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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Milí občané Citova!

Všimli jste si, že letos vlaštovky odletěly dříve než obvykle? Suché léto tak dalo zabrat nejen nám, ale i
našim zahradám. Stejně jako se na jaře vlaštovky vracejí ze svých zimních cest zpátky k nám, tak se i
my vždy vracíme z dovolených, táborů a výletů domů. Dokonce i pro ty, kdo se vydají na dlouhé cesty
do světa, zůstává země česká domovem.
Letošní rok se nese v oslavném duchu 100. výročí založení Československé republiky. Také my budeme
slavit a vzpomínat na významné události i změny, které se udály nejen v naší zemi ale i naší vesnici.
Jako první jsme si pro vás připravili „prvorepublikovou kavárnu“, která bude v sobotu 13. října otevřená
v prostorách kulturního domu. Nechte se unést elegancí první republiky a vůní čerstvě pražené kávy!
Doprovodný program je určen všem generacím.
Oslavy budou pokračovat v pátek 26. října výstavou zajímavostí z let 1918 - 1938 a promítáním dokumentárního filmu Morava 1918, a pak v sobotu 27. října, kdy v zámeckém parku slavnostně zasadíme
pamětní lípu a uctíme památku padlých vojáků položením věnce k pomníku. Na pohoštění a volnou
zábavu opět zveme všechny občany do kulturního domu.
Více informací k oběma akcím najdete uvnitř zpravodaje.
Krásné podzimní dny.
Za obecní úřad napsala Lenka Karasová (podatelna@obeccitov.cz)
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FIT STEZKA V OBCI CITOV

P

rojekt navrhuje vybudovat „Fit stezku“ se 7 stanovišti a celkovou délkou trasy cca 700 m. Fit
stezka je umístěna mimo obec, podél náhonu a
vytváří samostatný okruh po stávající zpevněné cestě,
která se hojně využívá k procházkám a jízdě na kole.
Hlavním cílem projektu je vybudování místa aktivního
odpočinku pro obyvatele obce. Projekt navrhuje sportovně - pohybové aktivity vhodné pro všechny generace, různé věkové skupiny i osoby se zdravotním omezením. Cílem je tak vytvořit prostor pro zdravé a smysluplné trávení volného času v přirozeném prostředí na
čerstvém vzduchu. Propojení běhu, cvičení a vzdělávání umožňuje nejen posílit a protáhnout celé tělo, ale
také se dozvědět spoustu zajímavých informací. Cílem vzdělávací části projektu je tedy podpora zodpovědnosti, zájmu o dění kolem nás a důvěry ve vlastní
schopnosti. Široké využití, vysoká atraktivita, moderní technologie, spojení s přírodou, propojení pohybu a
vzdělávání, potlačení patologického chování u mládeže a celková revitalizace a rozvoj území má za následek
zdravé, vzdělané a spokojené obyvatelstvo.
Trasa je naplánována na oblíbenou procházkovou trasu, která vede po zpevněné cestě podél historického
mlýna a náhonu k vakovému jezu, částečně po starším
kamenitém povrchu účelové komunikace k Odpadníku. Necelý kilometr dlouhá trasa je ideální pro běhání

nebo k procházkám s dětmi, protože je rovinatá, vede
příjemným terénem. Na výchozím stanovišti bude
umístěna hlavní informační tabule obsahující základní informace o Fit stezce včetně možnosti volby tréninku a provozního řádu. Každé stanoviště má dále vedlejší informační tabuli, která poskytuje základní informace o daném stanovišti, a to včetně jeho funkce, pokynů
procvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti a QR kódů s možností shlédnout instruktážní videa jednotlivých cviků.
Realizace projektu „Fit stezka v obci Citov“ je finančně podpořena ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70 % vynaložených
nákladů na jeho realizaci. Rozpočtové náklady činí celkem 359.147,00 Kč. Z toho dotace maximálně ve výši
251.403,00 Kč, vlastní prostředky obce minimálně
ve výši 107.744,00 Kč.
Navržený projekt reaguje na požadavek veřejnosti a to
tak, že vytváří vysoce atraktivní místo pro trávení aktivního odpočinku. Pro obyvatele obce je stezka velmi
dobře dostupná, je umístěna v atraktivním přírodním
prostředí, v místech, která jsou hojně navštěvována při
procházkách do přírody.
Jaromír Otáhal

RENOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI CITOV

V

měsíci červenci 2018 byla dokončena realizace
projektu „Renovace veřejného osvětlení v obci
Citov“. Předání dokončené stavby se uskutečnilo
19. července 2018. V rámci této akce se provedla výměna stávajících svítidel, hlavního rozvaděče a části ocelových stožárů. V obci bylo nainstalováno celkem 98 ks
nových LED svítidel. Z toho 96 ks bylo vyměněno za
stávající svítidla, další dvě svítidla byla doplněna v prostoru křižovatky z důvodu lepší osvětlenosti komunikace. K tomuto typu osvětlení bylo přistoupeno zejména z hlediska výrazné úspory elektrické energie.
Původní ocelový rozvaděč ve zděném pilíři se vyměnil za nový s dělenou plastovou skříní, v jedné je samostatně hlavní jistič s elektroměrem, ve druhé ostatní
výbava rozvaděče. Z ocelových stožárů se provedla výměna celkem 8 ks v ulici s řadovou zástavbou a nahradily tak z části poškozené a zkorodované parkové sto-

žáry. Jejich výška je nyní 6 m a osvětlení komunikace je
tak rovnoměrnější.
Renovace veřejného osvětlení v obci Citov byla realizována za pomoci dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na
období 2017 – 2021 Program EFEKT 2018. Výše dotace činila 457.425,00 Kč. Celkové výdaje projektu dosáhly částky 1.125.782,00 Kč včetně DPH, rozdíl ve výši
668.357,00 Kč uhradila obec se svého rozpočtu.
Předpokládáme, že dosaženou úsporou energetické
náročnosti veřejného osvětlení, se nám investované
prostředky za několik let vrátí zpět do rozpočtu obce.
Jaromír Otáhal

OBECNÍ KNIHOVNA

O

Otevírací doba knihovny:

znamujeme 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.

