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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

rok s rokem se sešel a za několik dnů budeme slavit Štědrý den a společně prožívat atmosféru nejkrásnějších svátku v roce. Vánoční doba však začala již první adventní nedělí. Advent je doba určená
k zamyšlení a vzpomínání. Blížící se období svátků Vánoc každý vnímá jako možnost chvíli se zastavit a nadechnout se, odpočinout si a strávit alespoň několik chvil se svými blízkými, přáteli a rodinnými příslušníky. Vzájemně si přejeme, abychom o Vánocích prožili ty nejkrásnější dny, dny klidu a pohody u rodinného krbu.
Konec roku je vždy spojen s ohlédnutím za jeho průběhem. Většina z nás si v duchu vyhodnotí, co nám
dal nebo také vzal, a co nás čeká v tom roce novém. Podobně je tomu i na obecním úřadě. Tady největší radostí je, když se nám podaří něco pro obec zařídit, sehnat prostředky nebo zrealizovat naplánovanou akci. Tak, jak to v běžném životě je, něco se podaří a něco naopak ne.

Pohodové Vánoce
a krásný nový rok 2019.
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Zmíním se tedy stručně o některých hlavních akcích, protože každý, kdo se jen trochu zajímá o dění v
obci, vidí všechny ostatní sám. Především se nám podařilo dokončit instalaci bezdrátového rozhlasu v
obci a zpracování digitálního povodňového plánu. Tato akce byla realizována v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Citov“. V rámci energetických úspor jsme realizovali další projekt, jehož
předmětem byla výměna všech osvětlovacích těles veřejného osvětlení v obci včetně cyklistické stezky do Brodku u Přerova. Posledním realizovaným projektem je živě diskutovaná „Fit stezka obce Citov“
za mlýnem k vakovému jezu. Místo toho, abychom měli radost z realizace těchto či dříve realizovaných
projektů a mohli se plně věnovat jejich údržbě v provozuschopném stavu, tak se setkáváme s nepochopením či kritikou, která rozbíjí zde dříve tak samozřejmou pospolitost žijících spoluobčanů, sousedů a
kamarádů. Musíme přiznat, že od měsíce června na obecním úřadě neděláme nic jiného, než čelíme
kontrolám orgánů státní správy, které k nám na úřad posílají nespokojení občané obce. Zpovídali jsme
se a předkládali vyžádané dokumenty kontrolám specializovaného finančního úřadu, státního fondu
životního prostředí, krajského úřadu a v současné době čelíme kontrole ministerstva zemědělství. To
vše nás velice zatěžuje a bere čas na práci, kterou bychom mohli věnovat jinde, například doladění slyšitelnosti bezdrátového rozhlasu v obci ke spokojenosti všech spoluobčanů.
Každý se s těmito skutečnostmi vyrovnává jinak a po svém, ale každý se jistě určitým způsobem snaží v dobré víře pro sebe i pro své blízké udělat vše tak, aby se v naší obci cítil dobře. Věřím, že i změny,
které nastaly až téměř na přelomu tohoto roku v souvislosti s volebním a povolebním obdobím v rámci komunálních voleb, mohou vnášet do myslí některých z Vás různé pocity a myšlenky, ale jsem také
přesvědčen, že vnáší mnohá očekávání něčeho nového, oduševnělého, pozitivního a konstruktivního.
Čeká nás jistě mnoho práce, avšak je nutné také zmínit, že nelze vyřešit a vyhovět vždy všemu a všem.
Je ovšem žádoucí o problémech a tématech vědět, snažit se je definovat a následně případně dle potřeby a možností obce řešit.
Čas vánoční od nás také vyžaduje umět poděkovat všem dobrým lidem, kterým není lhostejný život
na malé obci, kteří se během roku podíleli na zkrášlení a úpravách veřejného prostranství, na akcích,
jejž měly pobavit, zaujmout a udělat radost nejen dětem, ale všem zúčastněným spoluobčanům. Poděkování patří všem členům výborů a komisím zastupitelstva obce, všem zájmovým organizacím a
spolkům za jejich spolupráci na kulturně společenských a sportovních akcích v obci. Poděkování patří i podnikatelům, kteří taktéž oživují ruch a dění v obci a přispívají tak k pocitu, že i na malé vesnici se
dá podnikat. Vděčíme jim tak například za to, že nám svítí veřejné osvětlení, že nezatéká do obecních
objektů, že komunální technika obce je v provozuschopném stavu, že vše funguje tak, jak má. Obecní úřad provozuje a stará se o některé své objekty a zařízení, na jejichž provozuschopnosti jsou občané životně závislí. Často to však nevnímají a berou jako samozřejmost. Proto je třeba vyzdvihnout práci všech těchto spoluobčanů, kteří se i ve svém volném čase, a to i o sobotách, nedělích a svátcích, starají o provozuschopnost těchto zařízení a objektů pro spokojenost žití všech našich spoluobčanů. Patří jim za to velké poděkování s přáním, aby vydrželi a věnovali se těmto pracím i v následujícím roce.
Těm nejmenším bych chtěl popřát hodně dárků a úsměvů nejen vlastních, ale taky na tvářích rodičů.
Není přece nic pěknějšího, než bezelstně se radující dítě s nádherně zářícíma očima před stromečkem
plným krásně zabalených dárků. Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, neboť jsme to
právě my, na kom vytvoření vánoční krásné atmosféry závisí nejvíce.
Do nového roku 2019 Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce přeji všechno nejlepší, hodně
zdraví, dobré nálady a životního optimismu.
Jaromír Otáhal, starosta
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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:
Středa 18:00 – 19:00 hodin
Sobota 16:00 – 19:00 hodin

