Citovský

C I T O V S K Ý Z P R A V O D A J 3/ 2 0 1 7

zpravodaj
3/2017

VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

nastává jedno z nejoblíbenějších období v roce – Vánoce. Milují ho nejen děti, ale i dospělí! I přes
všechny ty hodiny strávené v obchodech a nekonečných frontách se těšíme na vánočku, kapra,
ozdobený stromeček, pohádky a úsměvy našich milovaných… Vždyť právě o pohodě a lásce tyto
svátky jsou.
Uplynulý rok nám opět přinesl mnoho příležitostí, jak strávit příjemný čas se svými sousedy, přáteli i rodinou. Rádi bychom proto na tomto místě poděkovali všem, kdo se na organizaci tradičních i nových akcí podíleli. Vážíme si každé pomocné ruky i dobrého nápadu a věříme, že spokojené úsměvy, poděkování od srdce a přátelská atmosféra jsou tou nejlepší motivací pro všechny,
kdo se rozvoji a stmelování naší obce věnují především ve svém volném čase.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli Vánoce plné lásky, radosti a pohody a do nového roku pevné zdraví, spokojenost a nespočet krásných okamžiků v obklopení těch, které máte opravdu rádi.
Pokojné Vánoce a šťastný rok 2018 Vám přeje zastupitelstvo obce Citov.
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PRŮVODCE VÁNOČNÍ DOBOU V NAŠÍ OBCI
Sobota 23. prosince 2017
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ A SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED
Obecní úřad Citov a schola citovského kostela Vás srdečně zvou na zpívání pod vánočním stromem, které společně
prožijeme v sobotu 23. 12. 2017 od 17:00 hodin před obecním bytovým domem. Věříme, že Vám společné
zpívání koled a malé občerstvení zpříjemní předvánoční čas.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Skautky a skauti přinášejí betlémské světlo, ať prozáří nejen Váš domov! Odnést do svých domovů si jej můžete i Vy,
a to buď v sobotu 23. 12. 2017 od 17:00 hodinod obecního bytového domu, nebo v neděli 24. 12. 2017
odpoledne po mši svaté z našeho kostela. Přineste si lucerničku nebo svíčku.

Neděle 24. prosince 2017

4. neděle adventní + Štědrý den

„PŮLNOČNÍ“ S DĚTMI
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na půlnoční bohoslužbu s dětmi, která proběhne v našem
farním kostele sv. Jiří v Citově v neděli 24. 12. 2017 od 15:00 hodin. (Dopoledne se v kostelích slaví 4. neděle
adventní. V Citově dopoledne bohoslužba nebude, je možnost dojet do Brodku na 9:15 hod.)

Pondělí 25. prosince 2017

1. svátek vánoční, Boží hod vánoční

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na slavnostní vánoční bohoslužbu, která proběhne v našem
farním kostele sv. Jiří v Citově v pondělí 25. 12. 2017 od 10:45 hodin.

Úterý 26. prosince 2017

2. svátek vánoční, svátek sv. Štěpána

VÁNOČNÍ KONCERT
Přijďte společně s námi prožít krásné okamžiky Vánoc a poslechnout si, jak se tóny vánočních písní rozezní kostelem
v podání nejen citovských dětí. Malí hudebníci v doprovodu maminek, kytaristy Honzy a otce Tomáše se na Vás budou těšit v úterý 26. 12. 2017 od 10:45 hodin v kostele sv. Jiří v Citově.

Čtvrtek 28. prosince 2017
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na adorační den farnosti, který proběhne v našem farním
kostele sv. Jiří v Citově ve čtvrtek 28. 12. 2017. 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 17:00 hodin společnou adorací.

Neděle 31. prosince 2017

Silvestr

DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA ZA UPLYNULÝ ROK
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na bohoslužbu, která proběhne v našem farním kostele sv. Jiří
v Citově v neděli 31. 12. 2017 od 10:45 hodin.
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Pondělí 1. ledna 2018

Nový rok

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Srdečně zveme všechny občany na společné přivítání roku 2018, který bude odpálen v 00:30 hodin na návsi v Citově v pondělí 1. 1. 2018.

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na bohoslužbu, která proběhne v našem farním kostele sv. Jiří
v Citově v pondělí 1. 1. 2018 od 10:45 hodin.

Sobota 6. ledna 2018

Svátek Tří králů

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 6. 1. 2018 dopoledne. 4 skupinky koledníků vyjdou do citovských ulic v 10:00 hod. Sraz koledníků bude v 9:30 hod. na faře.

Pozvánka na plesovou sezónu 2018
12. ledna 2018

10. února 2018

SPORTOVNÍ PLES

MASOPUSTNÍ POCHOVÁNÍ BASY

kulturní dům Citov
k tanci i poslechu hraje hudba NO SIGNAL
bohaté občerstvení zajištěno

kulturní dům Citov
reprodukovaná hudba
občerstvení pro masky zdarma

26. ledna 2018

23. února 2018

HASIČSKÝ PLES

MYSLIVECKÝ PLES

kulturní dům Citov
k tanci i poslechu hraje hudba ELIXIR
bohaté občerstvení zajištěno

společenský sál ve mlýně v Citově
k tanci i poslechu hraje DUO BERNARDYNOS
bohaté občerstvení zajištěno
myslivecké speciality domácí kuchyně

28. ledna 2018

12. května 2018

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
RADOVÁNKY

FARNÍ MÁJOVÝ BÁL
kulturní dům Citov
k tanci i poslechu hraje hudba JEN TAK 2
bohaté občerstvení zajištěno

kulturní dům Citov
kulturní program – Mlčochovi z Troubek
bohaté občerstvení zajištěno

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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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.
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. Vytvořený digitální plán bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Zpracovatelem digitálního povodňového plánu je společnost ENVIPARTNER, s. r. o. Brno. Smlouva o dílo byla uzavřena
na částku 119.790,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel se zavázal zpracovat digitální plán nejpozději do konce měsíce března 2018.