Středa
Sobota
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18:00 – 19:00 hodin
16:00 – 19:00 hodin
Knihovnice Pavla Navrátilová
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GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

O

2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou
nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich
zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že
tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1
písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu
(čl. 6 odst. 1 písm. f ) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních
údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým
agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.
5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno
na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1
písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento
souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na
adresu ou@obeccitov.cz zašlete zprávu, v níž uvedete,
o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke
svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat
a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se
na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost,
jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným
podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to,
zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme
Vaše práva.
Obecní úřad Citov

becné nařízení o ochraně osobních údajů
(angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.
Správce údajů: Obec Citov
Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce obce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v
obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a
poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi
osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv,
které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i
o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů,
podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.
Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké
agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:
1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o
ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme
zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo
nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU

O

znamujeme občanům, že prezident republiky
vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb. volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky (dále také Senát PČR) na pátek 5. a sobotu 6.
října 2018. První den voleb začíná hlasování ve 14:00
hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná
hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin. Sídlo vo-

lebního okrsku: společenská místnost v obecním bytovém domě č.p. 8 v Citově.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu
PČR voliči budou moci hlasovat ve dnech 12. a 13.
října 2018, ve výše uvedené době.
Obecní úřad Citov
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V dubnu odehráli citovští ochotníci premiéru
hry „Doba Kamenná“, autora Pavla Němce.

V

e třech po sobě jdoucích vyprodaných představení vás zavedli členové spolku CIDOS do doby
dávno minulé, která byla úsměvným obrazem
neměnných lidských povahových vlastností, neřestí,
hlouposti, ale také plná moudrých myšlenek, vynalézavosti, soudržnosti a lásky. Komedii s námi nastudoval a
režijně nás vedl citovský rodák Jaroslav Vojáček. Celým
dějem prováděli Jaroslav Medek a Dalibor Šefčík, kteří představovali dva hamižné a prolhané šamany, zneužívající svého postavení k pohodlnému a bezpracnému životu u důvěřivých členů tlupy. To by se Vám dnes
už nemohlo stát :o) V Dalších neméně důležitých rolích jste mohli vidět Janu Čepelákovou, Michaelu Přikrylovou, Kateřinu Jemelkovou, Jindřišku Šefčíkovou,
Kristýnu Grossovou, Pavla Šefčíka, Petra Lavrinčíka, Libora Habáňe, Matyáše Zacharu a nápovědou nám jistily záda Zdenka Medková a Martina Habáňová. Naše
představení by nebylo tak barevné a milé, kdybychom
neměli další pomocníky: kulisy připravili Hana Bendová a náš režisér, tradiční kostýmní spolupráce - Anna
Složilová, rekvizity Bohuslava Sehnulová a Kateřina Jirsová, technická spolupráce Václav Kozel. Ne všechny
spolky divadelních ochotníků mají tak skvělé zázemí,
jaké nám Obec Citov v KD poskytuje, a tolik ochotných
pomocníků.

Byla pro nás velká čest, že na naše představení přijel
také autor hry Pavel Němec, se kterým jsme pak chvíli
poseděli a povídali si.
S představením jsme se také zúčastnili druhého ročníku divadelní víkendové přehlídky ochotnických divadel počátkem června Na Holickém statku.
Váš smích je nám tou největší odměnou a tak se už
nyní těšíme opět na viděnou s Vámi diváky při dalším
našem představení.
Kateřina Jemelková,
za Citovskou dočasně obnovenou scénu, z.s.

VÝZVA OBČANŮM

N

aši milí spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou oslovili a vyzvali ke spolupráci při vytváření obsahu našeho, a
hlavně vašeho citovského zpravodaje. Zajímá nás Váš
pohled na život v naší obci. Řekněte svým sousedům,
jak se vám, jako občanovi i návštěvníkovi, líbily uskutečněné akce. Podělte se s námi o zajímavé zážitky, tipy
a poznatky z oblastí, které vás zajímají.
Obecní zpravodaj vydáváme v dubnu, září a prosinci.
Uzávěrka následujícího čísla bude zveřejněna ve vycházejícím zpravodaji. V současné době v něm věnujeme prostor především důležitým informacím z obecního úřadu a dění v obci. Články o proběhlých akcích i
články organizací činných v naší vesnici doprovází fotografie a jména. Dalšími příspěvky jsou pozvánky na

kulturní, společenské, sportovní a další akce, ale také
sdělení obsahující jména a věk jubilantů, jména přistěhovalých, odstěhovaných, narozených apod. S ohledem na nařízení o ochraně osobních údajů nebudeme zveřejňovat fotografie, jména a věk občanů,
od nichž budeme mít písemný zákaz ke zveřejnění
(písemný zákaz je třeba vyřešit osobně na Obecním
úřadě v Citově).
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte zeptat na
obecním úřadě, jsme Vám k dispozici. Své příspěvky
může posílat kdykoli v průběhu roku na e-mail: podatelna@obeccitov.cz. Váš příspěvek otiskneme v následujícím čísle zpravodaje.
Těšíme se na Vaše zapojení!
Obecní úřad Citov

Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad

V

sobotu 3. listopadu 2018 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 ha-

sičskou 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.
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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

STAVĚNÍ HODOVÉ MÁJKY, HODY A KÁCENÍ MÁJE

L

děti, opět mnoho let neproběhne. Po slavnostním obědě se děti sešly u kolotočů a jízdu na velkém řetízkovém kolotoči si i s otcem Tomášem náramně užily. Hodové slavnosti u nás vždy otevřou vstup do plné jarní nálady, která nám pomáhá prožít další pěkné okamžiky.
Jedním z nich je kácení máje. Tentokrát jsme ji spojili se Dnem dětí a cimbálovkou v pátek 1. června. Před
samotným kácením máje Citov zastihl nečekaný hustý déšť a následně obava, zda vůbec něco podnikneme. Ale ano. Taťka Šmoula se Šmoulou a Šmoulinkou
pomáhali dětem plnit různé úkoly, za jejichž splnění se mohly napít zázračné hopsinkové šťávy. Aby to
nebylo tak lehké, naši akci si nenechal ujít ani zákeřný Gargamel. I přes jeho zlomyslnost si děti skákání
přes švihadlo, házení míčkem, hádání po slepu i skákání přes gumu (které si mnozí zkusili poprvé), moc užily.
Na zdatné a zkušené dospělé pak zbylo pokácení májky. Společnými silami jsme shozenou májku uklidili. Ve
mlýně nás přivítala cimbálovka; děti dostaly špekáček,
který si upekly na připraveném ohništi, dospělí si pochutnali na mysliveckých specialitách a dobrém vínu.
Bylo to příjemné ukončení tohoto dne.

