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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

vítáme vás u čtení jarního zpravodaje. Jaro na sebe nechalo čekat, ale v dnešních dnech je vidět, že
nakonec nezůstalo spát a přírodu pomalu obléká do zeleného kabátku. Nedočkavě jsme vyhlíželi první lístky na stromech a rozkvétající poupata. Nejen tím se naše vesnice připravuje na další očekávané
svátky roku, kterými jsou hodové slavnosti. Jsme rádi, že se tradice v naší obci udržují, a že se vždy někdo najde, kdo s jejich organizací pomůže. Ovšem podpořit je potřeba nejen kulturu, ale i obslužnost
obce a pořádek kolem našich domovů. Na následujících stranách zpravodaje se dozvíte něco víc o akcích, které již proběhly začátkem roku, i o tom, co se teprve chystá.
Příjemné čtení a radostné jaro přeje všem zastupitelstvo obce Citov
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Kanalizace a ČOV – stočné v roce 2018

V

ážení spoluobčané,
znovu je třeba Vám připomenout, že výše stočného pro jednotlivé roky udržitelnosti projektu
„Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“ byla stanovena na základě finanční analýzy, zpracované podle
kritérií dotačního titulu Státního fondu životního prostředí ČR, z něhož byla stavba spolufinancována. Výše
vybraného stočného musí pokrýt nejen provozní náklady na likvidaci odpadních vod, ale i tvorbu tzv. fondu obnovy infrastruktury (finanční rezerva na obnovu
technologie ČOV a domovních podtlakových šachet).
Nejméně po dobu deseti let od ukončení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod jsme povinni zabezpečit finanční udržitelnost projektu, tj. zajistit soulad s cenami pro stočné podle relevantní finanční analýzy našeho projektu, a to za podmínek stanovených fondem.
Stanovení nižších cen pro stočné, než je stanoveno ve
finanční analýze, je přípustné pouze z důvodu snížení
na úroveň, které nepřekročí hranice sociální únosnosti, vypočtené dle metodiky finanční analýzy, nebo snížení na úroveň, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro
správu, obnovu a případně rozšíření kanalizace minimálně ve výši „plných odpisů“ nebo čistých příjmů dle
finanční analýzy. V obou těchto případech nám podmínky smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod ukládají, abychom fondu předložili vysvětlení odchylky ještě před stanovením ceny stočného na následující kalendářní rok.
Cena stočného v obci Citov pro rok 2018, vycházející
ze stanoviska k žádosti o úpravu výše uvedené finanční analýzy z důvodu změny prognóz nárůstu cen nad
inflací, vydaného SFŽP ČR dne 11. 8. 2015, byla stanovena, po využití nástroje SFŽP (pomůcka pro přepočet cen) na částku 78,65 Kč bez DPH. Za výběr vodného v obci je zodpovědná společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., která stanovila cenu vodného pro rok
2018 na částku 36,96 Kč bez DPH. Součet těchto dvou
částek, tedy vodného a stočného, pro rok 2018 v obci
Citov přesahuje hranici Sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na rok 2018, která je podle pravidel SFŽP
ČR ze dne 1. 9. 2015 stanovena v Olomouckém kraji na
103,26 Kč/m3 bez DPH.
Z tohoto důvodu jsme se na Státní fond životního prostředí ČR obrátili se žádostí o úpravu ceny stočného na
úroveň hranice Sociálně únosné ceny na rok 2018 podle pravidel OPŽP 2007 – 2013.
Dopisem SFŽP ČR ze dne 22. 12. 2017 nám bylo doručeno stanovisko k žádosti o snížení ceny z důvodu dosažení sociálně únosné ceny pro rok 2018, se kterým
se můžete seznámit na následující straně. Na základě
tohoto stanoviska SFŽP bude cena stočného pro rok
2018 činit 66,30 Kč/m3 bez DPH. Výběr stočného s tou-

to novou cenou bude poprvé prováděn až na základě
odečtů stavů vodoměrů v měsíci červnu 2018.
Zastupitelstvo obce si je vědomo, že cena stočného dle
podmínek OPŽP je dvojnásobně vyšší než v okolních
obcích. Pokud však nechceme vracet dotaci včetně příslušného penále za porušení podmínek Smlouvy, nezbývá nám nic jiného než stanovenou částku za stočné vybírat.
Zastupitelstvo obce se z tohoto důvodu rozhodlo kompenzovat občanům zvýšené náklady na stočné tím, že
již v roce 2016 rozhodlo zrušit výběr poplatku za využívání systému sběru komunálního odpadu v obci. Tento
poplatek by pro rok 2018 činil 543,– Kč/osobu/rok. Připočteme-li k této částce původní stočné, vybírané za
jednotnou kanalizaci ve výši 100,– Kč/osoba/rok, dostaneme se na celkovou částku úlevy pro občana obce
ve výši 643,– Kč.
Obec Citov každoročně sleduje celkovou spotřebu
vody za všechny domácnosti v obci. Dá se konstatovat, že se pohybuje na hranici 17 000 m3. Pokud tuto
spotřebu podělíme počtem obyvatel v obci, dostaneme průměr spotřeby vody na jednoho občana cca 30
m3 za rok.
Podělíme-li částku úlevy pro občana ve výši 643,– Kč
průměrnou spotřebou vody (30 m3/občan/rok), dostaneme se na částku 21,43 Kč/m3. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že obec na současnou novou výši stočného stanovenými úlevami přispívá částkou 21,43 Kč/m3.
Po těchto kompenzačních úlevách stanovených zastupitelstvem obce zaplatí jednotlivý občan ve skutečnosti průměrnou částku cca 44,87 Kč/m3 bez DPH.
Kalkulace této úlevy je počítána z nákladů na odvoz
a likvidaci komunálního a tříděného odpadu včetně
odpadů svezených při jarní a podzimní sběrové sobotě. Do kalkulace nebyly zahrnuty náklady na svoz
bio-odpadu, hřbitovního odpadu a likvidace stavebního odpadu z parkoviště za zámkem v Citově. Zahrnutím těchto nákladů do celkové částky na svoz a nezávadnou likvidaci všech odpadů z obce by se částka
kompenzační úlevy na stočném pro občany obce výrazně zvýšila.
Zastupitelstvo obce hodlá po dobu udržitelnosti projektu Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“, (dle
smlouvy nejméně 10 let), tuto kompenzaci pro občany
obce zachovat. Po skončení doby udržitelnosti bychom
pak mohli vybírat stočné odpovídající skutečným nákladům na provozování a tvorbu zákonného fondu obnovy této infrastruktury.
Nutno ještě podotknout, že vybrané stočné zůstává
obci, slouží k pokrytí provozních nákladů a na tvorbu
fondu obnovy, jak již bylo uvedeno výše.
Zastupitelstvo obce Citov
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Renovace veřejného osvětlení