Knihovnice Pavla Navrátilová

Pozvánka na plesovou sezónu 2019
25. ledna 2019		

Hasičský ples

kulturní dům Citov
k tanci i k poslechu hraje ELIXÍR
bohaté občerstvení zajištěno

27. ledna 2019

Dětské maškarní radovánky
kulturní dům Citov
kulturní program - Mlčochovi z Troubek
bohaté občerstvení zajištěno

23. února 2019

První obecní a sportovní ples
v duchu První republiky
kulturní dům Citov
k tanci i k poslechu hraje JAZZ BAND Přerov

2. března 2019 		

Masopustní pochovávání basy
průvod po obci
občerstvení pro masky zdarma

15. února 2019

11. května 2019

Myslivecký ples

Farní májový bál

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

kulturní dům Citov
k tanci i k poslechu hraje JEN TAK 2
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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živOtní jubilea našich spOluObčanů v rOce 2019
96 let
Vránová Božena
88 let
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Sehnulová Marta
87 let
Janošíková Marie
85 let
Netopil Bohuslav
Lavrinčik Benedikt
Obrtel Emanuel
84 let
Nagy František
Čepelák Jiří
Čeladníková Jiřina
Sehnulová Marie

83 let
Ďuranová Anna
Lavrinčiková Antonie
82 let
Kratochvíl Pavel
Kouřil Ladislav
Netopilová Anežka
Nucová Marie
81 let
Petrucha Jindřich
Čepeláková Naděžda
80 let
Pavlíková Vlasta
Medková Jarmila

70 let
Jurák Oldřich
Prášil Milan
Složil Bohumil
Nečesaný Rudolf
Polišenský Jan
Kozelková Marta
Rudová Ludmila
65 let
Poučenský Vlastimil
Hudeček Otakar
Smékal Vratislav
Březinová Jana
Šefčíková Jindřiška
Rubáčová Katarína
60 let
Raška Zdeněk
Lavrinčík Benedikt
Oščádalová Jana
Navrátilová Pavla
Sehnulová Stanislava

75 let
Konečný Alois
Koutný Zdeněk
Vybíralová Anna

průvOdce vánOční dObOu v naší Obci
Neděle 23. prosince 2018

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 neděli 23. 12. 2018 od 17:00 hodin
před obecním bytovým domem. Věříme, že Vám společné zpívání koled
a malé občerstvení zpříjemní předvánoční čas.
Neděle 23. prosince 2018

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. 2018 večer od obecního bytového domu, nebo
po vánočních mších svatých z našeho kostela. Přineste si
lucerničku nebo svíčku.
Pondělí 24. prosince 2018 - 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 pondělí 24. 12. 2018 od 15:00 hodin.
Úterý 25. prosince 2018 - 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 úterý 25. 12. 2018 od 10:45 hodin.
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Středa 26. prosince 2018 - 2. svátek vánoční, svátek sv. Štěpána

vánOční kOncert

Pátek 28. prosince 2018

adOrační den FarnOsti
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na adorační den farnosti, který proběhne v našem
farním kostele sv. Jiří v Citově v pátek 28. 12. 2018. 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.
Úterý 1. ledna 2019 - Nový rok

slavnOstní nOvOrOční OhŇOstrOj
Srdečně zveme všechny občany na společné přivítání
roku 2019,
který bude odpálen v 00:30 hodin na návsi v Citově
v úterý 1. 1. 2019.
Úterý 1. ledna 2019 - Nový rok

nOvOrOční bOhOslužba
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany
na bohoslužbu, která proběhne v našem farním kostele
sv. Jiří v Citově v úterý 1. 1. 2019 od 10:45 hodin.
Sobota 5. ledna 2019