etošního stavění máje, které proběhlo v pátek 20.
dubna 2018, se zúčastnilo asi 30 dětí společně se
svými rodiči, prarodiči, známými a kamarády. Čištění májky se jako vždy ujali páni a chlapci. Na děvčatech i dospělých ženách bylo, aby byla májka ozdobená barevnými krepovými fáborky a zavěšeným věncem s kytkami. Vše se podařilo, jak mělo. Vztyčená májka s fáborky plápolajícími ve větru, jásot, potlesk a radost zahájili letošní hodové slavnosti. Děti se rozutekly k pouťovým atrakcím a dospělí mohli posedět u občerstvení na hřišti.
Sobotní den byl většinou tráven v centru dění hodových slavností. Ať už to bylo posezení u makrel připravené našimi hasiči, účastnění se na sportovním utkání,
svezení se na kolotoči či jen procházka uklizeným Citovem, vše mělo hodovou náladu a těšení se na nedělní
vyvrcholení oslav.
Citovské hody patří k oslavě patrona našeho kostela
sv. Jiří, proto nemohla chybět slavnostní nedělní bohoslužba. Po dlouhé době kostel téměř doslova praskal ve švech. Tím hlavním důvodem naplněného kostela ale nebyly tak úplně jen hodové slavnosti; osm dětí z
farností Citov, Císařov, Brodek, Luková a Rokytnice přistupovalo ke svému 1. svatému přijímání. Tato slavnost
u nás byla naposledy před mnoha lety a než dorostou

Zapsala Lenka Karasová
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C YKLOVYJÍŽĎKA MIKROREGIONU DOLEK

S

tejně jako každý rok se i letos konala cyklovyjížďka mikroregionu Dolek. Akce se konala v
sobotu 8.9.2018. Počet startujících z Brodku
u Přerova bylo 529, z toho našich občanů bylo 34
účastníků.
Netřeba ji představovat, spousta z nás se vyjížďky přímo účastní. Registrace, lístky na pivo a párek,
připravené kolo na startu, jsou už běžnou rutinou.
Pro některé je tato akce závodem, pro jiné příjemně
stráveným odpolednem ve společnosti přátel nejen
kol, ale i dobrého moku a něčeho dobrého k zakousnutí. Na všech stanovištích bylo k dispozici občerstvení ve formě slazené či neslazené vody a nějakého
sladkého oplatku nepochybně k doplnění energie.

V Kokorách jistě spousta účastníků zhřešila u točené zmrzliny, v Majetíně zase musím vyzdvihnout nabízenou tlačenku. Trasa dlouh&aa cute; téměř třicet
kilometrů není nikterak náročná, jen pár „výživných
kopečků“ jako například ve Lhotce, je nutné zdolat
cestou k cíli.
Vyjížďky se mohou účastnit všichni bez rozdílu věku.
Výherce ovšem musí zaplnit registrační kartu razítky
ze všech průjezdních vesnic a projet samozřejmě v
co nejkratším možném čase.
Letos se naše holky činily poctivě a obě vystoupaly na bednu.
„Pyšná maminka“

Přátelské setkání v Cítově

O

víkendu 9. a 10. června 2018 se 38 našich spoluobčanů zúčastnilo zájezdu na partnerské setkání v obci Cítov u Mělníka. Naše návštěva
byla součástí oslav 750 let od první písemné zmíňky
o obci Cítov, 120 let základní školy a také 100. výročí
vzniku republiky.
Požadovaný příjezd na místo kolem 10. hodiny jsme
dodrželi a po přivítání, vzájemném předání darů a obědě jsme se účastnili bohatého programu, který započal před místní školou slavnostním položením kytice k
pomníku. Pak jsme se všichni slavnostním průvodem
přesunuli do areálu k fotbalovému hřišti, kde byl připraven hlavní program. Po přivítání občanů a hostů,
krátkém proslovu paní starostky obce a zdravici hostů
následovala hudební a zábavná vystoupení (podrobný program byl součástí minulého Zpravodaje). Nabitý program však přerušila silná bouře, která poškodila
pódium i aparaturu a další plánovaná vystoupení byla
zrušena. Přišli jsme tak o vystoupení revivalových skupin Kabát revival nebo Daniel Landa revival i večerní
taneční zábavu s hudební skupinou. Pořadatelé alespoň operativně zajistili reprodukovanou hudbu a večerní zábava proběhla pod taktovkou místního diskjockeye. Plánovaný noční slavnostní ohňostroj byl odpálen sice se zpožděním, ale o to většího aplausu se mu
od přihlížejících dostalo.
Nedělní dopolední program měl být věnován soutěžním kláním našich a cítovských fotbalistů, hasičů a tenistů. Kvůli podmáčenému fotbalovému hřišti bylo
však fotbalové utkání i poměření hasičských družstev
v požárním útoku zrušeno. Utkali se pouze tenisti ve
čtyřhře, kdy naší obec reprezentovaly dvojice Jarmil
Rubáč s Mirkem Čepelákem a manželé Venkrbcovi. Po

téměř vyrovnaných soubojích v obou zápasech vyhrály místní dvojice. Pro ostatní, kteří nechtěli sledovat tenisová utkání, byla jako náhradní program připravena
návštěva Mělníka nebo výšlap na blízkou horu Říp. Po
výborném obědě a rozloučení jsme se vydali na zpáteční cestu domů.
Přes nepřízeň počasí, která do programu setkání a
oslav značně zasáhla, se celá akce vydařila a budeme
na ni dlouho vzpomínat. Myslím, že jménem všech
účastníků můžu ještě jednou vyslovit poděkování a
obdiv všem, co se na programu a organizaci této náročné akce v Cítově podíleli.
Za účastníky Dalibor Šefčík
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Prvního května celkem 9 posádek lodí odemykalo Morávku.

