíce líbilo.
Děti dostaly balíček s odměnami.
- 2.6. jsme se ocitli na letišti v Prostějově, kde jsme zhlédli ukázku vojenské techniky, policejní zásahy, seskoky parašutistů, vojenská vozidla, policejní motorky a hlavně vrtulník, který před námi vzlétl.
- 8.6. nás čekal výlet, který jsme letos, po dohodě s dětmi, podnikli do Galaxie Zlín. Musím říci, že jsme se vyřádili všichni. Chtěla jsem děti vyfotit, jak prolézají nahoře
v síťovém komplexu a než jsem k nim vylezla, byly pryč.
Většina fotek byla rozmazaných, protože se vždycky jen
mihly před foťákem a nešlo je ani pořádně zaostřit. Na
fotkách byla většinou pouze barevná šmouha.
- další divadelní představení nás čekalo 14.6., kdy k nám
zavítala paní Borošová se svým zpracováním pohádky O
Budulínkovi. Z dětí udělala herce a ti ochotně hráli s ní.
- 20.6.2017 se za velmi, velmi horkého dne konalo stužkování předškoláků – letos pojato trochu jinak a na zahradě.
Většinu z vystoupení si děti navrhly samy. Vlivem velkého
horka, jsme ho však museli zkrátit a nevyšla nám většina
plánů. Ale to nevadí, příští rok to určitě vyjde. Každopádně předškoláci už byli slavnostně pasováni na školáky a
dostali spoustu dárečků, aby je jejich odchod do školních
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lavic tolik nebolel.
- 22.6. jsme se ještě vydali do Tovačova na akci Myslivost,
kulturní dědictví ČR, které se konalo na zámku v Tovačově. Děti se opět seznámily s myslivostí, výcvikem psů, řezbářstvím a poznávaly listy stromů. Viděly i ukázku dravců
a mohly si pohladit malou sovičku – puštíka obecného.
Zlatým hřebem byl výstup na Tovačovskou věž. Je pravda, že nahoru jsme všichni nevyšlapali – po cestě to pár
dětí vzdalo, ale dolů jsme sešli všichni. A potom nás čekala už jen návštěva sádek v Tovačově, kde nám majitel ukázal a přiblížil chov ryb.
Tak to byl rok, který jsme prožili. Teď nás čeká další školní rok a v něm 5 předškoláků. Jsou to samí chlapci. Pevně
věřím, že je bude učení bavit a budou plnit všechny své
„školácké úkoly“ jako ti předchozí školáci. Trochu už jsem
si je vyzkoušela už první týden a chtěla jim trošku ulehčit.
Ale čtyři z pěti předškoláků chtěli své úkoly splnit a vypracovat. Ten pátý usnul. (Na vysvětlenou – předškoláci mají
individuální vzdělávací plán, který se plní po odpoledním
odpočinku s těmi, co nespí. Nebojte, ten pátý o své úkoly
nepřijde. Udělá si je později).
Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům a rodinným
příslušníkům za trpělivost a pochopení. Nastoupit na pozici ředitelky po takové odbornici, jakou bezesporu byla
paní ředitelka Veronika Kozlová, pro mě nebylo zrovna

jednoduché. Jako kolektiv chceme dál pokračovat v její
práci a záměrech, i když to možná nebude úplně podle
jejích představ. Těší nás, že děti přítomnost ve školce baví
a jsou veselé a spokojené. Ještě chci poděkovat za účast
na akcích MŠ, přípravy kostýmů, vyrábění výtvorů, které
si na Vás vymyslíme (nebojte, budou i letos). Děkuji zřizovateli a sponzorům, díky kterým můžeme dětem nakoupit výtvarný materiál, hračky, zúčastňovat se různých aktivit apod.
Také bych chtěla poděkovat Kateřině Jirsové a Pepovi
Slabému, Nikole Jirsové za spolupráci a věřím, že bude trvat i nadále. Velmi si cením toho, co pro děti děláte.
A chtěla bych popřát všem našim devíti školáčkům, kteří usedli do školních lavic, ať se jim ve škole daří, učení je
baví a mají ve škole spoustu dobrých kamarádů. Určitě
se za Vámi do Brodku přijdeme podívat, tak se snažte, ať
nám můžete ukázat své pokroky ve čtení, psaní a počítání bez chybiček. A vy, co jste v Předmostí, máte štěstí, protože vás zkontrolovat nepůjdeme.
Rodičům malých školáčků přeji pevné nervy a spoustu trpělivosti při plnění školních povinností, kterou s vámi
měla jistě i vaše maminka.
Za kolektiv mateřské školy
Veronika Mlčochová
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Partnerské setkání obcí Citov – Cítov