tříkrálOvá sbírka 2019
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu
5. 1. 2019 dopoledne.
Skupinky koledníků vyjdou do citovských ulic v 10:00 hod. Sraz koledníků bude v 9:30 hod. na faře.
V pátek 4. 1. 2019 od 17:00 hodin proběhne v kostele v Rokytnici „Kadidlo pro krále“ – mše svatá s následnou
adorací pro děti, na kterou jsou v kostýmech tří králů zváni všichni koledníci.
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Osmý ročník Svatováclavského nočního pochodu
Měl stejně jako minulý rok dvě trasy. Velmi mě potěšilo, že večerní a noční turistika má mezi citováky stále
hodně fanoušků. Všichni účastníci se sešli 27. 9. 2018,
chvíli před sedmou večer u „Jednoty“. Jeli jsme společně autobusem do Dubu nad Moravou, kde vystoupila první 18-ti členná skupina. Jejich trasa měřila 6 km:
Dub – Tučapy – přes řeku Moravu – polními cestami
směrem do Citova. Druhá 20-ti členná skupina a pes
Ťapka pak autobusem pokračovala do Hrdibořic. Celá
trasa měřila 12 km. Na startu nás přivítala okouzlující
krajina Národní přírodní památky „Hrdibořické rybníky a slatiniště“. Pokračovali jsme mezi poli, kolem další
přírodní památky „Tučapská skalka“ směrem do Tučap,
kde jsme se napojili na trasu první skupiny. Bylo báječné, že krásné počasí, které trvalo snad celé prázdni-

ny, nás v září neopustilo a nepokazilo nám noční výlet.
Naopak, lunární astronomický cyklus úplňku, který byl
dva dny před pochodem nám připravil nádherný zážitek z obrovského vycházejícího Měsíce nad Tučapy. K
tradičnímu táboráku u Fčely došli všichni, v 21.00 hod.
první skupina a o hodinu později druhá parta. Společně jsme našlapali 348 km, se kterými jsme se zapojili
do celoevropské charitativní Výzvy Team Blue, ve které za vysportované kilometry získaly různé nadace dne
25. 10. 2019 finanční prostředky. Náš pochod nakonec
udělal radost nejen všem zúčastněným nočním výletníkům, ale i Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška.
Za organizátory Kateřina Jemelková

Návrat do první republiky aneb prvorepubliková
kavárna – 13. října 2018
Po celé republice v průběhu roku 2018, probíhalo a
stále probíhá při příležitosti 100 let výročí vzniku Československého státu na stovky přehlídek, významných kulturních, společenských a sportovních akcí. S
blížícím se říjnovým státním svátkem oslavy vrcholily
nejen v hlavním městě Praze a ostatních krajských a
okresních centrech. Také v naší obci se na několik hodin změnil citovský kulturní dům v prvorepublikovou
kavárnu. Ve dvoře Kulturního domu parkovali veteráni. Kdo vstupoval po červeném koberci do kavárny, tajil dech…. ale jen malou chvíli… hned se ho ujali dva
majordomové, kteří uváděli všechny hosty k jejich stolům. Atmosféra byla famózní, plná zážitků, bohatého
programu a usměvavých lidí. K poslechu, nakonec i k
tanci hrálo duo: na piáno Richard Pogoda, olomoucký rodák, muzikant, skladatel, společně se saxofonistou Miroslavem Švihálkem. Citovští ochotníci si nenechali utéci příležitost si s pány muzikanty nějaký ten
hit společně zanotovat. Zpívali jsme nejen hlasivkami
a plícemi, ale především srdcem, jak už to míváme při
každém našem vystoupení. Ještě nyní mi v uších zní
„Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře.
Život plyne jak voda …..“. Zpívalo se a hrálo téměř do
nočních hodin. Několik šikovných citovských cukrářek
připravilo pro návštěvníky skvělé prvorepublikové zákusky jako je čokoládový Harlekýn, Medový dort s ořechy, Vídeňský Sacher, Kremrole, Desert Pavlova a další. K zakousnutí byly ale i slané dobroty, např. zvěřinová nebo krůtí paštika, hovězí Tataráček, domácí sekaná, nebo prvotřídní gulášek. Čepovala se Plzeň a Prvorepublikového rumu nezbylo na konci večera ani deci.
Tým cateringu odvedl výbornou práci, obsloužil napěchovanou kavárnu s více než 130-ti zákazníky. Atmo-
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sféru první republiky jste si vychutnali také na dvoře
Kulturního domu. Pavlína Wolfová s Romanem Prokešem a „Studiem bez kliky“ přitahovali návštěvníky nejen čerstvě upraženou kávou v prvorepublikové pražírně-kafírně ale i poutavým vyprávěním. Jen škoda, že
to tak rychle uteklo.
Děkuji všem nadšeným organizátorům, a všem, kteří se
zapojili při organizaci a přípravě tohoto zábavného výletu časem.
Pro ty z Vás, kteří se ještě jednou chcete vrátit do krásy a atmosféry první republiky, plánujeme 23. 2. 2019
První obecní a sportovní ples v duchu První republiky. K poslechu i tanci nám přijede zahrát stylová kapela Jazz Bond Přerov. Účast potvrdil také Richard Pogoda, který jak uvedl „si nemůže tu báječnou atmosféru
citovského publika nechat ujít“. Těšíme se na Vás.
Kateřina Jemelková, za obec Citov
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Oslavy Československé republiky
Sté výročí od založení samostatného Československého státu se v naší vlasti slaví po celý tento rok. Různé výstavy, přednášky, významné akce… Mohli jsme si
vybírat, kam své kroky nasměřujeme. My jsme zůstali v naší rodné obci. Nejdříve jsme se vrátili duchem do
První republiky a vyzkoušeli si, jak si lidé v té době vyšli posedět a pobavit do kavárny. Historické automobily, pražírna kávy, obsluha a zákusky dřívější doby. Jak
jsme to prožili, je popsáno v předchozím článku.
Za několik dní se oslavy přesunuly do zámku, kde byla
připravena výstava k této příležitosti. Sešly se různé
dokumenty rozmanitých druhů, pohlednice, fotografie, vzpomínkové předměty. Celá výstava byla doplněna články z knihy ,,První republika“. Páteční večer, 26.
října 2018, byl věnován i dokumentárnímu filmu ,,Morava 1918“. Po jeho zhlédnutí v obřadní síni zámku proběhla diskuze s historikem PhDr. Jiřím Lapáčkem. Následující den, v sobotu 27. října 2018, došlo v naší obci
k vyvrcholení oslav. Odpoledne byla možnost opět navštívit výstavu v prostorách zámku. Poté se uskutečnilo slavnostní zasazení pamětní lípy v zámeckém parku
za účasti občanů, zastupitelstva obce, faráře Tomáše
Klíče a vlajkonošů, jejichž úkolu se zhostili místní hasiči. Každý zúčastněný mohl pomoci lípu zasadit, stačilo
se neostýchat a vzít si do rukou lopatu, naplnit hlínou.
Jednou budeme i my pamětníci, budeme chodit kolem
lípy s vytesaným nápisem „Strom republiky“ do kamene a budeme moci říkat, že i já jsem tehdy tu lípu pomáhal/a sadit… Nechť nám roste a dopřeje v budoucnu stín a vůni lipových květů.
První tóny slavnostní hudby daly povel vlajkonošům