Z

o dotaci z programu EFEKT MPO zvolena tato varianta.
Jsou navržena svítidla předního světového výrobce –
belgické společnosti Schréder. LED svítidla budou vybavena elektronickým předřadníkem umožňujícím regulovat příkon svítidla dle diagramu – nastavení nočního útlumu v předpokládaném režimu. Do 22.00 hodin plný výkon, od 22.00 hodin do 24.00 hodin pokles
o 15%, od 24.00 hodin do 04.00 hodin pokles o 30%,
od 04.00 hodin do 05.00 hodin pokles o 15%, od 05.00
hodin plný výkon.
V části obce je rozvod veřejného osvětlení řešen neizolovaným AlFe a izolovaným AES nadzemním vedením na betonových sloupech společnosti ČEZ. V případě vedení AlFe je napájení svítidel provedeno pomocí 5-tého spínaného fázového vodiče a společného vodiče PEN. Tento způsob napájení bude zachován. Části
vedení, které byly ve špatném stavu, byly již nahrazeny
izolovaným AES kabelem.
Protože prakticky všechny stávající výložníky jsou nevyhovující, budou nová svítidla montována společně
s novými výložníky, které budou upevněny pomocí třmenů odpovídajících rozměrů, dle typu sloupu. Nová
svítidla budou z venkovního vedení napojena novým
kabelem CYKY - J 3x1,5mm2, který bude na AlFe vedení připojen pomocí svorek.
Z ocelových stožárů bude provedena výměna celkem
8 ks v ulici s řadovou zástavbou, nové stožáry budou
mít výšku 6 m. Návrh renovace veřejného osvětlení je
zpracován s použitím moderních svítidel, kdy bude dosaženo výrazného snížení instalovaného příkonu, následně nákladů na spotřebovanou elektrickou energii.
Zároveň dojde ke zvýšení světelné účinnosti a tím zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích a k minimalizaci vedlejších nutných nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v obci.
V měsíci únoru 2018 proběhlo v souladu se zněním
Státního programu na podporu úspor energie pro rok
2018 – Program EFEKT jednání Hodnotitelské komise a vyhodnocení žádostí o dotace pro aktivitu 1A –
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Hodnotitelská komise posoudila a doporučila žádost obce k podpoře ze státního rozpočtu ve
výši 457.425,– Kč. Spolu s tímto oznámením byly obci
zaslány i Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2018. Jednou z podmínek je i doložení dokladů o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Renovace veřejného osvětlení v obci Citov“, zadávané v režimu zakázky malého rozsahu. V současné době probíhá
výběrové řízení, do kterého předložili své nabídky čtyři uchazeči. Hodnotící komise výsledek výběrového řízení předloží k projednání do zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí 23. 4. 2018 v kulturním domě
v Citově.
Jaromír Otáhal

astupitelstvo se v měsíci prosinci 2017 rozhodlo požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
o dotaci na renovaci veřejného osvětlení v obci.
Za tímto účelem byl zpracován energetický audit, pasport veřejného osvětlení a návrh renovace.
Veřejné osvětlení v obci Citov má 95 světelných bodů
s celkem 96 svítidly. K napájení sítě veřejného osvětlení v obci slouží jeden rozvaděč, který je zároveň samostatným odběrným místem s vlastním elektroměrem.
Zapínání a vypínání rozvaděče je řešeno fotočidlem.
Poslední rekonstrukce veřejného osvětlení v obci byla
provedena v roce 1984, kdy se svítidla umístila na betonové sloupy v majetku ČEZ. V roce 1988 se veřejné osvětlení rozšířilo o novou ulici v rámci projektu
výstavby rodinných domů. Naposledy se pak rozšířilo o osvětlení cyklostezky Citov – Brodek u Přerova.
V současné době lze konstatovat, že velká část veřejného osvětlení je již ve špatném stavu, především se
to týká svítidel a rozvaděče, rovněž je třeba uvažovat
o výměně starších sadových ocelových stožárů v ulici
s řadovou zástavbou. Naopak v poměrně dobrém stavu je vedení, a to jak vzdušné, tak zemní.
Návrh renovace řeší výměnu všech stávajících svítidel,
rozvaděče a části ocelových stožárů. Veřejné osvětlení
bude rozšířeno o 2 ks nových svítidel na hlavní křižovatce. Stávající rozvaděč – ocelová skříň ve zděném pilíři je ve špatném stavu a bude vyměněn za nový s dělenou plastovou skříní – samostatně hlavní jistič s elektroměrem a ve druhé skříni ostatní výbava rozvaděče.
Ovládání nového RVO (zapínání a vypínání) může být
řešeno fotočidlem, které reaguje na konkrétní klimatické podmínky (jasná nebo zatažená obloha), nebo tzv.
astrohodinami, které jsou naprogramovány na měnící
se délku dne a umístění podle zeměpisné délky a šířky.
Z uvedených možností se preferují obě varianty, které mimo možnost výběru zajistí i bezproblémový provoz VO v případě poruchy jednoho nebo druhého systému. U RVO se po výměně svítidel provede snížení velikosti hlavního jističe, předběžně na hodnotu 3x32A.
Nový rozvaděč bude osazen na stejném místě jako stávající RVO a bude opatřen regulací. Jedná se o snížení
světelného výkonu v nočních hodinách a představuje
komfortní způsob, jak dosáhnout úspor v době, kdy je
v obci minimální pohyb vozidel i chodců. Další užitečnou funkcí je možnost udržování konstantního světelného toku (CLO) svítidla, což podle informací výrobce
znamená dosažení další úspory ve výši cca 5%.
Návrh byl řešen ve 2 základních variantách, ze kterých
byla investorem vybrána varianta LED. Výměnou 96
dosluhujících svítidel a přidáním dalších 2 svítidel dojde k výraznému snížení spotřeby elektrické energie.
Porovnáním obou variant (svítidla se sodíkovými výbojkami, svítidla LED) vychází z hlediska spotřeby výrazně lépe řešení s LED svítidly. Proto byla pro žádost
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Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad

V

sobotu 19. května 2018 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
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

Uklidíme okolí Citova?