dočetná lať na mostě přes vodní tok Morávka pro sledování hladiny vody. Smlouva na realizaci této zakázky
byla uzavřena s firmou EMPEMONT, s. r. o. Valašské Meziříčí. Celkové náklady na realizaci bezdrátového rozhlasu, rádiové ústředny a instalaci vodočetné latě na
mostě u koupaliště dosáhly částky 820.610,00 Kč včetně DPH.
Realizace tohoto projektu je finančně podpořena dotací Ministerstva životního prostředí ČR z Operačního
programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 70 % vynaložených nákladů na jeho realizaci. Skutečné náklady projektu „Protipovodňová opatření obce Citov“ činí
celkem 980.400,00 Kč. Z toho dotace maximálně ve
výši 686.280,00 Kč, vlastní prostředky obce minimálně
ve výši 294.120,00 Kč.
Předání zhotoveného díla – bezdrátového rozhlasu
a lokálního výstražného systému se uskutečnilo dne
13. října 2017. Zhotovitel se zavázal, že po dohodě
s objednatelem přijede jedenkrát na bezplatné seřízení a nastavení systému a hlasitosti bezdrátových hlásičů.

Součástí projektu protipovodňového opatření je také
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému – bezdrátového rozhlasu a lokálního výstražného
systému. V obci bylo umístěno 20 kusů bezdrátových
hlásičů s 54 kusy reproduktorů. Komunikace mezi drátovými hlásiči a řídícím pracovištěm na obecním úřadu
probíhá digitálním přenosem mluveného slova. Obecní úřad je vybaven rádiovou ústřednou, která umí odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu, vstoupit
do celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění a vstoupit do systému přes GSM síť. V rámci lokálního výstražného systému byla také instalována vo-

Obecní úřad v této souvislosti nyní sbírá poznatky
a připomínky od občanů na slabou slyšitelnost rozhlasu či tzv. hluchá místa, kde je rozhlas špatně slyšet. Po
zmapování všech míst v obci bude firma pozvána na
seřízení a nastavení hlasitosti jednotlivých bezdrátových hlásičů.
Jaromír Otáhal

Třiďte odpad – má to smysl!!!

O

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

bylo Technickými službami města Olomouce zjištěno,
že zejména do žlutých plastových kontejnerů používaných ke sběru plastů, jsou odkládány odpady, které tam nepatří. Často zde nalézáme směsný komunální
odpad, mnohdy i nebezpečný a objemný odpad.
V této souvislosti žádáme všechny občany o ukázněnost a spolupráci, jejímž cílem je dosažení zlepšené kvality sbíraného odpadu (zejména plastů), které se v konečném důsledku projeví zvýšenou efektivitou a výkonností jak při vlastním svozu, tak především
při finálním dotřiďovacím procesu na technické lince.
Zjednodušeně lze tedy říci, že ukázněností při třídění
plastového odpadu dochází k úspoře nákladů vynaložených obcí na likvidaci tohoto odpadu.
Zastupitelstvo obce Citov
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Co nového v roce 2018

R

Dalším připravovaným projektem je restaurování pamětního kříže před místním kostelem. Památka působí rozpačitě, zejména po ztrátě horní části. Původní kříž byl minimálně o 1 m vyšší a také korpus Krista byl výrazně větší. Horní část architektury je v havarijním stavu a základ je
utopený pod terénem. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo
obce rozhodlo pro celkovou rekonstrukci, která bude zaměřena na obnovu původní podoby kříže postupem sochařské rekonstrukce a restaurování zachovalých částí.

ok 2018 bude především rokem voleb. V měsíci
lednu se dostavíme k volebním urnám, abychom
si demokraticky zvolili nového prezidenta naší republiky na další funkční období. V měsíci říjnu nás pak čekají volby do zastupitelstva obce pro volební období let
2018–2022.

Co jiného můžeme očekávat během roku 2018? Zastupitelstvo obce v současné době připravuje několik akcí,
na jejichž realizaci bude usilovat o získání dotace z příslušných dotačních titulů vyhlášených pro dané období.
Těchto projektů se chystá hned několik.

Jedním z plánovaných projektů je také Fit stezka obce
Citov. Zastupitelstvo se zabývalo požadavkem občanů
na vybudování workautového hřiště. Jelikož v místě stávajícího areálu víceúčelového sportoviště není vhodný
prostor pro realizaci tohoto hřiště, rozhodlo se zastupitelstvo jít cestou realizace fit stezky. Stezka je navržena
tak, aby návštěvníci postupně zapojili celé tělo. Jednotlivá stanoviště budou osazena prvky s hrazdami vhodnými
pro balanční cviky, přeskoky, zkrátka na procvičení horních i dolních končetin a střed těla. Jsou navržena v kombinaci kovu a dřeva, aby zapadala do prostředí. V klasických posilovnách většinou doporučují, abyste si alespoň
na první hodinu najali trenéra, který předvede, co a jak.
Na venkovních cvičištích bychom se měli vše dozvědět
na místě z informačních tabulí. Návštěvník na stanovišti
nebo fit prvku najde informace o tom, jak s nimi správně
pracovat, popřípadě jakých chyb se vyvarovat. Najdeme
tady i otázky z anatomie a fyziologie. Nechybí ani různé
zajímavosti a hádanky pro děti. Výchozí místo stezky je
plánováno za mlýnem v Citově. Dále by směřovala k vakovému jezu, odkud by pokračovala po levém břehu Průpichu k nejbližšímu mostu a po částečně zpevněné komunikaci zpět ke mlýnu. Délka fit stezky je cca 660 m, na
níž bude umístěno celkem 7 stanovišť s prvky včetně informačních tabulí.