vyjít vpřed. Lampionovým průvodem po naší obci jsme
si připomněli tento významný den. Vlajkonoši nesoucí
naši státní vlajku a kytici, kterou po průvodu položili k
pomníku padlých, za nás všechny důstojně uctili památku padlým vojákům. Po tomto důstojném aktu převzal slovo starosta obce, společně jsme zazpívali státní hymnu a nechali otce Tomáše, aby požehnal národu.
Ním zazpívaná píseň „Ať mír dál zůstává s touto krajinou“ není třeba již dále vysvětlovat. Je jasné, co si snad
každý přeje, klid a mír – mezi sebou, v rodinách, nejen
v naší zemi. „Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou“…
Kdo nebyl příliš znaven deštivým počasím, vydal se
ještě pobavit do kulturního domu. Živá kapela, občerstvení, ohňostroj za doprovodu „Vltavy“. Připravili jsme
důstojné oslavy pro všechny věkové kategorie, proto nezahazujte své vzpomínky, ať další generace mají
taky na co „koukat“.
Lenka Karasová, za obec Citov
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Zima na naší zahradě
Zima, stejně jako každé roční období, má své jedinečné kouzlo. Krajina schovaná pod baldachýnem sněhu,
třpytivé sněhové vločky, sníh křupající pod vašimi kroky, dech beroucí námraza na větvích stromů, to je charakter tohoto ročního období. Na zahradě je však stále co dělat. A nejen na ní. Při přebírání uskladněného
ovoce zakopneme o staré hrábě, což nám připomene,
že je čas na údržbu nářadí. Ještě před nástupem silnějších mrazů se musíme postarat o ochranu stromků

proti okusu zvěří. Na jaro si ještě nějakou chvíli počkáme, ale už nyní si můžeme promyslet, co kam zasadíme. Chceme-li některou z našich oblíbených rezistentních ovocných odrůd zachovat a nenechat ovocný sad
zestárnout bez obměny, použijeme osvědčenou metodu vegetativního množení – štěpování.
Pevné zdraví a úspěšný nový rok 2019 vám ze srdce
přejí Zahrádkáři Citov

Svatomartinský průvod
Letos jsme se vydali hledat sv. Martina v sobotu 10.
listopadu. Přidali se k nám i děti z Brodku a Rokytnice. Rozsvítili jsme své lucerny a vydali se za Martinem.
Cestou na děti čekaly 4 stanoviště s drobnými hrami
nebo úkoly. Když jsme došly ke mlýnu, přečetly jsme si
s dětmi příběh o sv. Martinovi, děti pak chodily po jednom nebo po dvou za sv. Martinem, který je odměnil.
Pak nás už čekalo jen příjemné posezení na faře s čajem, dobrotami a hry s dětmi, které nikdy neomrzí.
Anna Bendová