P

od tímto názvem proběhl v sobotu, dne
17. 3. 2018, již III. ročník této úklidové akce v okolí našeho bydliště. Jak asi většina občanů Citova
byla obeznámena, v minulých letech se v našem nejbližším okolí bydliště nashromáždilo veliké množství
komunálního odpadu. Je veliká škoda, že někteří lidé
uklízí ve svém bydlišti, ale odpad dokáží vysypat někam do našeho okolí. Asi tento způsob úklidu je pohodlnější, nežli odpad odložit do sběrných kontejnerů
nebo do sběrných dvorů. Jelikož velká skupina občanů
Citova tento problém nemohla přehlížet, v jarních měsících roku 2015 přiložila ruku k dílu a velikánskou měrou pomohla naše okolí uklidit.
Tento úklid pokračoval i v dalším roce a tato záslužná
činnost vyvrcholila v letošním roce již III. ročníkem. Bohužel, při letošním úklidu vůbec nepřálo zúčastněným
počasí. Dá se říci, že účastníci zažili na vlastní kůži poslední opravdu mrazivé dny zimy, podporované velice
silným mrazivým vichrem. Díky této nepřízni počasí,
účast byla mnoha občany na poslední chvíli zrušena.
Můžeme říci, že v tomto nepříznivém počasí se této
úklidové akce zúčastnilo opravdu jenom jádro nejoddanějších spoluobčanů Citova, kterým opravdu není

lhostejný stav přírody v okolí našeho překrásného Citova.
Těmto lidem bychom všichni, jménem naší obce, měli
opravdu velice poděkovat. Dále musíme také poděkovat MŠ Citov a jejich pedagogickým pracovníkům, kteří nás od prvopočátku v tomto programu podporují a pomáhají vychovávat budoucí generace dětí, kteří si snad už nebudou naše okolí plést se smetištěm.
Tyto děti absolvovaly úklid se svými vyučujícími v areálu mateřské školky a v centru obce, během posledního pracovního dne.
Na úplný závěr musíme jenom konstatovat, že úsilí
opravdu stálo za vynaloženou práci. Pokud náhodou
pojedete po okolí naší obce, určitě všichni lidé poznají
uklizený katastr naší obce. Ve veliké míře, ostatní obce
v okolí tento úklid neprovádějí a každý člověk jedoucí
nebo jdoucí si této naší vizitky musí všimnout.
Budeme tedy všichni doufat, že tento pořádek společnými silami dokážeme udržet v okolí obce a budeme
se všichni těšit na IV. ročník této úklidové akce v roce
2019.
Kateřina Jirsová, hlavní pořadatel akce
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Tříkrálová sbírka 2018

T

říkrálová sbírka v naší obci má již několikaletou
tradici a všichni občané tak vědí, že kolem svátku Tří králů vychází do ulic převlečené skupinky
dětí v doprovodu oblastní charitou pověřeného dospělého. Letos tomu nebylo jinak, ale trochu jinak jsme
začali. Večer před samotnou sbírkou se děti v převlecích vydaly do Rokytnice, kde jsme svátek Tří králů společně oslavili, dostali křídy a požehnání na koledování. Následující den, v sobotu 6. ledna dopoledne, citovské domácnosti navštěvovaly čtyři skupinky koledníků.
Za doprovodu písně „My tři králové jdeme k Vám…“ se
snažily do Obecním úřadem zapečetěných pokladniček ozdobené logem Charity získat finanční prostředky
pro účely Charity České republiky. Mnozí jim s radostí
otevřeli a přispěli nejen finančně, ale také sladkostmi.
A koledníci s poděkováním předávali cukříky a kalendáře, na dveře psali písmena K+M+B s letošním letopočtem. Tato písmena neoznačují jména „Třech králů“:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž
je to zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Někde jste již jistě
viděli nápis C+M+B - to není chyba, to je latinsky.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činil letos
15.425,– Kč. Celá částka byla odeslána na sbírkový účet

Charity Česká republika. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v našem regionu, 15 % využije na své projekty naše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na
celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou
sbírku 2018, a také všem koledníkům za svůj darovaný čas.
Za koordinátora TS v naší obci Lenka Karasová

Májkování a vynášení smrtky

K

páté neděli postní, kterou také nazýváme smrtná neděle, neodmyslitelně patří tradice májkování a vynášení smrtky. I letos, 18. března 2018,
chodila v dopoledních hodinách místní děvčátka s ozdobeným májkem a předávala poselství jara do našich
domovů prostřednictvím své návštěvy a písničky.
Nedělní odpoledne patří tradici, kterou je „vynášení
zimy“. Smrtná neděle byla a často je dodnes spojována s koncem vlády zimy a návratem teplejších a krásnějších jarních dnů. Loutka, často vyrobená ze slámy,
oblečená do ženských šatů a navlečená na tyč je ze vsi
vynesena průvodem dívek k nejbližšímu potoku, tam
podpálena a za písničky „Smrtná neděla, kde ses poděla…“ vhozena do vody. Letošní smrtka sice daleko neodplavala, ale za to alespoň celá shořela. Počasí děvčatům nedopřálo moc slunce, ale o to více děkujeme
všem mladým Citovačkám, které se rozhodly tuto krásnou tradici podpořit!
Zapsala Lenka Karasová
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, žita.
Hodně-li duben větrem duje, stodola se naplňuje.
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Brkačování