Ten největší je zaměřen na bezpečnost v dopravě. V současné době se zpracovává dokumentace na realizaci
chodníku společného pro chodce a cyklisty, který bude
navazovat na stávající ukončení cyklistické a pěší stezky. V tomto místě je plánováno místo pro přecházení na
druhou stranu krajské silnice, odkud bude chodník pokračovat přes místní komunikaci vedoucí do ulice s řadovou výstavbou. Dále je veden po pravé straně silnice
ve směru od Brodku u Přerova, podél bytovky stavebního bytového družstva až k zastávce autobusu. V prostoru
autobusové zastávky je na požadavek dopravce plánována točna autobusů, neboť některé spoje obsluhující naši
obec se zde otáčí. Současný způsob otáčení je však prováděn v rozporu s pravidly a nařízením dopravce. V souvislosti s realizací točny by došlo k posunu autobusové
čekárny blíže k prodejně Jednoty. Kontejnery na tříděný odpad by byly přemístěny vedle štítové zdi prodejny.
Před prodejnou Jednoty je plánováno parkoviště pro několik osobních vozidel zákazníků, a také několik jich rovněž vznikne vedle příjezdové cesty pro zásobování prodejny. Je to zejména z toho důvodu, že podélný odstavný
pás před prodejnou Jednoty bude využit k realizaci zmíněného chodníku. Chodník bude dále pokračovat podél
pomníku padlých a naváže na stávající chodník u obecního bytového domu. V prostoru křižovatky jsou plánovány drobné úpravy tak, aby chodník pokračoval k místu
pro přecházení přes silnici vedoucí na Věrovany, odkud
by pokračoval podél několika rodinných domů k dalšímu
místu pro přecházení přes silnici na Troubky, kde by se
přecházelo na chodník vedoucí kolem kostela a hřbitova
dále k zámku.

Plánována je také obnova vstupního rizalitu zámku.
V rámci tohoto projektu by mělo dojít k obnově prosklených bočních vrat a hlavních vstupních dveří do mateřské školy. Při poslední vichřici došlo k poškození vrat, která musela být z bezpečnostních důvodů vysazena.
Zastupitelstvo obce se také zabývá přípravou projektu na realizaci parkovacích míst u kulturního domu. Pro
tyto účely by byl využit přilehlý travnatý dvorek. Parkoviště by sloužilo především pro parkování osobních vozidel osob zajišťujících kulturní program na akcích pořádaných v objektu.

Plánována je také oprava stávajícího chodníku v úseku
od kostela po autobusovou zastávku. Zde je navržena
rekonstrukce tak, že chodník by byl realizován z dlažby
o rozměrech 40 x 40 cm, v místě vjezdů k rodinným domům by byla zámková dlažba.

Co všechno z uvedeného výčtu chystaných akcí se podaří připravit a zrealizovat bude především záviset na získání dotace. Bez patřičné finanční podpory nejsme schopni připravované projekty z vlastních prostředků realizovat. Přitom však musíme mít na paměti, že splácíme úvěr,
který jsme přijali na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod.
Jaromír Otáhal

V současné době se finalizuje dokumentace pro podání
žádosti na obnovu veřejného osvětlení v obci. Stávající
svítidla mají 36 let a jsou co do spotřeby energeticky náročné. Obec se chce vydat cestou jejich výměny za nová
ledková svítidla.
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Jízdní řády 2018

B

ývá zvykem, že v posledním čísle Citovského
zpravodaje předkládáme našim občanům nové
jízdní řády. Ne jinak je tomu i letos. Je ovšem
nutné upozornit na změny, ke kterým došlo během
roku. Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) uzavřel nové smlouvy s vybranými dopravci. V souvislosti s tím byla provedena změna v organizaci veřejné linkové dopravy,
se kterou souvisí i změny jízdních řádů. Jednotlivé linky byly přečíslovány a v některých případech došlo ke
změnám trasování linek.
Aby se občané mohli včas seznámit s těmito změna-

mi, které budou v platnosti od 1. 1. 2018, uveřejnil KIDSOK veškeré změny v jízdních řádech na svých webových stránkách www.kidsok.cz, kde je pro lepší orientaci zveřejněn i přehled přečíslování a změn trasování
linek a seznam linek pro jednotlivé zastávky.
Podařilo se nám obhájit některé spoje, které nový dopravce chtěl zrušit. Věříme, že i přes změny v jízdních
řádech bude dopravní obslužnost obce dostatečně zajištěna ke spokojenosti našich občanů.
Jízdní řády Českých drah těmto změnám nepodléhají
a nový jízdní řád ČD je platný už od 10. 12. 2017.
Jaromír Otáhal

vítání občánků do svazku obce Citov

V

neděli 12. listopadu 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
byli přivítáni dva kluci, Šimon Bukáček a Štěpán Sehnula.
Novorozence přišly přivítat také děti z mateřské školy,
které přednesly básničky a předaly novým občánkům

obce malé dárečky. Kulturní program zpestřily svými písničkami děti rodiny Seidlových, Janošíkových
a Džubákových 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
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SEtkÁNÍ SENIORŮ SE zAStUPItElI OBCE

V

sobotu 25. listopadu 2017 proběhlo v sále kulturního domu v Citově tradiční setkání seniorů se
zastupiteli obce. Ve slavnostně nazdobeném sále
hosty přivítal starosta obce Jaromír Otáhal.
Kulturní program zahájily svým čertovským vystoupením děti z místní mateřské školy. Byly převlečeny za malé
čertíky, zpívaly a tancovaly za doprovodu svých učitelek
i paní školnice. Na závěr svého vystoupení nezapomněly rozdat drobné dárečky v podobě papírových věnečků
každému z hostů v sále.
Po vystoupení dětí starosta seznámil všechny s významnými projekty a událostmi v obci, pohovořil také o plánech pro příští rok a věnoval tichou vzpomínku těm, kteří nás v letošním roce opustili.

Program pokračoval vystoupením umělců ze Slezského
divadla Opava. Zavítali k nám již poněkolikáté a tentokrát s pořadem nazvaným „Když dva se mají rádi“. Operetní árie rozdělená do několika dějství, vypovídající příběh o životě dvou mladých lidí, od jejich seznámení přes
první lásky až ke svatebnímu obřadu přinesly do sálu kulturního domu dobrou náladu. Všichni se dobře bavili. Ke
zpestření programu přispěla i tombola s drobnými dárky.
V podvečer se rozezněla hudba v podání pana Josefa Čecháka a přiměla mnohé ke zpěvu a tanci. Milé rozhovory, dobrá nálada, pohoda, to je důvod, proč se každoroční setkání těší velké oblibě.
Kulturní výbor zastupitelstva obce

žIVOtNÍ JUBIlEA NAŠICh SPOlUOBČANŮ V ROCE 2018
96 let

Skřépková Božena

95 let

Kolářová Jarmila
Bednářová Libuše
Vránová Božena

84 let

Dočkalová Marie

87 let

82 let

Mrázek Jaroslav
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Rašková Ludmila
Sehnulová Marta