J

ak ten čas letí, nebo spíš jak ta voda rychle plyne…. Letos již po sedmé citovští vodáci odemykali
a splouvali Morávku. Kdo využil pěkného počasí, a
přišel se podívat, zjistil, že tato akce už má skvělou pověst i za hranicemi naší republiky. Co za hranicemi! Přímo za Evropským kontinentem, za oceánem! Na mezinárodní lodi pluli utužit mír číňanka společně s arabkou, mexikánec, laponec, černoch, skot, posádce velel
americký kovboj. V druhé lodi dvě skvělé vietnamské
kuchařky měly plné hrnce výborného jídla, které podávaly přímo ze člunu. Ale nechyběli ani piráti a zástupci
ze zvířecí říše – krokodýl a slepička. Přijeli také naši stálí hosté z Kokor s lodí Vaštrock. Nechyběl ani motorový
člun Potápka 1 od Komínků, nafukovací čluny a historický plechový člun/letadlo od Čepeláků. Kdo však letos získal největší potlesk a sympatie diváků byla posádka POSTEL - s těhotným Pavlem v peřinách a pečovatelích Bohunky a Patrika. Tato posádka si vypádlovala putovní pohár. Moc ráda bych využila zpravodaje
k poděkování všem nadšencům, kteří vymýšlejí masky
a plavidla a také všem organizátorům, kteří například
pomůžou připravit břehy pro nalodění a vylodění po-

sádek, nachystaní posezení, pouští muziku.
Děkujeme také všem našim divákům za skvělou atmosféru a jednotlivým přístavům na břehu Morávky, kde
na nás vodáky čekalo bohaté pohoštění ….Ten kdo
si tento báječný prožitek nezkusil zažít přímo z lodi –
může vyzkoušet příští rok! Poděkování patří také našim
osvědčeným kuchařům – Petrovi, Michalovi, Tomášovi
a Lukášovi, kteří pro všechny návštěvníky na koupališti
měli masové speciality a pivečko jako křen.
Kateřina Jemelková za citovské vodáky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA CITOV

P

rvní dny nového školního roku už máme za sebou a postupně si všichni, jak děti a žáci, tak i
učitelé, zvykáme na úplně jiný režim, než byl ten
prázdninový. Teď už zase musíme chodit dříve spát,
ale hlavně ráno brzo vstávat. Přeji všem žákům a hlavně prvňáčkům, ať jim ten start do školního života, nedělá žádné problémy a vše zvládnou na jedničku, maminkám spoustu trpělivosti a učitelům pevné nervy.
Teď se ještě vrátím ke konci minulého školního roku a
seznámím Vás s děním v Mateřské škole. Po Velikonocích k nám zavítalo „divadlo“ s titulem Pohádky z lesa.
Nebylo to úplně divadlo, protože si přivezli projekční
plátno a dětem promítali různá zvířátka z farmy, lesa a
děti měly přiřazovat, které kam patří.
Na popud manželů Majdišových, kteří nám řekli o První pomoci pro děti, jsme paní Černochovou pozvaly.
Jednalo se o 5 dílů, kde se děti postupně seznamovaly se zdravovědou a ošetřováním raněných. Myslím si,
že toto téma je velmi důležité. Naše děti si vše mohly
vyzkoušet na vlastní kůži, protože paní je namaskovala (tržná rána, střep v dlani, otevřená zlomenina, otevřený pneumotorax, mozkolebeční krvácení, popálniny- vypadalo to opravdu věrohodně). Zní to sice ošklivě a každý si pod těmito názvy vybaví úplně něco jiného, ale děti to vzaly velmi dobře. Viděly, jak taková
rána vzniká při namaskování, že se používá barvivo a
ne opravdová krev a nebály se toho. Mohly si vyzkoušet ošetření takové rány, zavázání obvazem, transport

raněných, polohování raněného, upevnily si hygienické návyky, znalost dopravních značek a rozlišovaly jedovaté rostliny, houby, a keře.
23. dubna 2018 se konala v prostorách zámku Galerie
na zámku v Citově na téma Cesta do pravěku. Výtvarná
díla posílaly děti z obcí mikroregionu Království a Dolek a dokonce jsme měli vystavovatele i z Olomouce.
Děti z MŠ Citov vystoupily s krátkým tematickým programem, kdy jsme se jako Pralidi pokoušely přivolat
tancem oheň. Poté proběhlo předání diplomů a darů.
Výstava byla otevřena ještě celý týden, kde jste se na
ni mohli přijít také podívat.
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Čarodějnické dopoledne jsme si letos naplánovaly
na 27. dubna 2018. Od rána jsme pobíhali, poletovali a řádili v kostýmech čarodějnic, čarodějů, kouzelníků a strašidelných bytostí. Venku nás potom čekal program, kde jsme museli splnit 5 „velmi těžkých úkolů“ a
také opéct špekáček. Vím, že tahle věta ve Vás nejspíš
vyvolala obavy, ale děti to opravdu zvládly. Na konci
si všichni našli svou odměnu a pomalu se ubírali do
umývárny, kde jsme si před spinkáním museli pořádně umýt obličej. Teta Liduška by nás určitě nepustila
do peřin.
3. května 2018 se dveře školky otevřely pro ty úplně
nejmenší děti, protože se konal zápis do Mateřské školy. Podle očekávání přišla spousta dětí - 4. Je pravda, že
tehdy se ještě styděli, nechtěli moc komunikovat, seděli maminkám na klíně, a jak to dopadlo teď, vám napíšu až v závěru.
V pondělí 7. května se některé děti ráno rozloučily s rodiči a odjely na týden do školy v přírodě. Bylo jich celkem 5 statečných. Cesta byla daleká - Hálův Mlýn (až
za Brnem), ale plná očekávání. Měli jsme opravdu nabitý program a na nějaké ty slzičky ani pořádně nebyl
čas. Seznámili jsme se s kamarády z Kyselovic a Bukovan, kteří jeli s námi autobusem, a ti z Kyselovic byli
přímo i s námi na chatě. Bylo tam krásně, spousta legrace a dobrodružství - ani se nám v pátek nechtělo
domů. Příští rok pojedeme určitě znovu, tedy aspoň ti,
co ve školce ještě zůstali.
Hned po našem příjezdu k nám do školky přišly na praxi 3 slečny, které jednou také budou paní učitelkami.
Byly to Anička, Kačenka, a Kristýnka a hrály si s námi
celé 3 týdny.
16. 5. 2018 jsme přivítali paní Borošovou - na 26. ročníku festivalu MINITEATRO Jiřího Tibitanzla získala paní
Michaela Borošová ocenění za nejlepší ženský herecký výkon (Festival profesionálních divadel hrajících pro
děti), která k nám dojíždí pravidelně, a vždy ji rádi vidíme. Patří opravdu mezi profesionálky, děti dokonale
zaujme a navíc vtáhne do děje a mohou si s ní zahrát.
Tentokrát to byla pohádka s názvem „Zazvonil zvonec
a je tu pohádka“. Divadlo bylo rozděleno na dvě pohádky - první byla o třech princeznách, které utekly ze
zámku, málem je posnídal drak, ale tři princové je zachránili. Druhá O smutné Bledulce, která nechtěla být
bledá a šla si pro pomoc k čarodějnici.
22. 5. 2018 jsme měli jet s dětmi na atletickou olympiádu do Přerova, ale jelikož byla většina po nemoci, a
když už jsme měli objednán autobus, zrušili jsme olympiádu a vydali jsme se na výlet do Zoologické zahrady
na Svatém Kopečku. Největším zážitkem bylo krmení
koz přímo ve výběhu.
29. 5. 2018 se dveře školky otevřely pro maminky a tatínky, kde jsme k jejich svátku (Den matek a Den otců)
připravili krátký program básniček, písniček a tanečků.
Děti si s rodiči vyzkoušely práci s papírem při výrobě
hyacintu a zručnost při zatloukání hřebíků do dřeva a
omotávání vlnou- srdíčko.
1. 6. 2018 měly zase svůj Den děti. Čekal je den plný
soutěží a nakonec i skákací hrad.