T

radice brkačování je výsadou chlapců. Mnozí z nich ani netuší, jaký význam s sebou vlastně
nese - že to není pouhé chození ze zvyku a pro
odměnu, ale je to připomenutí toho, co se o velikonočních svátcích událo.
Začíná na Zelený čtvrtek, který je z pohledu křesťanství spojený s přísným půstem. V dnešní době jsme jej
nahradili „zeleným jídlem“. Večer hospodyňky pekly
z lepšího kynutého těsta „jidáše“. Odpoledne ve všech
kostelech umlkají zvony - říká se, že „odletěly do Říma“.
Na místo zvonů nastupují hoši s brkači či hrkačkami,
klapačkami, tragači a několikrát denně obchází vesnici. Dle dřívějších zvyků brkačování vždy začínalo na
Zelený čtvrtek účastí na bohoslužbě. Poté se skupina
chlapců vydala brkačovat po vesnici. Dnešní kluci začínají v 16 hodin, kdy společně projdou s brkači celou
obcí a neopomenou jít až do zahrad za mlýnem, kde se
při jednom zastavení modlí modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria. Zde si nejsme úplně jisti, proč se chodí do
zahrad – snad jako připomínka Getsemanské zahrady, kde se Ježíš společně se svými učedníky modlil celou noc ze čtvrtku po Poslední večeři až do svítání, kde
ho zatkli vojáci, po vyzrazení místa Jidášem, a odvedli
k soudu před Piláta. Další obchůzka je večer ve 20 hodin kolem kostela místo vyzvánění umlčených zvonů.
Na Velký pátek vše umlkne. Dodržuje se přísný půst,
nekonají se bohoslužby, jen velkopáteční obřady a dříve se v tento den nesmělo ani pracovat na poli nebo na
zahradě. Chlapci již ve 4 hodiny ráno obchází opět celou vesnici, zahrady, u každého kříže v obci se zastaví,
smeknou čepici a modlí se modlitbu „Uctěn budiž svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš. Polituje duše má, aby
byla spasena.“ Pravé poledne oznamují lidem brkačo-

váním kolem kostela. Odpoledne opět projdou celou
vesnici a večer kolem kostela. Kostel se obchází 3x pomalou chůzí.
O Bílé sobotě končí postní doba a nastává zlom. Ve večerních hodinách tmu a ticho v katolických kostelech
střídá světlo svící, zvonění a varhany, aby myšlenka
Kristova ukřižování a smrti vyvrcholila znamením jeho
zmrtvýchvstání. Znamená to konec půstu, pečení velikonočních beránků a mazanců. Chlapci tento den obejdou vesnici opět ve 4 hodiny ráno, kolem kostela v poledne a své poslední odpolední brkačování ukončí koledováním v každé domácnosti. Ještě před několika
lety chlapci chodili na Bílou sobotu „hlídat“ Boží hrob
do kostela, kde se střídali ve stráži.
Chlapci měli a stále mají vše pečlivě zapisováno. Pozdní příchody, sprostá slova, nevhodné chování, brkačování bez vyzvání králem, nesundání čepice při modlitbě, komolení modliteb či flákání při točení kličkou znamená štrouf. Co štrouf v deníčku, to menší částka při
vyplácení vybrkačované odměny. Když se zeptáme již
dospělých mužů na brkačování, vzpomínají nejen na
to, jak chodili, jak museli ráno vstávat a pak jít ve čtvrtek a v pátek do školy, ale i na pamlsky při nočním obcházení vesnice ve formě křížal, které jim po mnoho
let v noci připravovala paní Adolfína Kubitová, kterou
snad každý znal pod jménem Dolfinka. Později se této
přípravy křížal zhostila paní Anna Složilová, ovšem tato
tradice postupem času zanikla. V letošním roce se brkačování zúčastnilo 8 chlapců, kterým děkujeme!
Jestliže má někdo z našich občanů doplňující informace k této tradici, může nám jej sdělit na obecní e-mail:
podatelna@obeccitov.cz nebo v kanceláři obecního
úřadu. Děkujeme.
Zapsala Lenka Karasová
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Ohlédnutí za akcí Slivkošt 2018

P

o usilovném sběru plodin a individuálním pojetím kvasné alchymie, která se mění dům od
domu, jsme dospěli k rozetnutí našich snah,
kdo jak pracoval. Všichni jsme se snažili a víme, že
za neúspěchem některých našich vzorků nemůže
být nasazení. To u některých sběračů dosahovalo
až k 237%.
Za neúspěchem stojí nedostatek slunce, málo vláhy, špatná pálenice, sousedská nevraživost nebo
praktikování vúdú.
Ať už kvasný proces proběhl více či méně zdárně,

hodnocení proběhlo v přátelské atmosféře.
Jednotlivé vzorky pálenky jsme mohli proložit výborným bůčkem, paštikou, škvarkovou pomazánkou, jednohubkami či sladkým dezertem. Podle
mého soudu větší nervozitu nezpůsobil ani tak boj
o přední příčky jako resumé s kartou černého Petra
s Patokem roku. Příčiny neúspěchů jsem již jmenoval, víme, co změnit či zlepšit.
Celkem se sešlo 13 vzorků v kategorii peckovin a 10
vzorků v kategorii ostatní. Komise koštérů rozhodla takto:

Kategorie „peckoviny“
1. Otáhal Jaromír (Trnky)
2. Kajnar Zbyněk (Trnky)
3. Lavrinčík Petr (Meruňky)
4. Nesvadba Lubomír (Mirabelky)
5. Kučera Miroslav (Třešně)

Kategorie „ostatní pálenky“
1. Čepelák Miroslav (Hruška)
2. Šneidr Michal (Jablko)
3. Nuc Pavel (Jablko)
4. Čepelák Miroslav (Jablko)
5. Veverka Pavel (Kalvados)

Absolutní vítězem se stal Miroslav Čepelák. Všem zúčastněným děkujeme za podporu a pohodový sběr pro rok
2018 Vám přejí všem pěstitelům pořadatelé.
Za pořadatele Jarmil Rubáč
Srdečné pozvání všem vodákům, stavitelům lodí a příznivcům vodních radovánek na