86 let

Janošíková Marie

Petrucha Jindřich
Čepeláková Naděžda

75 let

83 let

Nagy František
Čepelák Jiří
Čeladníková Jiřina
Sehnulová Marie

92 let

80 let

Netopil Bohuslav
Lavrinčik Benedikt
Obrtel Emanuel

Čepeláková Marie
Nagyová Jarmila
Koutná Helena

70 let

Novák Karel
Nováková Jarmila
Humpová Františka
Petruchová Anna
Nevrklová Jiřina
Grohmannová Marie

Ďuranová Anna
Lavrinčiková Antonie

81 let

Kratochvíl Pavel
Kouřil Ladislav
Netopilová Anežka
Nucová Marie
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65 let

Krejčiřík Pavel
Seidl Jan
Sehnula Lubomír
Szepesi Josef
Polišenská Oldřiška
Prášilová Ludmila

60 let

Hanák Miloslav
Vojtek Vladimír
Dočkalová Alena
Peterková Irena

CITOVSKÝZPRAVODAJ3/2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA CITOV

P

řípravy na nadcházející školní rok nám začaly už
o prázdninách. Kromě ředitelny se malovalo ve
všech místnostech. Většina z vás si to jistě dokáže
představit, protože doma také malujete. Napřed se musí
vše ze skříní vystěhovat, nábytek dát doprostřed místnosti a po vymalování vše umýt a nastěhovat zpět. A teď jedna hádanka. Víte, proč jsme stěhovali nábytek jen doprostřed místností? Protože jsme nemalovali naše krásné,
památkově chráněné stropy. A když už jsme byly v tom
„šoupání“ s nábytkem, tak jsme si ho hned poskládaly jinak. Prostor jsme opticky zvětšily a dětem daly více místa
na hru. A nakonec to nejhorší. Umýt okna. Ono se řekne,
že to dělá každá žena v domácnosti, že na tom nic není,
ale po vlastních zkušenostech vím, že to tak jednoduché
není. Doma je to něco úplně jiného. Ta školková okna se
otevírají ven, tak když je chcete umýt zvenku, musíte si
do něj stoupnout, vyklonit se, samozřejmě pozadu, a držet se za předloktí – zaháknete se za loket. Modřiny na
předloktí jsme měly všechny. Kdo tomu nevěří a chtěl by
si to přijít vyzkoušet, klidně se v MŠ přihlaste, budeme jen
rádi.

mi blízko u silnice. Došli jsme až do kina, kde nám Pavel
Novák zpíval o zvířátkách, a nejen o nich. Děti to moc bavilo a mohly si i zatancovat. Na zpáteční cestě jsme se stavili na vlakovém nádraží, měli jsme to štěstí a viděli, jak se
schovávají kola v úschovně kol (věž na kola, jak to nazvaly děti), prošli jsme se po autobusovém nádraží a plni zážitků jsme jeli zpět do školky.
V pondělí 6. listopadu nás čekal další výlet. Opět jsme
jeli autobusem, ale to už jsme ho měli přistavěný na parkovišti. Čekalo nás Městské divadlo v Prostějově s pohádkou A do třetice všeho. Byly to tři pohádky – O třech
přadlenách, Otesánek, Obušku, hýbej se! V divadle bylo
velmi rušno, protože tam s námi byly i starší děti ale musím pochválit naše děti ze školky, které seděly a ani nedutaly. Také za odměnu dostaly pochvalu za to, jak byly
v divadle hodné.
V neděli 12. listopadu se konalo Vítání občánků. Vítali se
dva chlapci a naši dva chlapci jim přednesli básničky a zazpívali písničku. Děkujeme rodičům, kteří si udělali v neděli čas a chlapce nám dovedli.

V pondělí 4. září nám všem nastal vytoužený den. Paní
učitelky i teta se moc těšily a děti samozřejmě také. Děti,
které už do školky chodily, si hned všimly, že je nábytek
přestěhovaný. Ale přišly i úplně nové děti, které měly
trošku obavy. Pro mnohé to bylo první pořádné odloučení od maminky, tak se neubránily slzičkám. Nastoupilo 16
dětí, postupně se k nám 2 přidaly a nyní je nás 18.

V pondělí 13. listopadu přijel do školky pan fotograf Jaroslav Blaťák a děti vyfotil. Jeho fotky jsou opravdu moc
hezké a doufám, že se všem líbily.
V týdnu od 13. do 16. listopadu se mohly děti se svými
rodiči zapojit do naší podzimní soutěže s názvem DRAK.

věk

počet dětí

chlapci

děvčata

předškoláci

5-6 let

5

5

0

prostředňáci

4-5 let

2

1

1

mladší děti

3-4 roky

4

1

3

mladší děti

2-3 roky

6

4

2

2 roky

1

1

0

nejmladší děti

Teď statistika věkového složení:
První týdny jsme děti nechaly si jen hrát a seznámit se
s prostředím ale postupem času se naučily režimu školky. Předškoláci mají své školácké úkoly, menší děti se zdokonalují v umění domluvit se s kamarádem při hře a ty
nejmenší jsou vesměs pouze s námi dospělými a zahlcují nás otázkami typu: KDY PŘIJDE MAMINKA, KDE JE MAMINKA, A PROČ…

Měli za úkol vyrobit jakéhokoliv draka – nemusel létat.
Na chodbě byli dráčci pověšeni a rodiče i děti mohli draky ohodnotit svými hlasy. Ti, co obdrželi nejvíce hlasů,
dostali odměnu. Děkujeme rodičům i dětem, kteří se do
soutěže zapojili.
V pátek 24. listopadu přijel do školky Mgr. Břetislav Vojkůvka s kolegyní – sólisté agentury Bel canto z Brna se
svým zábavným hudebním vystoupením. Děti vystoupení bavilo a mohly se i zapojit do programu.

Nyní vás seznámím s akcemi, které jsme s dětmi navštívili.