5. 6. 2018 přijel pan fotograf Jaroslav Blaťák a vyfotil
kluky předškoláky na tablo a celou třídu na společnou
fotografii.
7. 6. 2018 nás na parkovišti čekal autobus, který nás zavezl do Zlína, kde je super centrum, které se jmenuje
Galaxie. Děti mohly 2 hodiny nepřetržitě řádit.
Cestou necestou, polem nepolem jsme se vydali 13.
června. Vyšli jsme si pěšky do Císařova do kravína. Paní
nás tam provedla, ukázala i malinká telátka (to jedno
se zrovna ten den narodilo), odpověděla na naše dotazy a potom nás ještě vzala i k ní na dvorek, kde měla
pejsky, kočky, slepice, králíky, prasátka a ovečky.
V Tovačově se opět konala akce Myslivost kulturní dědictví, za což velmi děkujeme Kačce Jirsové a Pepovi Slabému a nejen jim. Seznamují děti s tradicí myslivosti, ochranou přírody a zvěře. Děti si zahrály hru na
koroptve, seznámily se s dravci, poslechly si pohádku,
poznávaly listy keřů a stromů, prošly se po pocitovém
chodníku. Poté nás autobus odvezl na sádky, kde jsme
viděli kačenky a samozřejmě také ryby.
19. 6. 2018 se konalo Pasování předškoláků, které jsme
opět uskutečnili na zahradě. S dětmi jsme připravili
krátké vystoupení - chlapci se proměnili ve fotbalisty,
měli dresy a ukázali jsme rodičům přípravu na fotbalový trénink a děvčátka nám potom, ve svých růžových
sukýnkách, předvedly, jak to umí roztleskávačky. Po
pasování a obdarování předškoláků (dostali dárky od
Mateřské školy i Obce Citov), se děti i se svými rodiči
rozešli po stanovištích a plnili úkoly. Po splnění všech
úkolů dostaly děti odměnu.
Poslední akcí ve školním roce 2017/2018 byl výlet do
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Olomouce. Navštívili jsme Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje. Dostali jsme se i do budovy operačního střediska, kde sídlí 112. Zrovna pár minut před
naším příjezdem byl hlášen únik plynu, tak jsme mohli sledovat hasiče při výjezdu z garáží. Do garáží jsme
se také mohli podívat. Ukázali nám hasičské auto a
vysvětlili, co se používá třeba v případě vyprošťování zaklíněných lidí z auta. Z hasičské stanice nás autobus převezl do zábavního centra Krokodýlek v Olomouci. Bylo podobné jako to ve Zlíně, ale větší a s více
atrakcemi.
A to už byla poslední akce ve školním roce 2017/2018.

Jak jsem slíbila v předchozí části, napíšu vám, jak to u
nás vypadá teď, když přišly nové děti. Děti jsou skvělé. Pláčí pouze ráno chviličku, než odejde maminka ze
dveří a potom už ne. Říkáme tomu komedie pro rodiče. Ti jsou z toho potom špatní celý den a dítě během
5-ti minut ani neví, že už je maminka pryč a hraje si. Postupně se učí všemu, jako děti, které už chodí. Budeme
jim držet palečky, ať se jim ten start podaří.
Za kolektiv Mateřské školy Veronika Mlčochová

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM na téma ,,TEN UMÍ TO
A TEN ZAS TOHLE´´

P

řípravy na cestu lesem začínají už dlouho dopředu. Musíme se sejít, určit si téma a vymyslet
si úkoly na stanoviště. Každý si většinou vymyslí
úkoly sám, nebo tak nějak společně „hážeme do placu“
nápady. Komu se pak nápad líbil, může si ho poupravit a zrealizovat. Já osobně si myslím, že úkoly, které si
na vás na stanovištích připravují, bývají nápadité, promyšlené a pro děti zajímavé. Na schůzce se rovnou dovíme, kde kdo bude stát (jak už jste si všimli, mají někteří své stálé místo). Pak už začínají přípravy doma.
Shání se materiál, vyrábí pomůcky, vymýšlí se výzdoba stanoviště...
V týdnu před akcí se chystá les. Pracovníci obecního
úřadu vysekají celou trasu v lese. Musí se zabezpečit i
průjezd pro kočárky a hlavně přechod přes splav a nástup a výstup z lodičky. Kdo potom může, jde v pátek
značit trasu fáborkami pro ty, co jsou na trase poprvé
a také pro děti, protože sledování fáborek je jejich oblíbenou činností a hlavně, když je trasa pro ně dlouhá,
trochu se u toho zabaví.
Tak, to by zhruba byly přípravy lesa, ale ono se musí
nachystat i koupaliště. Toho se letos ujali místní Hasiči, kteří se postarali o zázemí a hlavně naše žaludky. A
také to není jen o tom, že tam v sobotu přijdou a začnou prodávat. Vše se musí domluvit, co se bude prodávat, kdo to nakoupí, jestli je potřeba si připravit suroviny dopředu (jako třeba naložit si maso...), musí se
postavit stany a hlavně zjistit, kdo vůbec bude v obsluze atd. I oni toho mají poměrně hodně. A většinou se
jim do toho připlete nějaký ten hasičský závod a většina jich ještě odjede. Je to ovšem parta sehraná a jistě
jste si všimli, že se na nás připravili velmi dobře.
A nastává sobota. Dopoledne se doladí poslední nedostatky, postaví se stan na občerstvení a po obědě hurá
s nákladem do lesa. Připravit si stanoviště a čekat na
první děti. Na konci opět vše uklidit, posbírat po cestě