Vítání občánků
V neděli 11. listopadu 2018 jsme v obřadní síni našeho zámku společně přivítali a slavnostně přijali 5 dětí
mezi občany naší obce. Přivítali jsme holčičky Emičku Nucovou, Zorinku Kozlovou a Terezku Špundovou, a chlapečky Marečka Seidla a Tadeáška Mráčka.
Naše nejmenší přišli přivítat i děti z Mateřské školy
svým vystoupením a předáním dárečků. Kulturní program zpestřil i zpěv dětí rodiny Seidlových, Janošíkových a Karasových za hudebního doprovodu Jana Seidla. Krásným překvapením byla zpěvem darovaná píseň v podání Miroslavy Seidlové. Po slavnostním pro-
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jevu starosty obce proběhla gratulace a zápis do pamětní knihy.
Na závěr této slavnostní chvíle jsme vyslovili přání
všem přítomným, rodičům a především dětem, aby
šťastně vykročily do života, který je teprve čeká a také,
aby navždy milovaly a ctily své maminky a tatínky a
všechny své blízké. Doufáme, že tento den zůstane ve
vašich vzpomínkách. Bylo mi ctí naše nejmenší uvést
do svazku naší obce Citov.
Lenka Karasová, za Obec Citov
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40. výročí Sboru pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti v Citově byl ustanoven
prostřednictvím okresního SPOZ Přerov. Vznikl sice v
září 1978, ale nebyly mu přiděleny žádné finanční prostředky, takže zahájil svou činnost až v roce 1979. SPOZ
musel překonat počáteční potíže spojené s nevhodnou místností a s malými zkušenostmi svých členů.
Pracoval v tomto složení: předseda Alois Konečný, tajemnice Bohumila Pavlíková, členové Anežka Haflantová, Marie Koutná, Helena Kubáčová, Rudolf Kolář, Sylvie Nezhybová a Dagmar Kouřilová. Grafickou úpravu
kroniky prováděla Vlasta Pavlíková.
Kromě členů jmenovaných obecním úřadem k SPOZ
neodmyslitelně patřili i patří další občané, jimiž jsou
Jiřina Nevrklová, Libuše Poštolková, Jiří Pavlík, Věra a
Jaroslava Pavlíkovy, František Šefčík, Pavla Haflantová,
Božena Vránová, Antonín Zdařil, Jiří a Antonín Čepelákovi, Jan Haflant, Jan Seidl s rodinou, Veronika Kozlová, ale také i děti z mateřské a základní školy a citovská mládež.
V posledních letech se na této milé práci podílí i Dalibor Šefčík, Kateřina Jemelková, Lenka Karasová, členové Divadelního spolku CIDOS a mnoho dalších dobrovolníků.
Kronika Sboru pro občanské záležitosti v Citově
v sobě skrývá:
Vítání občánků
Byla to první akce citovského sboru, které se uskutečnilo 19.5.1979 v bývalé aranžérii patřící k zámku. Poslední – letošní vítání bylo 11.11.2018 v obřadní síni na
zámku, kterou pro tyto účely máme k dispozici od roku
1981. Za celou dobu vítání proběhlo 63x a přivítáno
bylo 234 dětí.

František a Marie Vojtkovi v roce 1988, Adolf a Anna
Komínkovi v roce 1989, Antonín a Anna Hučínovi
v roce 1990.
Diamantová svatba
U této příležitosti bylo osobně blahopřáno 2x. V roce
1984 Ervínu a Marii Krejčířovým a v roce 2004 Bohumilu a Jarmile Kolářovým.
Svatba v altánku
První svatba v zámeckém altánku byla 16.7.2011. Celkem zde proběhlo již 15 svatebních obřadů.
Přátelské setkání Citov – Cítov
Vzájemná partnerská setkání obou obcí mají historické kořeny sahající až do roku 1970. Tehdy zástupci
obce Citov na svém zájezdu, pořádaném místní skupinou Českého červeného kříže a základní organizací Českého svazu žen, zavítali do obce Cítov u Mělníka. Pod vedením předsedy místního národního výboru
zde byla uzavřena družba o přátelství. V rámci vzájemného poznání pak na podzim téhož roku zavítalo několik cítovských občanů na Moravu. Po návratu domů
si oba místní národní výbory vyměnili zdravice do roku
1971 s přáním, aby se jejich přátelství dále prohlubovalo. Po 33leté pauze na tato vzájemná setkání jsme
opět navázali a u nás v Citově proběhlo 3x - 17.7.2004,
21.-22.7.2012 a 15.-16.7.2017.
Oslava 725. výročí od 1. písemné zmínky o obci Citov
Oslava tohoto výročí proběhla 19.7.2008.
Výstava a zasazení pamětní lípy k 100. výročí založení československého státu
Výstava s promítáním dokumentárního filmu a zasazením pamětní lípy v zámeckém parku proběhla ve
dnech 26.-27.10.2018.

Pionýrský slib a předávání pionýrských šátků
Tato akce v letech 1986-1989 proběhla v naší obci 4x,
kdy uvázat pionýrský šátek zvládlo celkem 23 dětí.
Dosažení zletilosti
Tento slavností obřad mohlo prožít 33 plnoletých v letech 1987-1992.