M

noho dní a týdnů se naše obec připravovala na víkend 15.–16. července 2017, kdy jsme očekávali návštěvu z partnerské obce Cítov.
Vzájemná partnerská setkání obou obcí mají historické
kořeny sahající až do roku 1970, kdy zástupci obce Citov
na svém zájezdu, pořádaném místní skupinou Českého
červeného kříže a základní organizací Českého svazu žen,
zavítali do obce Cítov u Mělníka. Pod vedením předsedy
místního národního výboru zde byla uzavřena družba o
přátelství. V rámci vzájemného poznání pak na podzim
téhož roku zavítalo několik cítovských občanů na Moravu. Po návratu domů si oba místní národní výbory vyměnili zdravice do roku 1971 s přáním, aby se jejich přátelství dále prohlubovalo.
Jak návštěva tento víkend prožila si můžete přečíst v
příspěvku paní starostky Ing. Marie Kulhánkové Havelkové v cítovském zpravodaji:

„O uplynulém víkendu ve dnech 15.–16.7.2017 jsme se zúčastnili dalšího přátelského setkání naší obce a obce Citova na Moravě. Tentokrát Cítov vyrazil do Citova za účasti
60 zástupců obce, místních zájmových spolků a zájemců z
řad veřejnosti. Počasí na cestování a návštěvu akorát, někteří cestovali autobusem a někteří vlastními vozy. Byli jsme
vřele přivítáni a báječně pohoštěni v jejich tamním mlýně.
Pak nás provedl jejich farář, otec Tomáš, místním kostelem
a zazpíval zde dětský a ženský pěvecký sbor. Mohli jsme na-

hlédnout do hasičské zbrojnice a na výsledky práce místního zahrádkářského spolku. Dále byly na programu sportovní utkání mezi Citovem a Cítovem – malá kopaná, tenisová
dvouhra a čtyřhra a souboj v požárním útoku. Kdo nechtěl
trávit čas na hřišti, mohl s námi vyrazit na prohlídku zvonařské dílny v Brodku u Přerova nebo shlédnout v prostorách
místního zámečku výstavu dokumentů zachycující povodně v roce 1997. Před večeří se část našich jela ubytovat do
nedaleké fary a ostatní postavili stany na hřišti. Večer hrála
příjemně hudba k tanci i poslechu, pilo se, veselilo se a družilo se až do brzkého rána. Loučení a odjezd našich domů byl
plánován po snídani na 10:30 hodin. Jako tradičně jsme se
na závěr společně vyfotili na schodech místního zámečku a
po rozloučení vyrazili opět domů.
Vám, co jste se s námi jeli podívat do Citova na Moravě,
doufáme, že se výlet líbil a můžeme hostitelům poděkovat
za vše, co si pro nás připravili. Příští rok je přivítáme u nás
9.–10. června 2018, budeme se těšit.“
Těší nás, že jsme po téměř 33leté pauze úspěšně navázali na vzájemná setkání obcí. Přátelská družba v roce
2017 a 2018 jsou již třetími novodobými setkáními našich
obcí, které by nebylo možné bez pomoci ochotných dobrovolníků a zájmových organizací. Za obětavý přístup k
rozvoji života v obci jim všem patří srdečné poděkování.
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Podzim na zahrádce