všechny účinkující a mnohdy i velkou hromadu papírků zahozených jen tak po lese a dojít až na koupaliště.
Zde probíhá závěrečné defilé masek. Tímto práce našich dobrovolníků končí, jestli se to ovšem dá tak říct,
protože se ještě musí přijít v neděli uklidit.
Vidíte, že být dobrovolníkem na nějakém stanovišti
není nic složitého. Je sice pravda, že to zabere dost volného času, ale pro ten úsměv na dětských tvářích, se to
přece dá obětovat. Tímto bych byla velmi ráda, kdyby
se nás na stanovištích sešlo více. Děláme to přece hlavně pro děti. Tak jakmile uslyšíte v místním rozhlase výzvu na schůzku, přijďte mezi nás.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě této akce, ať už to byli dobrovolníci, hasiči, zaměstnanci obce, tak i těm, co se podíleli finančně
a dali nám sponzorský dar (podnikatelé i fyzické osoby) nebo všichni, co si na koupališti něco koupili. Výtěžek z této akce bude použit na další rok, kdy je potřeba
zase koupit dětem odměny jak na stanoviště, tak i dárečky na konec trasy.
Za organizátory akce, Veronika Mlčochová
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Jak jsme byli v kostele svědky zázraku

M

ilí čtenáři, necelých pět pracovních dní stačilo
začátkem září spojeným silám naší farní rodiny
k tomu, abychom se po vyklizení kostela sv. Jiří,
osekání vnitřních omítek silně poničených vlhkostí a po
úklidu, jaký naše obec nepamatuje, mohli radovat z návratu Pána Ježíše v Eucharistii zpět do jeho domu. Práce
probíhaly v době od 9 do 12 hodin (dopolední směna) a
od 17 do 20 hodin (odpolední směna). Průměrný počet
brigádníků na ranní směně byl pět a na večerní dvanáct.
Někteří lidé přišli jednou, jiní se vraceli opakovaně. Našima rukama prošlo 4.980 kg stavební suti, kterou bylo třeba ještě mimo „pracovní dobu“ složit na recyklační skládce v Olomouci. Tisíceré díky všem!
Co nás čeká dál? Obnažené zdivo bude minimálně rok
dokážu v tuto chvíli odhadnout, ale už se na to moc těším. V lednu a únoru příštího roku nastoupí do našeho
kostela firma, která opraví poškozený krov na velké věži
nad úrovní zvonů. Tato investice ve výši cca 150.000,- Kč
představuje pomyslný dluh naší farnosti vůči nedávné re-

vysychat. Mezitím provedeme nezbytná sanační opatření
proti dalšímu vzlínání vlhkosti a vybudujeme novou zpovědní místnost. Opravíme část elektroinstalace s cílem
zavést do lavic vyhřívané koberečky. Nakonec budou zdi
opět omítnuty a celý kostel vymalován. Kdy to bude, nekonstrukci střechy.
Jak bylo patrné z letošní svatby Anežky (roz. Němcové)
a Marka Šebíkových, hodové slavnosti s prvním svatým
přijímáním dětí, adventního komorního koncertu, nebo
úspěšného hudebního vystoupení Tóny Vánoc 2017, kostel sv. Jiří v Citově může důstojně sloužit pro vzácné chvíle života našich rodin i celé obce. Tímto vás tedy prosíme,
abyste v případě zájmu o církevní obřady (svatba, křest,
pohřeb), oslovili primárně svoji domácí farnost. I tak se
dá budovat vztah ke kostelu, který tvoří neodmyslitelnou
součást naší obce.Věříme, že nebudete litovat.
P. Tomáš Klíč, farář
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máJOVÝ BáL

V

předvečer svátku matek, 12. května 2018, se kulturní dům v Citově otevřel hostům prvního májového bálu pořádaného v návaznosti na tradici
oblíbených farních plesů. Každá přicházející žena dostala při vstupu kytičku ve formě zápichu do květináče.
Jsme velmi rádi, že po čtyřleté přestávce způsobené
nedostatkem lidí ochotných vzít na sebe břemeno pořadatele, našla naše farnost opět sílu připravit kvalitní zábavu pro společenství dobrých lidí z Citova, Brodku, Rokytnice, Kokor, Věrovan a okolí. S přípravou občerstvení, obsluhou, výzdobou a úklidem sálu, moderováním i s výrobou propagačních materiálů a zajištění cen do tomboly nezištně pomáhalo hodně dobrovolníků. Děkujeme! Konání dalšího ročníku májového
bálu bude přesto záviset na ochotě dalších posil podílet se na jeho organizaci. Zjistili jsme totiž, že je nás po-

řád ještě málo.
Program večera doprovázela hudební skupina Jen Tak
2. Taneční série písní dvakrát přerušilo baletní vystoupení, jednou veselá soutěž pro páry a nakonec klasická hra o ceny. Po celou dobu bylo k dispozici bohaté
občerstvení. Oficiální program začal ve 20:00 hodin a
končil ve 2:00 ráno. Kdyby hudebníci nesložili své nástroje s vtipnou poznámkou, že pan farář už nemá peníze na delší vystoupení, určitě bychom zůstali déle.
Atmosféra bálu byla velice příjemná. Nižší počet účastníků byl pro přítomné na parketu výhodou. Přesto
doufáme, že v případě konání druhého ročníku bude
zájem narůstat.
Akce byla pořádána za finanční podpory MAS Hanácké království.
P. Tomáš Klíč

SOUSEDSKÉ PRáVO ZAHRáDKáŘSKÉ (ZáKON PRO ZLEPšENÍ SOUSEDSKÝCH VZTAHů)