Besedy s důchodci
Bývá to jednou z největší akcí roku. Kulturní program
zajišťovali až do roku 2000 místní děti, mládež a hudebníci. Ovšem starší odcházejí, mladí utíkají, tak bylo
třeba hledat náhradu tohoto kulturního programu jinde. Od té doby nás navštěvují se svým vystoupením
různé soubory, kapely, divadla. Toto setkání se stalo již tradicí a je u seniorů velmi oblíbené. Je určené
všem, kteří mají rádi společnost a zajímají se o veřejný život v naší obci. První byla 30.11.1979, byla celkem
37x (v roce 1992 a 1994 se neuskutečnila nebo nebyla zapsána), letos 24.11.2018 by tak byla po 40. Celkem
se podepsalo do pamětní knihy 1341 důchodců. V letošním roce obec obdarovala důchodce drobnými dárky – bezpečnostním desaterem, propiskou se státními
symboly a čistícím ubrouskem na brýle (mnozí si mysleli, že je to obrázek či pohlednice). Ať dárečky slouží!

Beseda s jubilanty - padesátníci
Uvítání padesátiletých rodáků v rodné obci bylo 3x a
to v letech 1981, 1998 a 2001. Rodáků ročníku narození 1931 se sešlo 13, rodáků ročníku narození 1948 se
sešlo 10 a rodáků ročníku narození 1951 se sešlo 11.
Beseda s jubilanty - šedesátníci
Uvítání šedesátiletých rodáků v rodné obci bylo 2x, v
roce 1982 a 2011, rodáků ročníku narození 1922 se sešlo 14 a rodáků ročníku narození 1951 se sešlo 11.
Zlatá svatba
Slavnostní obřad ke Zlaté svatbě byl proveden 5x. Zúčastnili se jej manželé Stanislav a Anežka Krejčířovi v
roce 1981, Jindřich a Božena Hanzlíkovi v roce 1986,
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Další účast, spolupráce, akce SPOZu
Účast při stužkování prvňáčků v MŠ, návštěvy citovských občanů umístěných v domovech důchodců či
v ústavech sociální péče, zasílání blahopřání k významným výročím spojené s návštěvou jubilanta, zasílání
blahopřání novomanželům ke sňatku a smuteční kondolence pozůstalým rodinám, další kulturní akce jako
masopustní vodění medvěda s pochováváním basy,
stavění a kácení hodové májky, dětský pohádkový
les, adventní výstava, zpívání pod vánočním stromem
a jiné nahodilé kulturní akce.
Oslavy SPOZu
První připomenutí 10. výročí bylo v listopadu 1989 na
plenárním zasedání při zhodnocení práce SPOZu, další oslava se uskutečnila 8.11.2009 ke 30. výročí SPOZ
v obci. Letošním rokem vstupujeme do oslav 40. výročí SPOZu (nyní pod názvem Výbor pro občanské záležitosti) s předáváním děkovných listů spoluobčanům,

kteří svůj volný čas věnovali na přípravu kulturních
a společenských akcí v naší obci.

Děkujeme Bohumile Pavlíkové, Marii Koutné, Marii Nucové, Jiřině Nevrklové, Libuši Poštolkové, Aloisi Konečnému a Janu Seidlovi za
dlouhodobou práci v této činnosti a Vlastě
Pavlíkové za grafickou úpravu kroniky.
Základním posláním a zájmem Výboru pro občanské
záležitosti je věnovat pozornost významným okamžikům v životě spoluobčanů. Jde o to, aby každý občan
cítil, že ve slavnostních a radostných okamžicích, ale
i ve chvílích smutku není sám. Jestli to tak opravdu cítí,
tak je to ta největší odměna těm, kdo tuto činnost vykonávají.
Zapsala Lenka Karasová, za Obec Citov

Setkání zastupitelů obce se seniory
Snažím se najít a popsat mé pocity, které mívám při jakémkoli vystoupení malých dětí. Myslím si, že to máme
všichni podobně – je to kouzlo, které nám vyvolá ve
tvářích úsměv, v očích slzy a v nitru lásku, radost, krásu. Podzimní setkání zastupitelů obce se seniory opět
uvedly naše děti z mateřské školy, tentokrát svým pásmem o Kohoutkovi, který ztratil KYKYRYKÝ.
Pan starosta přivítal všechny hosty a informoval v krátkosti o událostech roku 2018 i plánech do budoucna v
obci Citov.
V rámci setkání byli oceněni dlouholetí citovští rodáci
za svou činnost v SPOZ, které letošní rok slaví 40.té výročí založení.
Kulturní program dále obohatili významní hosté z Olomouce: umělecký šéf činohry Moravského divadla v