V sobotu 25. listopadu se konalo setkání seniorů v kulturním domě. Děti se na vystoupení pro babičky a dědečky velmi pilně připravovaly a své čertovské představení
zvládly na jedničku i s hvězdičkou. Měli jsme ovšem menší zaváhání, ale to se dá bez problémů omluvit – vždyť je

V pátek 13. října jsme se vydali do Přerova na koncert
Pavla Nováka do Kina Hvězda. Jelikož nás jelo maličko,
chtěli jsme s dětmi vyzkoušet linkový autobus. Největší
obavy jsme měly z Čechovy ulice, kde jsou chodníky vel-
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ly vysvobodit básničkou a společnou písničkou.
Aby toho nebylo málo, tak nás čeká ještě Čertovská besídka pro rodiče, a nejen pro ně. Při uzávěrce tohoto zpravodaje se na besídku teprve chystáme, tak doufám, že
se vše vydaří tak, jak má, a že si to společně vychutnáme
i s tou začínající vánoční atmosférou. Děkujeme všem rodičům i ostatním rodinným příslušníkům, kteří se jakkoliv zapojili, donesli dobrůtky pro děti, udělali si čas a přišli za námi.

to většinou jejich první vystoupení, a ještě před tolika lidmi. Věřím tomu, že se Vám věnečky líbily. Děkujeme panu
Daliboru Šefčíkovi za ozvučení.
V úterý 28. listopadu nás opět přivítalo Městské divadlo v Prostějově s muzikálem na motivy pohádky Boženy Němcové Čertův švagr. Představení bylo plné čertů,
a jelikož se pomalu blíží doba příchodu Mikuláše a jeho
družiny, a děti už to pociťují, tak jsme najednou měly ty
nejmenší na kolenou, a kdo se nevešel, tak seděl alespoň
v těsné blízkosti. Ale všichni jsme to zvládli a v autobuse
se shodli na tom, že se to dětem líbilo.

Úplně poslední akcí v tomto roce bude ještě Ježíšek, kterého už všichni netrpělivě očekáváme. Snad nám přinese
spoustu nových hraček.

A teď už nás čekají pouze Mikulášské nadílky a Ježíšek.
4. prosince jsme byli v Jednotě, kde nás přivítal, místo
paní prodavaček, Mikuláš. Děti přednesly básničku, zazpívaly písničku a dostaly za to balíček plný dobrot. Druhý
den 5. prosince přišel Mikuláš s čertem i andílkem i k nám
do školky. Děti si vyslechly, co si o nich Mikuláš poznamenal do svaté knihy, a věřte nebo ne, vše, co tam měl napsáno, byla pravda. Děti slibovaly, že budou hodné (jako
každý rok) a už se těšily na nadílku. Také se napřed muse-

Za paní učitelky, tetu i děti bych Vám chtěla popřát hlavně to, abyste nasáli tu kouzelnou atmosféru a Vánoce si
vychutnali s co největší pohodou, sešli se s rodinou a přáteli, vyměnili si recepty na vánoční cukroví, a hlavně odolali tomu předvánočnímu shonu. Do Nového roku si nedávejme žádná předsevzetí, protože je stejně nedodržíme, ale zkusme být na sebe usměvavější.
Za kolektiv Mateřské školy Veronika Mlčochová
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SVATOVÁCLAVSKÝ NOČNÍ POCHOD

L

jezd autobusem nakonec nevyšel. První část trasy byla
pro všechny účastníky společná. Před Císařovem jsme
se rozdělili na dvě party: Skupinka 5kilometrové a druhá skupinka 10kilometrové procházky. Ke společnému,
vytouženému ohni a opékání buřtíků na „Fčele“ jsme dorazili do 21.00 hodin všichni. Původní plánovanou trasu
spojenou s využitím autobusové hromadné dopravy si
necháme na příští rok.
Za citovské noční turisty Kateřina Jemelková

etošní září nebylo zrovna tím prohřátým babím létem. S blížícími se Svatováclavským svátkem jsem
s obavami každý den sledovala deštivé počasí
a jeho předpověď. Nakonec v den pochodu, ve středu
27. 10. 2017, nepršelo a nás se sešlo večer před „Jednotou“ téměř třicet. Tedy celkem 29, z toho 14 dětí a pes
Ťapka. Protože byly polní cesty hodně podmáčené, samá
kaluž a bláto, na poslední chvíli jsme s Tomem ještě změnili trasy za sušší, asfaltové varianty. Takže plánovaný od-

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD CITOVEM

L

etošní 11. listopad byl pro svatomartinský průvod
vyloženě jako stvořený – nepršelo, ani nebyla tak
velká zima jako loni. Očistili jsme své lucerničky, napekli svatomartinské rohlíčky i jiné dobroty, a jakmile se
v sobotu odpoledne setmělo, potkali jsme se u fary, odkud jsme se i letos vydali ve stopách svatého Martina.
Abychom našich 30 nejmenších po cestě tmou neztratili,
všechny děti jsme ozdobili svítícími náramky, ze kterých
měly jako vždy obrovskou radost!
Hledali jsme v uličkách mezi domy i na polních cestách…
Dětské oči zvědavě koukaly ke mlýnu, kde na nás čekala
Martinova družina: mnich, voják a žebrák s koňmi.

Děti se odvážně vydaly přes překážky ke zlatému pokladu, u kterého čekal sám svatý Martin. Aby malí účastníci
ještě lépe pochopili příběh tohoto světce, vyrobili plášť,
který „náš“ Martin stejně jako v legendě roztrhl, a půlku
daroval žebrákovi.
Se svatým Martinem na koni v čele průvodu jsme se opět
vydali zpět ke kostelu. U křižovatky jsme se písničkou rozloučili a na faře jsme poseděli nad výbornými domácími
dobrotami.
Pampeliška – klub pro maminky s dětmi, která i v letošním roce průvod pořádala, děkuje všem za účast a těší se
na Vás i příští rok!
Lenka Karasová
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „KRÁLOVSTVÍ OBJEKTIVEM OBČANŮ KRÁLOVSTVÍ“ V ROCE 2017

S

družení obcí mikroregionu Království pořádá každoročně, letos již po deváté, pro všechny své občany fotografickou soutěž a výstavu obrazů. Do soutěže se zapojilo 21 fotografů s celkovým počtem 111 fotografií na téma: „Nejlepší přítel člověka“ a „Co nám dává
příroda aneb plody všeho druhu“.