VI. ročník ODEMYKÁNÍ MORÁVKY - úterý 1. května 2018, ve 14:00 hodin

U mlýna proběhne KŘEST PLAVIDEL, ODEMČENÍ MORÁVKY.
Na koupališti BUDOU OCENĚNA VŠECHNA PLAVIDLA A JEJICH POSÁDKY za úspěšné splutí naší říčky.
Diváci svými hlasy zvolí NEJORIGINÁLNĚJŠÍ PLAVIDLO. Můžete se opět těšit na výborné OBČERSTVENÍ.
Neváhejte. Nafoukněte čluny, vytáhněte necky, vanu, nebo postavte loďku, vor a přijděte se s námi zasmát
a proplout za humny Citova. Budeme také moc rádi, když s námi vodáky odpoledne posedíte při dobrém
občerstvení na koupališti.
Kateřina Jemelková, za Citovské vodáky

OBECNÍ KNIHOVNA
Oznamujeme všem čtenářům, že v prostorách citovského zámku je stále možnost navštěvovat obecní
knihovnu. K půjčování jsou knihy pro děti i dospělé různých žánrů. Děti si mohou zapůjčit i časopis ABC,
dospělí pak zalistovat ve svých domovech v časopisech Květy, Domov či Zahrádkář.

Otevírací doba knihovny je s platností od 1. května 2018 upravena na:

Středa 18:00 – 19:00 hodin
Sobota 16:00 – 19:00 hodin
Knihovnice Pavla Navrátilová
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Pozvánka na kulturní a společenské akce v obci
20. dubna 2018
Stavění hodové májky na návsi v Citově
Zapojit se může každý od 16:30 hodin.
Vezměte s sebou nářadí na čištění kmene
stromu, vítány budou i fáborky či tematické
ozdoby k nazdobení májky.

12. května 2018
Farní májový bál v Citově
Začátek ve 20:00 hodin v kulturním domě
v Citově.
K tanci i poslechu hraje skupina JEN TAK 2.
Vstupné 70 Kč na místě, možnost rezervace
míst do čtvrtku 10. 5. 2018 přes e-mail:
facitovupr@ado.cz.
Bál se koná za finanční podpory MAS Hanácké
Království.
Více informací na plakátku.

20. - 22. dubna 2018
Hodové slavnosti v Citově
Program na přiloženém plakátku.
23. dubna 2018
Zasedání obecního zastupitelstva
Začátek v 18:00 hodin v kulturním domě
v Citově.

1. června 2018
Kácení hodové májky v Citově
Začátek v 16:30 hodin.
Poté bude táborák nejen pro děti ve mlýně.

24. – 27. dubna 2018
Galerie na zámku v Citově
11. ročník na téma: „Cesta do pravěku“.
Výstava soutěžních prací v prostorách
citovského zámku bude volně přístupná
veřejnosti ve dnech 24. – 27. dubna 2018
vždy od 14 – 16 hodin.

1. června 2018
Cimbálová muzika ve mlýně v Citově
Začátek v 17 hodin.
3. června 2018
Bohoslužba v zámeckém parku
Začátek v 10:45 hodin.
K příležitosti oslavě svátku Božího těla.

1. května 2018
Odemykání Morávky v Citově
Bližší informace v pozvánce a na plakátku.

9. - 10. června 2018
Partnerské setkání Citov – Cítov,
tentokrát v Cítově v Čechách
Více informací na přiloženém plakátku
nebo na obecním úřadě.

3. května 2018
Zápis dětí do Mateřské školy Citov
Proběhne ve čtvrtek 3. května 2018
v době od 11 - 16 hod. v ředitelně mateřské
školy.
Bližší informace a přihlášku naleznete na
webu MŠ Citov: www. mscitov.cz, na plakátku
nebo osobně v ředitelně MŠ.

16. června 2018
Dětský pohádkový les v Citově
Bližší informace na plakátku.

7. května 2018
Májové oslavy s táborákem v Citově
Začátek v 18:00 hodin u pomníku padlých.
Následovat bude posezení s občerstvením
u hasičské zbrojnice, děti obdrží malou
odměnu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

P

o Vánočních prázdninách byl pro děti největší
zážitek v tom, že hračky, které dostaly od Ježíška,
jim zůstaly. A tak si s nimi mohly hrát a vymýšlet si další a další nápady, jak hračky využít. Postavily
z malých kostek obrovskou dráhu pro auta, ze zvířátek velikou zoologickou zahradu a v kuchyňce se rozjela krásná hra na obchod a na rodinu. Povídaly jsme si
s dětmi o Vánocích, co všechno dostaly od Ježíška, kde
všude byly na návštěvě a kdo všechno byl přes svátky
nemocný.
9. ledna 2018 jsme se byli podívat v kostele na jesličky. Paní Karasová dětem ukázala a představila všechny
postavičky a zvířátka v betlémě. Před vstupem do kostela jsme dětem řekly, že se v kostele nekřičí, ale jen
šeptá. A co myslíte, vydržely? Kupodivu ano.
Konec ledna se nesl v duchu pohádek a pohybu.
23. ledna přijelo divadlo manželů Horákových z Hodonína s pohádkou „Loupežník Pařibaba“, kde si děti připomněly, jak se třídí odpad a 26. ledna divadlo Koloběžka z Nového Jičína s pohádkou „Jak vyzrát na bacily“. 30. ledna nás čekala velmi usměvavá paní Veronika
Vičarová, která s dětmi tancovala a cvičila na písničky,