Olomouci, herec, režisér a dramatik Roman Vencl společně s kolegyní dramaturgyní činohry Moravského divadla Michaelou Doleželovou, režisérkou a autorkou
divadelních her. Ve svém projektu „Divadlo do houslí“
se úsměvným způsobem ohlédli za životem manželského páru, který slaví „Výročí“ a vzpomíná tak jako my
všichni.
K závěru odpoledne se tradičně o zábavu postaral pan
Josef Čechák z Majetína, který zpíval a hrál na el. varhany. Jeho písničky dokázaly pobavit, rozproudit večer a zábavu, dlouho se tancovalo a zpívalo. Všichni se
moc bavili, domů se nespěchalo. To bylo tím správným
vzájemným poděkováním organizátorům a našim seniorům.
Kateřina Jemelková, za obec Citov
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „KRÁLOVSTVÍ OBJEKTIVEM OBČANŮ KRÁLOVSTVÍ“ V ROCE 2018
Sdružení obcí mikroregionu Království pořádá každoročně, letos již po jedenácté, pro všechny své občany
fotografickou soutěž a výstavu obrazů. Do soutěže se
zapojilo 19 fotografů s celkovým počtem 100 fotografií na téma: „Půvab květin a stromů“ a „Zvyky a tradice“.
Vernisáž fotografií a vyhlášení výsledků se uskutečnilo v neděli 18. listopadu 2018 v Kulturním domě v Císařově.

Vítězové převzali z rukou pořadatelů odměny a zároveň gratulaci s přáním pevné ruky při mačkání spouště v příštím roce!
Pořadatelé vzkazují: „Těšíme se, že se příště zapojí opět i někdo z Citova!“ Už teď můžete pořizovat
své fotografie na téma „Černobílý svět“ a také „Krajinou Království“.
Zapsala Lenka Karasová

Vítěznými autory v kategorii „Půvab květin a stromů“ se stali:
1.místo Bohumila Krčková, Dub nad Moravou
2.místo Miroslav Heckelmoser, Majetín
3.místo Martin Hlavinka, Charváty
Vítěznými autory v kategorii „Zvyky a tradice“ se
stali:
1.místo Marie Švédová, Císařov
2.místo Bohumila Krčková, Dub nad Moravou
3.místo Martin Hlavinka, Charváty

ADVENTNÍ VÝSTAVA ,, STAROČESKÉ VÁNOCE“
V době předvánočního času se koná v kulturním domě
adventní výstava. Letos se konala již desátým rokem v
neděli 9. prosince na téma ,,Staročeské vánoce“.
Při vstupu do kulturního domu vévodil obrovský blikající sněhulák, který nám zapůjčila rodina Hrbáčkova, za
který velice děkujeme. Návštěvníky u vchodu do sálu
přivítaly dvě Marušky – Nucová a Koutná.
Na sále bylo možno shlédnout staročeskou setničku,
vyráběné stromečky, které byly ozdobeny proutěnými,
krajkovými, slaměnými a dřevěnými dekoracemi. Také
zde byly svícny a svícinky z různých materiálů, kameninové, dřevěné a plechové nádobí, papírové vločky,
ubrusy, obrázky a předměty, které se použivaly v dřívější době. Děkujeme všem 27 vystavovatelům včetně
6 dětí, které nám tyto poklady zapůjčili.
Také nejmenší, v koutku pro děti, tvořili ozdoby z papíru, kartonu a špejlí, které umístili na vánoční stromek.

hunka Sehnulová a Anička Ševečková, kterým bych
tímto chtěla poděkovat. Ráda bych také poděkovala Kateřině Jemelkové, Daliborovi Šefčíkovi, Jaromíru Otáhalovi, kteří se mnou s úsměvem obsluhovali na
baru.
Také děkuji všem za milá slova i těm, kteří nám pomohli s průběhem této akce i následným úklidem.
Zvláštní poděkování patří našim seniorkám, které
upekly slané tyčinky a vánočky.
Velký dík patří vystavovatelům, soutěžícím a především návštěvníkům, bez kterých by se 10. ročník adventní výstavy nemohl konat. Těšíme se na další ročník a doufáme, že se žúčastníte buď jako vystavovatelé, soutěžící nebo navštěvníci.
Za organizační tým Michaela Přikrylová