K

onec léta se ohlašuje studenými rány. Teplé večery,
kdy jsme mohli sedět na zahrádce dlouho do noci,
jsou ty tam. Začíná se vybarvovat podzimní ovoce a nás zahrádkáře opět čeká radostné období sklizně,
zpracování a uložení úrody. Ovoce, které natrháme, skladujeme v připravených prostorách. Padané ovoce plníme
do beček, tam bude dva měsíce kvasit a to bude slivovička. Ovoce můžeme také zpracovat lisováním na mošt. Se
zpracováním ovoce můžeme vypomoci lisováním v
naší lisovně Zahrádkářů. Zájemci se mohou přihlásit u správce lisovny pana Kratochvíla. Ještě stihneme
vysít rané ředkvičky nebo špenát, který pak můžeme sklízet i během zimy. Než to všechno stihneme, bude tady

říjen, hlavní období výsadby především ovocných dřevin. Říjen je také měsícem sklizně zeleniny na uskladnění. Při klesajících teplotách se dozrávání zeleniny začíná
zpomalovat a u teplomilných druhů je lépe nechat je dozrát doma. Po sklizni bude třeba pečlivě uklidit posklizňové zbytky, přeházet kompost a ten již rozložený rozvést
na záhony, které se nám uvolnily. Připravíme je na příští
rok pro nové výsevy a výsadbu. S česnekem, jak radí odborníci, nemusíme spěchat. Pro výsadbu je nejlepší listopad či prosinec.
Barevný a příjemný podzim nejenom na zahrádce
vám přejí Zahrádkáři Citov

Pozvánka na výstavu ovoce a zeleniny
Srdečně zveme všechny pěstitele a občany Citova na výstavu ovoce a zeleniny, která se uskuteční
v neděli 24. září 2017
v klubovně Zahrádkáře v Citově.
Výbor Českého zahrádkářského svazu Citov

svatováclavský noční Pochod
Pozvání na noční pochod v předvečer státního svátku – stŘeda 27. 9.2017.
sraz všech milovníků večerní romantiky je v 18.45 hodin u Jednoty. Trasy budou dvě – 5 km a 10 km.
Odjíždíme všichni linkovým autobusem směr Dub nad Moravou, odjezd v 18.55 hodin od zastávky.
Věřím, že se všichni do 21.00 hodin sejdeme u táboráku na Fčele.
Nezapomeňte na špekáček, polínko, pevnou obuv, světýlko, teplé spodky a drobné na autobus a občerstvení
v hospůdce.
Těším se na společný výlet.
Kateřina Jemelková

Srdečně zveme všechny občany ke společné oslavě 99. výročí

Vzniku samostatného československého státu
v pátek 27.10.2017 v předvečer státního svátku.
Lampionový průvod vyjde od mlýna v 18,30 hodin.
Pietní akt u pomníku padlých bude zahájen v 19,00 hodin.
Pro všechny je na sportovišti zajištěno občerstvení.
Děti obdrží malou odměnu.
Zastupitelstvo a kulturní komise obce Citov
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„citovské helÓdyň“
Máte bohatou úrodu dýní? Pak je nejvyšší čas vymyslet motiv,
který se nejvíce hodí vyřezat právě do Vámi vypěstované dýně.

Vyzdobte svůj domov v období 27. října až 1. listopadu rozsvícenými dýněmi
Nejzdařilejší dýňo-řezbáři budou v prosinci odměněni hodnotnými
cenami na Adventní výstavě v citovském kulturním domě. Součástí
výstavy bude fotografická expozice všech vašich ručně vyrobených
dýňových svítidel.
Hodnotit a fotit Vaše umělecké kousky bude v podvečerních hodinách
dne 31.10.2017
v rámci společné procházky, 4-členná komise zástupců občanů a
dětí (člen komise může rozdělit 20 bodů).
Své hlasy nejhezčím výrobkům můžete přidělit také vy všichni
v rámci Adventní výstavy. Vyhrávají a ceny od obce Citov získají
„helódýně“ s největším bodovým výsledkem.
Kateřina Jemelková, za obec Citov

POZVáNKA NA SVATOMARTINSKý PRùVOD
Pampeliška - Klub pro maminky s dětmi zve všechny
děti a rodiče na

SVATOMARTINSKý PRùVOD S LUCERNIèKAMI

v sobotu 11. listopadu 2017.
Sraz v 17:00 hodin před farou.
Všichni si s sebou vezměte nějaké světýlko – lucerničku, lampičku či lampionek; rukavice, čepici a teplé boty!
Společně rozsvítíme světýlka a vydáme se „hledat sv. Martina“ procházkou Citovem.
Během putování potkáme drobné úkoly pro děti.
Průvod bude ukončen posezením na faře u čaje a svatomartinských dobrot.
Prosíme, doneste i Vy ochutnat Vaše svatomartinské rohlíčky, posvícenské koláče či
nějakou jinou buchtu na společný stůl.