Z

ákon nově stanoví, že plody spadlé ze stromů a
keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi pozemku, na nějž spadly. A to na rozdíl od předchozí
právní úpravy. Jsou-li plody dosud na rostlinách neoddělené, náleží vlastníkovi rostlin a musí mu být umožněno,
aby je očesal, byť by byl přístup k nim možný jen ze sousedního pozemku.
Zákon nově stanoví, aby soused vlastníka stromu nejprve
vyzval, aby přerůstající kořeny a přesahující větve odstranil sám, a teprve pokud to ten neučiní, může zasáhnout
dotčený soused. Přesahy kořenů a převisy větví na sousedův pozemek je soused oprávněn šetrným způsobem
a ve vhodné roční době odstranit. A to za předpokladu,
že mu tyto kořeny či větve působí škodu anebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromů.
(např. kořeny narušují statiku plotu, přesahující větve ztěžují užívání pozemku stíněním, spadem listí, atp.). Vlastnictví k odstraněným částem stromu zákon přiznává sousedovi. Vhodnou roční dobou lze zpravidla rozumět období vegetačního klidu dřevin.
Zákon dále stanoví mírnější podmínky odstranění pro
jiné rostliny přesahující na sousední pozemek (např. břečťan), ty mohou být odstraněny šetrným způsobem bez
dalšího, nevyžaduje se žádost souseda o odstranění.
Právo souseda bránit sázení stromů v těsné blízkosti hraniční čáry, popřípadě právo odstranění stromu již vzrostlého, podmiňuje zákon existencí rozumného důvodu na

sousedově straně. (§1017) Takový rozumný důvod může
mít vlastník zemědělského pozemku, kterému hrozí v
budoucnu, že vysazený strom vyčerpá podzemní vláhu,
nebo tento pozemek zastíní. Stejně tak může mít vlastník
pozemku s domem nedaleko hraniční čáry rozumný důvod bránit se, zasadí-li soused při hranici pozemků strom,
jehož kořeny mohou dům vážně poškodit. Rozumným
důvodem pro žádost vlastníka pozemku, aby soused nesázel stromy v těsné blízkosti společné hranice, bude nepochybně jeho zájem, aby mu strom nepůsobil škodu
kořeny, větvemi, či dokonce aby svým pádem neohrozil
jeho stavbu.
Zákon podpůrně stanoví vzdálenost stromů od společných hranic a to v závislosti na obvyklé výši stromů. Pro
stromy vyšší než 3 metry požaduje vzdálenost od společných hranic 3 metry, pro stromy nedosahující této výše
postačuje vzdálenost 1,5m. Tyto vzdálenosti mohou být v
některých hustě zastavěných částech města menší, zvláště tam, kde je malá rozloha pozemků. Stromy vysázené za
hranicí stanovenou zákonem již nelze považovat za stromy vysázené v těsné blízkosti společné hranice. Pravidlo
o vzdálenosti výsadby od společných hranic se neuplatní,
je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li strom
mezi sousedy rozhradu (jde o spoluvlastnictví obou sousedů) anebo jde-li o strom zvláště chráněný.
Zahrádkáři Citov
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Okénko zahrádkáře

T

ento rok přinesl do našich zahrádek spoustu ovoce a také velké sucho. Konečně jsme se dočkali na
konci prázdnin většího deště, ale dlouhodobý deficit vláhy v půdě a v podzemních vodách by mohly srovnat až zimní srážky, bude-li jich dost. Naše nespokojenost
nás může posunout dál, abychom lépe hospodařili s dešťovou vodou a neposílali ji zbytečně rychle do řeky. Pro
příští rok si můžeme zajistit nádoby na sbírání vody, nebo
zajistit vsakování dešťovky přímo z okapů do našich za-

hrádek.
Také se začíná vybarvovat podzimní ovoce a nás zahrádkáře opět čeká radostné období sklizně, zpracování a uložení úrody. Se zpracováním ovoce můžeme vypomoci lisováním v naší lisovně Zahrádkářů. Zájemci se
mohou přihlásit u správce lisovny pana Kratochvíla.
Klidné místo na zahrádce, kde se krásně odpočívá, vám
přejí Zahrádkáři Citov

Pozvánka na SVATOVÁCLAVSKÝ NOČNÍ POCHOD
Pozvání na noční pochod v předvečer státního svátku - čtvrtek 27. září 2018.
Sraz všech milovníků večerní romantiky je v 18:45 hodin u Jednoty. Trasy budou dvě – 6 km (Dub nad Moravou – Citov) a 12 km (Hrdibořice – Citov). Odjíždíme všichni linkovým autobusem směr Dub nad Moravou, odjezd v 18:55 hodin od autobusové zastávky. Cíl putování bude u táboráku na Fčele.
Doporučená výbava nočního turisty:
Pevná obuv, teplé spodky, světýlko, čajík pro děti, slivovička pro dospěláky, špekáčky, polínko. Nezapomeňte si
vzít drobné na autobus a občerstvení v hospůdce.
Těším se na společný výlet.
Kateřina Jemelková

Pozvánka na SVATOmartinský průvod
zveme všechny děti i s rodiči, prarodiči a kamarády na
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD S LUCERNIČKAMI
v sobotu 10. listopadu 2018.
Sraz v 17:00 hodin před farou.

Všichni si s sebou vezměte nějaké světýlko – lucerničku,
lampičku či lampionek, rukavice, čepice 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.
Za organizátory Lenka Karasová

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA SE SENIORY
Jedna mnoholetá tradice v naší obci je uskutečňovat každoročně na sklonku roku setkání pro všechny citovské
seniory. Naši milí senioři, přijměte pozvání na setkání zastupitelstva obce právě jen s vámi.
Setkání se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2018 od 14 hodin v Kulturním domu v Citově.
Zahájení odpoledního setkání se jako vždy ujímá starosta obce svým krátkým proslovem, kde
zavzpomíná, co uplynulý rok přinesl a představí plány do budoucna. Poté vystoupí Mateřská
škola se svým programem, který ukončí rozdáváním drobných dárečků.
Následuje kulturní představení, občerstvení a volná zábava.
Těšíme se na vás, zastupitelstvo obce Citov
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Pozvánka na adventní výstavu
V neděli 9. prosince 2018
od 14 do 17 hodin
se v sálu Kulturního domu v Citově
uskuteční již 10. ročník adventní výstavy, tentokrát na
téma:

Pekařská soutěž letos provoní Kulturní dům kořením, zázvorem, anýzem, ořechy či medem,
či co jiného se v dřívějších dobách používalo často v kuchyni? Téma zní:

STAROČESKÉ CUKROVÍ

STAROČESKÉ VÁNOCE
Na výstavu rádi umístíme i Vámi zapůjčené exponáty,
např. ozdoby z vizovického pečiva, ze slámy, ze dřeva,
ořechů, ovoce, formy a misky z kameniny, dřevěné nádobí, ošatky s ořechy, jablky, látkové dekorace – červenobílá kostka, dřevěné vytlačované formy na perníky, dekorace z šípků, koření a luštěnin, panenky ze šustí, starodávné
hračky, sušené bylinky k zavěšení či do vázy. Starodávné
vánoční pohlednice i přání. Přivítáme i jednoduché perníčky, vánočku či věnce z kynutého těsta jako dekoraci
pro staročeský štědrovečerní stůl. Oceníme všechny kreativní nápady, nebojte se ozvláštnit naši výstavu něčím zajímavým v duchu starých vánoc!
Vše, co souvisí s tématem, přineste do Kulturního
domu v sobotu 8. prosince 2018
od 14:00 do 15:00 hodin.