které si sama složila. Děti to vše velmi bavilo. S chutí se
zapojovaly do pohádek a všechny tancovaly.
Únor byl pro všechny zkouškou odolnosti vůči bacilům, které zachvátily celý Olomoucký kraj a nevyhnul
se ani naší školce. Každé ráno vyzváněly telefony a maminky odhlašovaly své nemocné děti. V největším rozmachu všemožných bacilů, chřipek, horeček, smrkání, kašle atd., kdy jsme se opravdu prostřídali úplně
všichni (odolala pouze paní školnice), chodily do školky pouze 3 děti. Nemoci se nám pořád točily dokola
a opravdu to trvalo celý měsíc, než se děti uzdravily. 2x
jsme museli odložit i naplánované vyšetření očí- screening. Nakonec se nám podařilo najít termín 21. února. Toto vyšetření si rodiče hradí sami a zjišťují se při
něm vrozené i získané oční vady. Jejich včasným odhalením se dá zrak ihned léčit a předejde se tím tak poškození zraku.
Děti zase onemocněly a až druhý týden v březnu se začaly pomalu vracet. 14. března přijel do školky pan fotograf Jaroslav Blaťák, se kterým už dlouho spolupracujeme, a děti vyfotil maminkám k jejich svátku. Hned
jsme si naplánovali i další focení předškoláčků na tab-
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lo, které bude vystaveno u prodejny Jednota se společnou fotografii celé třídy.
Čtvrteční ráno 15. března jsme se přidali ke spoluobčanům, kteří chtějí udělat něco pro naši Zemi. S dětmi jsme se, už podruhé, přidali k akci „Uklidíme okolí
Citova???“. Uklízeli jsme okolí parku, okolo hřbitova až
k zastávce, za prodejnou Jednota a na dětském hřišti
a okolo víceúčelového hřiště. Je pravdou, že letos jsme
toho sesbírali málo, což je dobře (možná na to měl vliv
i silný vítr posledních dní, který papírky odfoukl). Hned
jsme to i třídili. Rozdělily jsme si pytle a děti házely papír, plasty a směsný odpad. Jelikož třídíme odpad i ve
školce a spousta dětí třídí i doma s rodiči, tak s tím děti
neměly problém. Doufáme jen, že se třídění odpadu
stane pro děti automatickým.
16. března jsme ve školce konečně udělali dlouho očekávaný karneval. Také jsme ho dlouho odkládali kvůli
nemocnosti, ale čekání se vyplatilo. Děti byly převážně
všechny a myslím si, že jsme si to všichni parádně užili.
Zatancovali jsme si, zahráli hry, splnily úkoly, snědli nějakou tu sladkost a také se vyfotili v super kostýmech.
„Velikonoční týden“ jsme se ve školce oblékali do barev, které připadaly na určitý den. Modré pondělí jsme
poněkud zaspali, ale úterý bylo žluté, středa černá

a čtvrtek zelený. Bylo super vidět děti všechny ve stejné barvě. Horší pro nás bylo je všechny hned poznat,
jelikož děti vypadaly všichni stejně. Ale byly spokojené
a to je hlavní. Říkaly, že bychom to mohli dělávat častěji a to není špatný nápad. Uvidíme.
3. dubna se v Základní škole v Brodku u Přerova konal
zápis dětí do první třídy. Od nás jdou do Brodku 3 děti
(další 2 půjdou k zápisu do škol v Přerově). Na zápis se
naši kluci moc těšili. Podle jejich slov to bylo až moc
jednoduché. Ale přece je v té škole hned na začátku
neodradí, že ano. Jsou to kluci šikovní a přejeme všem
(i těm, co je zápis teprve čeká), ať se jim ve škole líbí.
4. dubna přijel do školky pan Hruška s pohádkou „Karkulka“. Pohádka, byla pojata velmi zvláštním způsobem, ale dětem se moc líbila a smály se celou dobu.
V době, kdy vychází tento zpravodaj, už máte určitě
napečeno na hody a děti se těší na kolotoče. Na zahrádkách už máte vše v zemi a už jen čekáte na první
lístečky. Tak ať nepřijdou mrazíky a úroda je ještě bohatší než v loňském roce.
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Nabídka knih o Citově a okolí

O

becní úřad Citov nabízí nejrůznější knihy a publikace, které pojednávají o historii zdejšího regionu i naší obce. Nabídka se týká těchto knih:

- CITOV Historie a současnost obce. Publikace vydaná u příležitosti 725. výročí od první věrohodné písemné zmínky o naší obci zachycuje historii obce Citov. Vychází z materiálů, které byly zpracovány kronikáři a historiky v průběhu 19. a 20. století. Mnohé byly
nalezeny v kronice dobrovolného hasičského sboru, v kronikách školy, některé ve farní kronice, osobních archivech občanů a v různých vlastivědných publikacích. Základním pramenem zůstaly místní kroniky,
které byly s větším, či menším úspěchem v obci vedeny. Z jejich textů a údajů velmi podstatným způsobem
čerpá tato publikace, která je prvním významným písemným dílem, na kterém pracovala skupina autorů –
historiků v úzké součinnosti s dosud žijícími pamětníky obce. Vydání knihy podpořilo zastupitelstvo obce
s přáním, aby se i současná generace obyvatel dozvěděla o životě svých předků a byla přínosem pro utváření vztahu k místu, jejž nazýváme domovem. Cena publikace je 300,– Kč.
- HANÁCKÁ LEGENDA Otakara bystřiny a sborník
autorských příspěvků z česko – slovenského kolokvia
BYSTŘINA A SOUČASNÁ DOBA, které činí jeden tématický celek a nelze s každou z nich jakkoliv odděleně disponovat. Od I. vydání stěžejního díla Otakara
Bystřiny HANÁCKÁ LEGENDA v roce 1904 uplynulo již
více než sto roků. Pro moravský region má stejný význam jako Babička Boženy Němcové pro český národ.
Jen pro paměť opakujeme nosnou osu děje: Bystřinův
věrovanský stařéček Izidor Šelepa odchází v roce 1790
na jitřní pobožnost do Tovačova, zapadne do závěje
a shodou okolností se dostane do nebe. Tam to vypadá docela jinak, než o tom vypráví tovačovský pan farář. Stařéček nevychází z údivu, neboť se v nebi setká
i s kacíři – Mistrem Janem Husem a J.A. Komenským.
Nejvyšší zjistí, že stařečkovi na Zemi nedohořela svíčka. Vrací ho do Věrovan, kde zatím uplynulo 100 roků
a způsobí mu tím mnoho problémů…Bystřinova nebeská anabáze stařéčka Šelepy provokuje všechny fanatiky jedné pravdy. Úsměvnou formou ukazuje na spiknutí průměrnosti proti jakékoliv deviaci, na problémy adaptability starého člověka v novém prostředí a škádlí všechny, kteří morální principy vykládají pouze přes optiku své stavovské příslušnosti. Bystřina si svým stěžejním dílem velmi roz-