Lenka Karasová
/ 13

CITOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2017

Pozvánka na adventní výstavu
Šťastné, veselé, zářící a barevné!
V neděli 10. prosince 2017 od 14 do 17 hodin se v sálu Kulturního domu v Citově
uskuteční již 9. ročník adventní výstavy na téma:

Pestrobarevné Vánoce

Na výstavu rádi umístíme i Vámi zapůjčené exponáty, např. barevná světýlka na stromeček moderní i starodávná, lucerny různých druhů i velikostí, svíčky a svícny, malované baňky moderní a vzpomínkové na mládí našich nejstarších, barevné ubrusy s vánoční tématikou (vyšívané, malované, s potiskem…), vánoční ubrousky,
pohlednice i přání (zvlášť potěší ručně vyráběné), vánoční ozdoby různého druhu, veselé vánoční postavičky,
barevně zdobené vánoční perníčky, adventní i vánoční věnce na stoly, dveře, vánoční vazby. Prosíme i o originálně zabalené dárky (prázdná krabice různých velikostí). Oceníme především vlastní výrobky a veselé, kreativní nápady. Nebojte se ozvláštnit naši výstavu něčím zajímavým a netradičním!
Vše, co souvisí s tématem, přineste do Kulturního domu v sobotu 9. prosince 2017 od 13:30 do 14:30 hodin.
***

Pekařská soutěž se letos promění v inspiraci na silvestrovské pohoštění, téma zní:

Jednohubky

Rozmanité chutě, neobvyklé kombinace, nápadité zdobení i poctivá klasika jsou to, čím můžete oslnit náročnou
a mlsnou porotu. Návštěvníci výstavy budou hodnotit chuť i vzhled, stejně jako v uplynulých letech.
Prosíme o dodržení velikosti – kolečko rohlíku, případně tenký plátek bagety.
Kanapky a chlebíčky nechte až na silvestra. Od jednoho druhu přineste maximálně 40 kousků do Kulturního
domu v neděli 10. prosince 2017 mezi 13:00 a 13:45 hod. (do zahájení výstavy!).
***
Pro naše malé umělce bude i letos připraven prostor k výstavě obrázků či výrobků a příležitost vyhrát drobnou
cenu. Milé děti, zapojte se! Tvořit můžete tentokrát na téma:

BAREVNÉ BAŇKY.

Namalujte, nakreslete nebo vyrobte baňku z jakéhokoliv materiálu, jakoukoliv technikou. Zde necháváme volnou ruku a jsme zvědaví na fantazii dětí. Zapojit se mohou všechny děti všech věkových kategorií.
Své výrobky můžete předávat v mateřské škole v týdnu od 4. - 8. prosince 2017 v době 6:30 – 15:00 hodin. nebo
pak donést přímo do Kulturního domu v sobotu 9. prosince od 13:30 do 14:30 hodin.
Kulturní výbor zastupitelstva obce
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Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad

V

sobotu 4. listopadu 2017 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 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 odebrán jen v omezeném množství do 100 kg. POZOR: odpad
obsahující azbest (ETERNIT) nebude odebírán, může být odebrán jen na objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty nebo i v průběhu roku.
Žádáme občany, aby nebezpečný a objemný odpad přiváželi až v době sobotního sběru, čímž přispějete ke kvalitnějšímu vytřídění jednotlivých sbíraných komodit. Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Citov

			