Vítěznými autory v kategorii „Nejlepší přítel člověka“
se stali:

Autoři fotografií byli Eliška Bolová - Dub nad Moravou,
Lenka Čečmanová - Dub nad Moravou, Andrea Dobešová – Císařov, Tereza Dobešová – Císařov, Mojmír Dostál –
Blatec, Miroslav Heckelmoser – Majetín, Helena Hradilová – Dub nad Moravou, Vlastimil Ječmínek – Grygov,
Zdeňka Kovářová – Blatec, Bohumila Krčková – Dub nad
Moravou, Pavel Lorenc – Majetín, Zdeněk Ministr – Brodek u Přerova, Lenka Neterdová – Grygov, Věra Pumprlová – Císařov, Andrea Sedláčková – Krčmaň, Leontýna
Sedláčková – Krčmaň, Petr Sedláček – Krčmaň, Jaroslav
Štěpán – Suchonice, David Šutera –Majetín, Marie Švédová – Císařov, Eliška Uhlířová – Charváty. Všichni tito fotografové získali jako poděkování za účast v regionální
soutěži knížku a čokoládu.

Vítěznými autory v kategorii „Co nám dává příroda
aneb plody všeho druhu“ se stali:

Vernisáž fotografií a vyhlášení výsledků se uskutečnilo
v neděli 19. listopadu 2017 v Kulturním domě v Císařově.

1.místo Andrea Sedláčková
2.místo Zdeňka Kovářová
3.místo Vlastimil Ječmínek

1.místo Bohumila Krčková
2.místo Vlastimil Ječmínek
3.místo Miroslav Heckelmoser
Vítězové převzali z rukou pořadatelů odměnu ve formě
dárkového poukazu v hodnotě 500,– do prodejny Knihy
Dobrovský. Gratulujeme a přejeme pevnou ruku při mačkání spouště v příštím roce!
Pořadatelé vzkazují: „Těšíme se, že se příště zapojí i někdo z Citova!“ Už teď můžete pořizovat své fotografie
na téma „Půvab květin a stromů“ a také „Zvyky a tradice“.
Zapsala Lenka Karasová
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ADVENTNÍ VÝSTAVA „PESTROBAREVNÉ VÁNOCE“

P

ředvánoční čas patří již tradičně adventní výstavě
s kulinářskou soutěží v prostorách našeho kulturního domu. Devátý ročník, tentokrát na téma „Pestrobarevné Vánoce“, se uskutečnil v neděli 10. prosince.
Kouzelná atmosféra Vánoc ze sálu doslova dýchala. Stoly plné nádherných ručně vyráběných i kupovaných svícnů, lucerniček, figurek, baněk, ozdob ze dřeva, papíru, keramiky, vaty či plechu, paličkovaných výrobků, voňavých
perníčků, obrázků a pohlednic, vyšívaných ubrusů i originálně zabalených dárků nám ukázaly, jak barevně a vesele můžeme letošní svátky prožít. Děkujeme všem 27 vystavovatelům, kteří se s námi o své vánoční poklady neváhali podělit! Součástí adventní výstavy bylo také zákoutí „Citovský helodýň“, o kterém se dočtete na jiné straně našeho zpravodaje.
Své místo měli na výstavě i naši nejmenší. Opět jsme pro
ně připravili tvořivý koutek, kde si mohli vytvořit papírové stromečky. Ukázat svou šikovnost a vystavit nejen
svou baňku vyrobenou jakoukoli výtvarnou technikou se
letos odvážilo sedm dětí.
Kulinářská soutěž se v letošním roce nesla v duchu jednohubek. V těsném souboji o ty nejhezčí i nejchutnější se
utkalo 13 druhů. Zlato v boji o vzhled získaly jednohubky
Kateřiny Jemelkové, na druhé příčce se umístil Jaroslav
Medek a třetí místo obsadila Jitka Reisová. Chuťově letošní návštěvníky zaujala především mrkvová pomazánka Anny Složilové, na druhém místě pak vzhledem vítěz-

né jednohubky Kateřiny Jemelkové a na bronz dosáhly
jednohubky Oldřišky Polišenské.
Společně se mnou se na přípravě letošního ročníku podílely Veronika Mlčochová, Michaela Přikrylová, Ilona Otáhalová, Hana Bendová, Jana Čepeláková, Bohunka Sehnulová, Kateřina Jemelková, Zdena a Jaroslav Medkovi
a Jitka Reisová, kterým bych tímto chtěla poděkovat za
čas, který výstavě věnovaly. Ani letos nechybělo občerstvení v podobě domácích buchet, klobás, párků, svařeného vína, punče a teplého čaje.
Ráda bych poděkovala i Marii Koutné a Marii Nucové za
příjemné přivítání všech příchozích a Michaele Přikrylové, Kateřině Jemelkové, Daliboru Šefčíkovi a Jaromíru
Otáhalovi za usměvavou obsluhu na baru.
Zároveň děkuji všem za milá a 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, soutěžícím a především návštěvníkům, bez kterých by se adventní výstava konat nemohla. Z témat pro další ročník výstavy, která jste nám mohli během výstavy navrhnout, bude jedno
vybráno a včas zveřejněno.
Těšíme se, že ani jubilejní 10. ročník Vás nenechá sedět
doma a zapojíte se ať už jako vystavovatelé, soutěžící
nebo návštěvníci. Těšíme se na Vás!
Za organizační tým Lenka Karasová
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„CITOVSKÉ HELÓDYŇ – vyhodnocení soutěže“

V

rámci adventní výstavy 10. 12. 2017 mohli návštěvníci poprvé shlédnout také 34 fotografií dýňových svítidel a ozdob, kterými citováci koncem
října až počátkem listopadu ozdobily své domovy. Prošli
jste si také vyzdobený Citov? Bylo se na co koukat. Některé dýně narostly do obřích rozměrů. Poděkování jistě patří panu Jiřímu Novákovi z Velkého Týnce, který nám pro
všechny domácnosti daroval namořená semínka. Pak už
záleželo na sluníčku, zálivce, místu, a především na fantazii a šikovnosti řezbářů samotných.
Podzimní soutěž nejprve ohodnotila čtyřčlenná komise ve složení paní Šneidrová, paní Koutná, pan Konečný
a Anička Bendová. Komise během dvouhodinové procházky Citovem přidělila a rozdělila za výzdobu před
domy celkem 80 bodů. Ten, kdo nestihl na podzim, měl
druhou příležitost podívat se na dýňovou výzdobu v „šatně“ citovského Kulturního domu v rámci Adventní výstavy. Zde naše rozehraná soutěž z listopadu pokračovala
připočtením hlasů od občanů. Přišlo celkem 108 návštěvníků a devadesát devět předalo svůj hlas vybranému favoritovi, devět se asi nemohlo rozhodnout, protože to
bylo opravdu těžké zvolit.