hněval nábožensky cítící občany, kteří je považovali
za urážku „svatých pravd“. Atheistický stát pak za propagaci religiozity a tak na něm každá doba našla svůj
„chlup“. Nejen Hanácká legenda ale celé Bystřinovo
dílo doposud plní svou základní společenskou funkci –
znepokojuje. Cena dvojpublikace je 357,– Kč.
- ABY NEBYLI ZAPOMENUTI. Kniha pojednává o pohnutých událostech při osvobozování naší vlasti v roce
1945. Pomocí vzpomínek, zápisů v kronikách a výpisů
z nich autoři publikace osvětlují tyto události ve 23 obcích střední Hané včetně obce Citov. Cena knihy je 75,–
Kč.
- KAM AŽ DOHLÉDNEŠ s podtitulkem „Z věže tovačovského zámku“. V knize jsou obsaženy příběhy vyrostlé z našeho regionu, příběhy o radostech i strastech lidí zde žijících. Cena knihy je 100,– Kč.
- ZÁHADNÁ SMRT KORUNNÍHO PRINCE RUDOLFA, aneb když se na Tovačovsku řekne: Dopadls, jak korunní princ Rudolf v Trní. Pověst o věznění následníka
habsburského trůnu na zámku v Tovačově a pak v mysliveckém zámečku v Trní je doplněna o výsledky badatelské práce Vlastivědného kroužku Otakara Bystřiny.
Cena knihy je 200,– Kč.
- AMATÉRSKÉ DIVADLO NA TOVAČOVSKU od Ingrid Silné a kolektivu stručně mapuje rozvoj ochotnického divadla v našem regionu. Vznikla z iniciativy
několika nadšených soukromých badatelů. Díky nim
máme nyní možnost vrátit se v čase o několik let zpět
a společně si připomenout nadšené ochotníky, kteří
s velkým odhodláním přispěli k rozvoji divadla a kultury v našem kraji. Cena knihy je 250,– Kč.
- HANÁCKÉ KRÁLOVSTVÍ nabízí malou poznávací
fotografickou procházku jedním Královstvím. Pokud
máte rádi toulání křehkou přírodou a po zajímavých
pamětihodnostech, pak tato publikace je určena pro
vás. Cena je 150,– Kč.
Dále nabízíme k prodeji POHLEDNICE naší obce. Cena
pohlednice je do 5,– Kč.
Uvedené knihy i pohlednice si můžete zakoupit na
Obecním úřadu v Citově.
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Společenská kronika obce Citov – ohlédnutí za rokem 2017
Narození

Přistěhovalí

Odstěhovalí

Fojtík Viktor
Navrátil Štěpán
Christ Mikuláš
Bukáček Šimon
Sehnula Štěpán

Pecháčková Barbora
Mráček Kryštof
Kozel Martin
Ruda Ivan
Kadličková Tereza
Kozelka Radomír
Kozelková Jiřina
Hubová Kristýna
Valsová Petra
Friedel Lukáš
Friedel Dominik
Macháček Rostislav
Zapletal Martin
Bukáček Lukáš
Kozelková Marta

Bejdáková Markéta
Kráčmarová Markéta
Vojáček Lumír
Vojáčková Šárka
Šustková Tereza
Švédová Gabriela
Konečná Anna
Kozák Richard
Oliva Jan
Štukheil Petr
Kopečková Lucie
Hanák Miroslav
Šefčíková Michaela
Feichtinger Michael
Feichtingerová Veronika
Peterka Marek
Peterková Lucie
Peterka Matěj
Peterka Petr

Zemřelí
Janošík Zdeněk
Hučínová Anna
Šefčík Martin
Kytlicová Marta
Kouřilová Libuše
Kopřivová Jiřina
Chalánková Věra
Zdařilová Marie
Soukup Miroslav

9. 1.
16. 1.
13. 3.
23. 6.
5. 7.
10. 8.
11. 8.
19. 8.
30. 11.

Statistika obyvatel obce za rok 2017
K 31. 12. 2017 žilo v obci Citov 561 obyvatel.

Z toho:
•
•
•
•
•

mužů
žen
dětí do 15 let
dětí od 16 do 18 let
osoby nad 60 let

287
274
88
101
126

Průměrný věk osob je 40,38 let. Z toho:
•
ženy
42,31
•
muži
38,53
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Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

248
243
33

Vdovec/vdova
z toho:
•
ženy
•
muži

37
31
6
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Falešný soucit

T

en smutný paradox se opakuje každé jaro: tisíce mláďat zbytečně hynou jen proto, že je hodní lidé chtějí „zachránit“. Neopakujte hloupou
chybu. „S dětmi jsme našli opuštěného kolouška, ležel v trávě úplně sám, opuštěný bez maminky… Určitě ji srazilo auto, roztrhali ji psi nebo ji zastřelil myslivec! Zachránili jsme ho! Odnesli jsme ho domů a zkoušeli krmit sladkým mlékem z lahve s dudlíkem. Jenže
on nic nechce a bojíme se, že umře“.
Rozsudek smrti
Zajíčci, veverčata, ježečci, koloušci, ptáčata a další mláďata probouzejí nejen u žen mateřské city. Jenže samozvaní lidští „pečovatelé“ netuší, že „zachráněné“ mládě svou hloupostí nejspíš odsuzují k smrti. Vůbec totiž nejspíš nebylo v okamžiku „ nálezu“ opuštěné – jeho matka byla téměř jistě někde poblíž.
Příroda je chytřejší, než si myslíme, a funguje na jiných
principech, než si dokážeme představit. Zaječice, srna,
laň a samice řady jiných savců nemůže být se svými
mláďaty 24 hodin denně. Její pach by k nim totiž přilákal predátory, kterým by mláďata neunikla. Čerstvě
narození zajíčci nebo koloušci proto žádný pach nevy-