Rozmanité chutě, vůně klasického či starodávného cukroví jsou to, čím můžete oslnit náročné a mlsné hodnotitele. Najděte staré recepty a nechte návštěvníkům ochutnat, co vánoční stůl nabízel naším předkům. Návštěvníci
výstavy budou hodnotit chuť i vzhled, stejně jako v uplynulých letech.
Od jednoho druhu cukroví přineste maximálně 40 kousků do Kulturního domu v neděli 9. prosince 2018
mezi 13:00 a 13:45 hod. (do zahájení výstavy!).

Pro naše malé umělce bude i letos připraven prostor k výstavě výrobků a příležitost získat drobnou cenu.
Milé děti, zapojte se! Tvořit můžete tentokrát na téma:

STAROČESKÉ OZDOBY

V případě dotazů a nápadů směřujte své kroky na obecní úřad.
Uvítáme i nové pomocníky při přípravě výstavy a k obsluze. Kdo se chce přidat mezi nás, neváhejte a kontaktujte
nás osobně na obecním úřadě či na e-mail: podatelna@
obeccitov.cz.

Vyrobte jakoukoliv vánoční ozdobu nejlépe z ovoce, koření a přírodnin. 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 3. - 7. prosince 2018 v době 07:00 – 15:00 hodin, nebo
pak donést přímo do Kulturního domu v sobotu 8. prosince 2018 od 14:00 do 15:00 hodin.
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MŮJ STÁT – STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI

S

tátní hymna je zvláštní státní symbol – vnímáme ho
totiž sluchem. Je to vlastně velmi slavnostní skladba, která se hraje hlavně při významných příležitostech. Můžeme ji slyšet třeba o půlnoci ze Silvestra na
Nový rok, před projevem prezidenta na státní svátek anebo při mezinárodních sportovních utkáních. Hymna nejčastěji oslavuje krásu země, národ, svobodu.
Za předchůdce dnešních hymen můžeme považovat
středověké duchovní písně zpívané při různých slavnostních příležitostech, včetně korunovací či bitev. Od konce
13. století patřil mezi nejpopulárnější takové písně chorál „Svatý Václave“. Od konce 18. století se začaly prosazovat hymny bez náboženského obsahu. V prosinci 1834

poprvé zazněla ve Stavovském divadle píseň „Kde domov
můj“ v divadelní hře od Josefa Kajetána Tyla „Fidlovačka
aneb žádný hněv a žádná rvačka“. Brzy se stala velmi populární, stejně jako její zpěvák Karel Strakatý. Ve druhé
polovině 19. století z ní její obliba učinila jakousi neoficiální českou hymnu.
Po vzniku Československa v roce 1918 se pak první sloka
této písně stala hymnou oficiální, přičemž spolu s ní byla
podle nařízení Ministerstva národní obrany hrána i hymna slovenská – píseň „Nad Tatrou se blýská“. Po rozdělení
Československa v roce 1993 zůstala státní hymnou České
republiky první sloka písně “Kde domov můj”.

Doplň chybějící slova do státní hymny:

Kde . . . . . můj, kde domov . . . .
Voda . . . . po lučinách, . . . . šumí po . . . . . . . . .
V sadě . . . . se jara . . . . , zemský . . . to na pohled!
A to je ta . . . . . . země, země . . . . . , domov můj!
Země . . . . . , domov . . . !
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2018 ICF DRAGON BOAT WORLD CHAMpionship U.S.A. Atlanta

V

e dnech 13.- 16.9.2018 se konalo MS dračích lodí za
,,velkou louží“ v U.S.A. v Atlantě.
Za náš národní tým bojovali Jiří Přikryl ml., Barbora
Kučerová a Alena Roubalová.
Zúčastnilo se 13 zemí a v počtu 20-ti získaných medailí se
ČR umístila na 3.místě.
Celkem získali 4x zlato, 14x stříbro a 2x bronz. Jeli se tratě
200 m, 500 m a 2000 m.
Junioři včele s kapitánem a kormidelníkem Jirkou v jedné
osobě získali 1x zlato a 5x stříbro.
Senioři mix získali 1x zlato, 1x stříbro, 1x bronz, kde bojovali Jirka a Barbora.
Senioři muži získali 4x stříbro a 1x bronz, kde bojoval Jirka.

Junioři mix 1.místo
Ženy získali 3x stříbro, kde bojovaly Barbora a Alena.
Senioři 40+ získali 2x zlato, 1x stříbro.
Děkujeme národní reprezentační výpravě, kde pádlovali
Jirka, Barča, Alča, za neuvěřitelné výsledky!!!

Senioři mix 1.místo

1. LIGA PLMK – CITY CITOV – PODZIM 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

02.09.
09.09.
16.09.
23.09.
30.09.
07.10.
14.10.
21.10.
28.10.
04.11.
10.11.
18.11.
24.11.

CITY – AC HROT Dřevohostice
J.B TUČÍN - CITY
CITY – SOKOL ROKYTNICE
IFK VINARY - CITY
CITY – HELL KOZEL Dluhonice
FC TRAVEX PŘEROV - CITY
CITY – MAJETÍN LIONS
SK HRADČANY - CITY
CITY- SC NEALKO PŘEROV
CITY – ZIPPO VINARY
ROTUJÍCÍ KEDLUBEN - CITY
CITY – GUNNERS Dluhonice
P.P.B. PIVÁRIUM - CITY
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10.15
10.00
10.15
09.00
10.15
10.15
10.15
10.30
10.15
10.15
09.00
10.15
10.00

CITOV
TUČÍN
CITOV
VINARY
CITOV
LOKOTKA
CITOV
HRADČANY
CITOV
CITOV
KOZLOVICE
CITOV
ŘÍKOVICE

Divadlo Doba kamenná

Stavění hodové májky

Odemykání Morávky

Výstup na horu Říp

Partnerské setkání Citov -Cítov

Dětský den v Citově

Dětský den v Citově

Cyklovyjížďka mikroregionu Dolek
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