Prvních 10 nejúspěšnějších dýní:
Nakonec vítězila dýně MOŘSKÝ ĎAS od Tomáše Jemelky
a Jany Tomkové, která dostala 23 bodů.
S 19body na druhém místě svítilo do ulice STRAŠIDLO od
Aleny Zábranské.

Pro bronzovou příčku připluli Majdišovi s překrásnou vyřezávanou HISTORICKOU PLACHETNICÍ, která od Vás získala 16 bodů.
NEJVĚTŠÍ dýni měli Peterkovi, kterou si vyřezali čtvrté
místo a 15 bodů.
Pátou odměněnou dýní se pro mě stalo nejromantičtější zákoutí TÉMA DÝNĚ u Čepeláků, které bylo oceněno
12body.
Bramborovou šestou příčku s 11body získali Šlanhofovi
a Novotní, osmé místo s 9body pak Polišenští, první desítku uzavírají se stejným počtem 8-mi bodů Karasovi
a Bohunka Sehnulová.
Jak jsem se dozvěděla, citovské dýně dělaly radost i návštěvníkům naší obce, jako například zpříjemňovaly práci paní pošťačce :). U kterých dalších dveří, vrat, nebo brány? U Netopilů, Navrátilů, Kolářů, Sehnulů, Sehnulů, Zimáčků, Přikrylů, Rubáčů, Rubáčů, Komínků, Hrubých,
Rudů, Smičků, p. Konečného, Složilů, Venkrbců, Prášilů,
Chrastinů, Haflantů, pí. Humpové, Novotných, Bendů, Sehnulů, Hrbáčků.
Pro příště víme, že fotit dýně pro zdokumentování a soutěž se vyplatí za denního světla, bez svíček. Vlastní obhlídka naopak v podvečer. Je to ponaučení pro pořadatele výzva pro všechny na příští rok. Laťka byla postavena hodně vysoko.
Poděkování zastupitelů obce patří Vám všem, kteří jste
měli chuť s námi si zasoutěžit a zpříjemnit si podzim.
Kateřina Jemelková, za obec Citov

Vítězná dýně těsně po dokončení

Helódýňské zákoutí v kulturním domě

/ 13

CITOVSKÝZPRAVODAJ3/2017

Recepty na vítězné jednohubky
Mrkvové jednohubky Anny Složilové
4 větší mrkve najemno nastrouhat, přidáme 4 stroužky
česneku a 2 velké lžíce tatarky. Množství česneku a tatarky si může každý dle své chutě upravit.

Jednohubky z Tortilly Kateřiny Jemelkové
Na koupenou Tortillu rovnoměrně položíme plátkový
sýr. Cca na 2-3 otáčky necháme v mikrovlnce sýr na tortille změknout a více spojit s pečivem. Necháme zchladnout. Na vychladlý korpus klademe mozaiku chutí, kte-

ré máte rádi. Například já jsem na část položila šunku,
pak na proužky nakrájenou červenou papriku, nastříhanou kadeřavou petrželku a poslední pole tortilly jsem vyskládala Poličanem. Povrh ingrediencí pak lehce přetřete pikantní pomazánkou zase podle chutí (ta moje byla
z pomazánkového másla, soli, pepře, 2 stroužků česneku a ½ lžičky maďarské Eros Pisty). Důkladně srolujeme
jako amoletu a dáme do mikrotenového sáčku do ledničky. Necháme vychladit nejlépe do druhého dne. Chutě
a pomazánka pěkně prostoupí tortillou. Druhý den krájíme a můžeme podávat.

Klub seniorů v roce 2017

U

ž několik let v naší obci pracuje klub seniorů
(vlastně seniorek, protože muže zatím mezi sebou nemáme). Scházíme se každé první úterý
v měsíci v klubovně obecního bytového domu, kde se
společně pobavíme, popovídáme si. Nepravidelně pořádáme přednášky na různá téma.
Společně také oslavujeme významná životní jubilea členek klubu. Činnost klubu je různorodá. Největší zájem je
o ruční práce, při kterých vyrábíme drobné výrobky, které se pak mohou využít při různých příležitostech. Například pro červencové přátelské setkání partnerských obcí
Citov – Cítov jsme vyrobily ozdobné magnetky, které budou připomínat chvíle strávené v naší obci.
Mimo pravidelná setkávání pořádáme cyklistické vyjížďky po okolí. Velké oblibě se těší pravidelné cvičení seniorek pod vedením paní Ivany Soukupové a paní Ludmily Hrnkové.
Při jarní celostátní akci „Ukliďme Česko“ jsme se také zapojily do práce a od odpadků jsme vyčistily cyklistickou
stezku. S létem jsme se společně rozloučily hudebním večerem na koupališti, kde nám při organizaci ochotně po-

mohli členové SK Sokol, za co jim moc děkujeme.
Klub seniorek žije také kulturním životem. Za podpory
obecního úřadu jsme uspořádaly jednodenní zájezd do
Čech pod Kosířem. Po prohlídce krásného zámku jsme
ještě navštívili muzeum kočárů, kde nám ochotný průvodce pan Obr poutavě vyprávěl o jejich historii. U příležitosti Dne seniorů jsme navštívily Moravské divadlo
v Olomouci, kde jsme zhlédly představení operety „Perly paní Serafínky“. Děj i výkon herců v nás zanechaly krásný kulturní zážitek. Setkání seniorů s představiteli obce
v kulturním domě v závěru roku má již svou tradici. Kulturní program si připravily děti z mateřské školy a s hudebním vystoupením k nám přijeli operetní pěvci ze Slezského divadla Opava. Po občerstvení se o dobrou náladu postaral pan Josef Čechák z Majetína. Předvánoční
čas připomenula adventní výstava, na které své výrobky
představily i členky klubu seniorek. Také jsme vypomohly
při ozdobení vánočního stromu na návsi.
Na závěr bychom chtěly poděkovat panu starostovi Jaromíru Otáhalovi za velmi dobrou spolupráci a všem spoluobčanům popřát krásné vánoční svátky a hodně zdraví
v nastávajícím novém roce.
Klub seniorů Citov
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Mistrovství světa klubových posádek dračích lodí v Benátkách