Provozování kanalizace a čistírny odpadních vod

P

o více jak roční zkušenosti můžeme konstatovat, že zejména provoz čistírny odpadních vod vyžaduje odborný
přístup a dodržování stanovených zásad údržby. Denně se vizuálně kontroluje chod technologického zařízení,
stav hladiny vody a kalu v dosazovacích nádržích, provádí se kontrolní odběr vzorků aktivační směsi a vratného
kalu, kontroluje se stav stíraného síta a plnění kontejneru na shrabky. Jednou týdně se kontroluje a čistí kyslíkové sondy a veškeré odtokové části. Obsluha vede provozní deník, do něhož zapisuje denní periodické záznamy, jako provozní hodiny vakuových čerpadel, teplota, koncentrace kyslíku, rozhraní kalové vody v aktivačních nádržích a stavy denních průtoků vyčištěné odpadní vody. Dále se v provozním deníku vedou záznamy o poruchách a závadách, o době
jejich vzniku a odstranění, výměně náhradních dílů a o provozu vůbec. Zaznamenává se sem i účast a přítomnost dodavatelů, orgánů vodohospodářské správy apod.
Při provozování splaškové kanalizace nám čas od času dělají více starosti domovní podtlakové šachty. Při přívalových deštích se totiž stává, že zejména u pojezdových podtlakových domovních šachet dochází k zaplavení technologie a tím k nefunkčnosti šachty, která pak neodsává splašky z rodinného domu. V takovém případě je třeba, aby nás
obyvatele domu informovali, že jim šachta neodsává. V některých případech poruchy šachty jsme však zjistili, že zásobní nádržka, do níž splašky z domu přitékají, obsahuje množství sraženého tuku. V tomto případě dochází k zalepení senzorové trubičky a tím k nefunkčnosti podtlakového ventilu. Také jsme již z podtlakového ventilu odstraňovali celé brambory, kosti, kolíčky na prádlo či závěsné čističe WC. Průměr odsávacího potrubí ventilu má pouze 50 milimetrů, a tyto předměty přes něj neprojdou. Po těchto zkušenostech se dá říci, že tam, kde jsou obyvatelé domu ukáznění, nedochází k poruchám na kanalizaci a domovní šachty bezproblémově fungují.
V této souvislosti opětovně žádáme proto občany, aby do odpadu nevypouštěly tuky, oleje či podobné mazné tekutiny a také předměty, které neprojdou přes podtlakový ventil.

Jaromír Otáhal, starosta

1.

2. LIGA PLMK – CITY CITOV – PODZIM 2017
NE-27.08.

SANACE DLUHONICE - CITY

10.00

DLUHONICE

2.
3.

NE-03.09.
NE-10.09

CITY - FC BARRSA PŘEROV
TITANIC TROUBKY - CITY

10.15
12.00

CITOV
TROUBKY

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NE-17.09.
NE-24.09.
NE-01.10.
NE-08.10
SO-14.10.
NE-22.10.
NE-29.10.
NE-05.11.
NE-12.11.
NE-19.11.

CITY - SK RADSLAVICE
POBŘEŽÍ KOPANINY Lýsky - CITY
1. FC SLZA TROUBKY - CITY
CITY - SOKOL BUK
FC MOŠTĚNKA - CITY
CITY- SOKOL DOLNÍ ÚJEZD
FC RADVANICE - CITY
CITY - BÉĎA TEAM SUŠICE
EKEKE RORKY - CITY
CITY - PIVÁRIUM VĚŽKY

10.15
10.00
10.00
10.15
14.00
10.15
10.00
10.15
16.00
10.15

CITOV
LÝSKY
TROUBKY
CITOV
MOŠTĚNICE
CITOV
RADVANICE
CITOV
DŘEVOHOSTICE
CITOV
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Brkačování v Citově 2017

Hodové malování ulice dětmi

Pečení koláčků na partnerské setkání

Hasičská družstva Citov a Cítov

Fotbalové utkání Citov −
 Cítov

Tenisové utkání Citov − Cítov

Vítání občánků červen 2017

Výlet zahrádkářů na kolech

Citovský zpravodaj 2/2017 vydává Obec Citov, 751 03 Citov č.14. IČ: 00301116. Kontakty: tel. 581 741 625. E-mail: citov@mybox.cz
Vychází třikrát ročně. Evidenční číslo: MK ČR E 22908. Náklad 250 ks. Zdarma.
Neprošlo jazykovou ani textovou úpravou. V Citově, uzávěrka dne 12. září 2017.
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