dávají. Prvních pár dnů se nehýbají, nereagují na okolí a tiše se krčí někde v trávě nebo křoví. Nepotřebují žádné hnízdo ani doupě. Stačí jim mělká prohlubeň
v holé zemi a nevadí jim ani jarní déšť nebo mráz. Celodenní samota je spolu se zbarvením srsti či peří přirozenou ochranou před nebezpečím vytvořenou tisíci lety evoluce. Matka ke svým mláďatům přichází jen
jednou nebo dvakrát za den, většinou v noci. Nakrmí
je, očistí a zase odejde. Nejsou tedy opuštěná, hladová
ani prostydlá. Nic jim nechybí a všechno je jak má být.
Do chvíle než přijde nějaký rozněžněný „zachránce“.
Můžu si ho pohladit
Podle dlouhodobých statistik je v Česku každý rok nesmyslně „zachráněno“ až několik tisíc „opuštěných“
mláďat. Jednou z příčin jsou naše kýčovité mýty o přírodě. „Zvířátka z obrázkových knížek pro děti, mluvící
králíčci, pejsci, veverky, jakož i berušky a včeličky. Tolik
mají společného se skutečnými zvířaty a hmyzem jako
naše představy o světě se skutečným světem. Pouvažujme o tom…
Pokud s sebou nálezci mají dítě, většinou se ozve: „Jé
tati, ten je roztomilej! Můžu si ho pohladit?“
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Jenže pozor, už jen samotný dotyk zabíjí! Na mládě se
totiž pohlazením přenese lidský pach, kterého se matka bojí. I když tedy čekala někde opodál, až dvounozí vetřelci odejdou, často pak mládě skutečně opustí.
Ještě větší pohromou je hloupá snaha „bezmocného
sirotečka“ odnést domů a vypiplat. Laik neví, jakým
druhem mléka nebo jiné náhradní potravy mládě krmit. Zpravidla to končí průjmem a smrtí.
Většina lidí třeba netuší, že matka mláděti masíruje
bříško, aby se mohlo vyprázdnit. Malý nalezenec potřebuje i další stálou péči, což samozvaného opatrovatele brzy přestane bavit.
I kdyby se ale někomu podařilo udržet zajíčka nebo kolouška při životě, vytrhne ho z jeho přirozeného světa.
Zvíře v zajetí nenaváže vztah k jedincům svého druhu,
ale k lidem. Nevypěstuje si ostražitost před predátory a nenaučí se najít potravu. V přírodě by v dospělosti nepřežilo. Srnci a jeleni se navíc stanou nebezpečnými lidem. Ženy považují za potenciální sexuální partnerky a muže za soky. Útočí na ně, takže nezbývá jak
je utratit.
Jak se tedy zachovat, pokud na jaře najdete „opuštěné“ mládě?
Prostě se otočte a potichu odejděte. Jediná výjimka
nastává v případě, kdy je mládě viditelně zraněné (na-

příklad po útoku psa) nebo kdy opodál leží jeho mrtvá
matka (třeba sražená autem).
Ale ani tehdy to neřešte na vlastní pěst. Spojte se s nejbližší záchrannou stanicí pro živočichy. Nepomáhejte
ani „ptáčkům vypadlým z hnízda“. Většinou jde o odrostlejší jedince, kteří hnízdo sami opustili prostě proto, aby se naučili létat. Jejich rodiče bývají nedaleko
a pravidelně je dokrmují.
Zopakujme si to nejzákladnější: zapomeňte na falešný soucit a nemíchejte se přírodě do řemesla.
„Opuštěná mláďata“ - až na naprosté výjimky – neexistují. Je to podobné, jako kdybyste chtěli zachraňovat
lidského „sirotka“ v kočárku zaparkovaného před obchodem.
Co říkají paragrafy?
Záchranou nalezených mláďat zajíců, srnců, jelenů, divokých prasat a další lovné zvěře se dopouštíte přestupku proti zákonu o myslivosti 499/2001 Sb. Pokud
byste si domů odnesli mláďata chráněných druhů živočichů (třeba veverka, ježek nebo sysel), riskujete i postih podle zákona o ochraně přírody (114/1992 Sb.).
Pěkné chvíle v přírodě přeje
Myslivecký spolek Hrubý les v Citově

Po studeném březnu přijde teplý duben?

T

eplo znamená pro každou rostlinu něco jiného. Pro výsev papriky a lilku je optimum ve dne
i v noci 22°C. Takové teplo potřebují i okurky. Rajčatům stačí o dva tři stupínky méně, ale třeba brokolice, kedlubny, raný květák, salát, celer nebo pór se spokojí s teplotou pod 18°C. Teplo, které čekáme v dubnu, nám dovolí vysévat ředkvičky, mrkev, hrášek a nejranější odrůdy salátu, kedlubny, květáku, zelí a kapus-

ty. V druhé půlce dubna začneme s výsadbou raných
brambor.
Duben bude také měsícem, kdy začnou kvést všechny
ovocné stromy, a až jabloně ukončí kvetení, bude jaro
téměř za námi. V té době přijde čas na to teplo pro papriky, rajčata a okurky, o kterých jsem psal na začátku.
Teplé jaro nejen na zahrádce vám přejí
Zahrádkáři Citov.

2. LIGA PLMK – CITY CITOV – JARO 2018
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO

1.4.
7.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.
23.6.

CITY-SANACE DLUHONICE
FC BARRSA PŘEROV- CITY
CITY - TITANIC TROUBKY
SK RADSLAVICE- CITY
CITY - POBŘEŽÍ KOPANINY Lýsky
CITY - 1.FC SLZA TROUBKY
SOKOL BUK - CITY
CITY - FC MOŠTĚNKA
SDÚ DOLNÍ ÚJEZD - CITY
CITY - FC RADVANICE
BÉĎA TEAM SUŠICE - CITY
CITY - EKEKE RORKY
PIVÁRIUM VĚŽKY - CITY
/ 15

10.15
12.00
10.15
09.30
10.15
10.15
10.00
10.15
10.00
10.15
10.00
10.15
10.00

CITOV
LOKOTKA
CITOV
RADSLAVICE
CITOV
CITOV
BUK
CITOV
DOLNÍ ÚJEZD
CITOV
SUŠICE
CITOV
VĚŽKY

Vodění medvěda

Vodění medvěda

Úklid okolo Citova

Úklid okolo Citova

Absolutní vítěz Slivkoštu 2018

Pořadatelé Slivkoštu

Májkování v obci

Vynášení smrtky v obci
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