P

rvní týden v září se Barbora Kučerová a Jiří Přikryl
účastnili Mistrovství světa dračích lodí v italských
Benátkách v seniorské kategorii za přerovský tým
Dragon Force. Do Benátek dorazili v pondělí 4. září v ranních hodinách, kde je v areálu Tronchetto čekal trénink.
První pocity z vody byly velmi smíšené, protože voda byla
nezvykle těžká. V úterý se konaly rozjížďky na 500 m, kdy
dvacítkové i desítkové seniorské lodě postoupily do středečního finále z prvního a druhého místa. Juniorská část
týmu, kterou kormidloval Jiří Přikryl, absolvovala první
časovou jízdu v mixové i mužské kategorii. Ve středu proběhly finálové jízdy na trati 500 m, kdy seniorská mixová posádka na dvacítkové lodi získala první místo, dvacítková i desítková mužská posádka obsadila místo třetí. Proběhly druhé juniorské časové jízdy, kdy se po součtu časů juniorský mix umístil zlatý a juniorští muži stříbrní. Tentýž den v odpoledních hodinách proběhly rozjížď-

ky dvacítkových lodí na trati 200 m, kde opět obsazené
kategorie postoupili do finálových jízd. Čtvrteční finálové jízdy na dvacítkových lodích byly velmi úspěšné, velký seniorský mix obsadil stříbrnou příčku a seniorští muži
na dvacítkové lodi získali bronz. Juniorům se podařilo získat druhé místo v mixové i mužské kategorii na desítkové lodi. V pátek se celý tým přesunul z areálu Tronchetto
do areálu Arsenale, kde probíhaly závody na dvoukilometrové trati. Dvacítkový seniorský mix obsadil bronzovou
příčku hned za ukrajinskou a německou posádkou. Mužská posádka na dvacítkové lodi se v obrovské konkurenci umístila na bramborové příčce. Dvoukilometrové trati
se účastnila i dámská část posádky pod vedením Barbory
Kučerové na desítkové lodi, kde se mohla radovat z titulu
mistryň světa. Nejmladší juniorská část posádky obsadila
opět v mixové i mužské kategorii stříbrné příčky.
Barbora Kučerová

Pěstitelská výstava Zahrádkářů

P

oslední neděli v měsíci září ožila klubovna zahrádkáře v Citově výstavou úspěchů minulé zahrádkářské sezony. Jako každoročně bylo vystaveno ovoce a zelenina z našich zahrádek. Největší počet výpěstků
jako tradičně obsadily jablka, která jsou v našem regionu dominantním ovocem. Všichni vystavovatelé jablek se
zároveň zúčastnili soutěže o největší jablko. První místo
obsadil pan Čepelák s jablkem odrůdy Bohemia, kterému
jsme naměřili v obvodu 33 cm. Jako odměnu obdržel lahev vynikajícího zahrádkářského jablečného moštu. Kromě jablek, byly ke shlédnutí také hrušky, švestky, ořechy,

dále zelenina jako mrkve, petržele, rajská jablka, papriky,
lilek, dýně, česnek, cibule a další. Na dalších stolech se zelenaly všelijaké domácí bylinky.
Celkový prostor doplňovala výstava květin a umělecké
tvorby paní Bendové, která obohatila estetický vzhled
naší výstavy. Po prozkoumání exponátů byla možnost
posedět, občerstvit se a podělit se o své dojmy a zkušenosti s členy svazu zahrádkářů. Jako vždy byla výstava
propagací zdravého životního stylu a aktivního přístupu
k životu.
Zahrádkáři Citov

Zima na naší zahradě

Z

ima je zdánlivě obdobím hlubokého vegetačního
klidu, je to ovšem přesněji řečeno období malé aktivity. Větvičky třešní můžeme probudit například
ve váze, kdy nám vykvetou doma barborky. Když je na
sněhu pod stromy vidět drobné odštěpky kůry poznáme, že je třeba začít s krmením sýkorek a dalších ptáčků. Už totiž vybrali housenky či kukly různých druhů
hmyzu v kůře a budou hledat, kde se nakrmit příště. Všechen hmyz už je na svém místě, můžeme proto sundat
lepové pásy a spálit je. V sadech kontrolujeme oplocení
a ochranu stromů proti ohryzání kmenů. Prohlížíme ovoce ve sklepě a hlídáme jeho zralost. Jablka a hrušky, kte-

ré nesplňují rodinný standart stolního ovoce buď sušíme
nebo moštujeme. Sušené ovoce bylo dříve velmi vyhledávanou variantou uskladnění. Jablka se sušila na křížaly, hrušky na pracharandu ke slazení pokrmů. Šípky, které na keřích zůstávají do zimy, jsou vítanou pastvou pro
ptactvo. Měli bychom se jimi zásobit na zimu i my. Obsahují prospěšné látky, které působí preventivně proti infekcím a nachlazení.
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Pevné zdraví a úspěchy v novém roce 2018
vám přejí Zahrádkáři Citov

Mistrovství světa dračích lodí

Ocenění vítěze soutěže o největší jablko

Vítání občánků - účinkující děti

Vítání občánků listopad 2017

Vystoupení dětí mateřské školy

Vystoupení umělců Slezského divadla Opava

Adventní výstava v kulturním domě

Ocenění vítězů gastronomické soutěže
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