Jako každý rok byla vyhlášena pekařská soutěž na
téma ,,Staročeské cukroví“, ve které se nám sešlo 25
druhů. Opět se hodnotil vzhled, kde 1. místo patří Petře Bukáčkové za kornoutky, 2. místo Iloně Otáhalové
za kořenky a 3. místo Kateřině Jirsové za svatou Augustýnu. Co se týká hodnocení chuti vystavovaných vzorků, tak 1. místo náleží Jitce Reisové za trubičky, 2. místo Petře Bukáčkové za sádlové oválky a 3. místo Kateřině Jirsové za svatou Augustýnu.
Společně se mnou se na přípravě výstavy podílely Lenka Karasová, Jana Čepeláková, Kateřina Jemelková, Miluška Majdišová, Lenka Nucová, Zdenka Medková, Bo-
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Vítězné recepty:
Nejlepší vzhled:
1. Petra Bukáčková - KARAMELOVÉ KORNOUTKY 250 g hladké mouky, 200 g mletý cukr, 200 g medu,
3 žloutky, 2 lžíce mléka
Postup: Zpracujeme těsto, vyválíme tenký plát, vykrájíme kolečka, dáme na pečící papír zhruba 5 ks, pečeme
5 minut při 180 stupních. Ihned po upečení je stočíme
do kornoutku, necháme odstát. Okraje můžeme namočit do čokolády a obalit v mletých mandlích. Krém je
karamelové Salko + máslo.
2. Ilona Otáhalová - KOŘENKY - Těsto: 40 dkg hladké
mouky, 25 dkg másla, 16 dkg mletého cukru, 2 dkg kakaa, 5 dkg strouhané čokolády, 2 žloutky, ½ lžičky mletého hřebíčku, 1 ½ lžičky mleté skořice. Punčová poleva: 25 dkg mletého cukru, 2 lžíce punče, 1 lžička citronové šťávy, 1 lžíce horké vody, potrav. barva (červená),
rozinky na ozdobení. Zpracované těsto necháme odpočinout alespoň 2 hodiny v lednici. Vykrajujeme kytičky, pečeme v mírné troubě. Po upečení zdobíme doprostřed punčovou polevou a rozinkou.
3. Kateřina Jirsová - SVATÁ AUGUSTÝNA - 190g
másla, 300g krystalového cukru, 1x karamelové Salko,
1x balíček slunečnicových semínek, 1x balíček rozinek,
1x sáček neslazených burizonů. Postup: rozpustíme
máslo s cukrem do zkaramelizování. Přidáme slunečnici (můžeme i brusinky, mandle, kešu oříšky nadrobno nakrájené), kterou jemně zpražíme s karamelizovaným cukrem. Přidáme rozinky, karamelové mléko a odděláme z plotny. Nakonec přidáme burizony a pořádně promícháme. Malou lžičkou vytváříme hrudky, které sázíme do papírových košíčků.

Nejchutnější:
1. Jitka Reisová - NEPEČENÉ TRUBIČKY - 150g piškotů velmi jemně rozdrcených, 150g ořechů jemně
pomletých,150g moučkového cukru, 1vel. lžíce kakaa, 2celá vejce. Postup: Všechny suroviny dobře spojíme, rozválíme na tenký plát, nakrájíme proužky asi
3 cm široké a dlouhé tak, aby jsme obtočily kovovou
trubičku, na které hmotu necháme do druhého dne

ztuhnout. Pak sundáme, ponoří se do čokolády, nechá
zatuhnout a teprve se plní krémem, který si připravíme:
Uvaříme šlehačku 200 ml s 1 vanilkovým cukrem, necháme vychladnout (občas zamíchat, aby se nevytvořil škraloup). Připravíme si 20 g másla a vyšleháme se
2 lžícemi ml. cukru a do toho postupně zašleháváme
vychlazenou šlehačku. Naplníme trubičky.
2. Petra Bukáčková - ČOKOLÁDOVÉ OVÁLKY S PAŘÍŽSKÝM KRÉMEM - 210g hladká mouka, 70 g mletý
cukr, 140 g másla, 2 žloutky, 30 g kakaa, citronová kůra,
Pařížský krém - 250 ml šlehačka 33%, 75 g cukr krupice,
3 lžíce kakaa, 100 g čokolády na vaření 125 g másla. Postup: svaříme smetanu, cukr a kakao po spojení všech
surovin a krátkém provaření odstavíme směs a vmícháme máslo a čokoládu na vaření. Necháme vychladnout
do druhého dne a vyšleháme. Vyválíme těsto, vykrájíme oválky a pečeme při 170supních asi 8 minut. Plníme krémem a namočíme do čokolády.
3. Kateřina Jirsová - SVATÁ AUGUSTÝNA

Klub seniorů
V naší obci nadále pracuje klub seniorů. Scházíme se
každé první úterý v měsíci ve společenské místnosti
bytového domu, kde se společně bavíme, něco k různým příležitostem vyrobíme, vypijeme šálek kávy či
čaje a cítíme se mezi přáteli dobře. Chtěli bychom tímto vyzvat další seniory ke spolupráci a zábavě, kterou
potřebuje každý člověk, co má rád lidi a společnost.
Také bychom chtěli poděkovat panu starostovi Jaromí-

ru Otáhalovi a zastupitelům obce a všem těm, co se podíleli na přípravě a průběhu letošního setkání seniorů
se zastupiteli obce.
Na závěr tohoto krátkého příspěvku bychom chtěli popřát všem spoluobčanům krásné vánoční svátky a v
nastávajícím roce hlavně pevné zdraví, spokojenost a
rodinnou pohodu.
Klub seniorů Citov
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Mateřská škola Citov
Už jsou to neuvěřitelné 3 měsíce, kdy se po prázdninách otevřely brány školky a znovu se tu rozléhá smích
a brebentění. Slzičky už jsme nechali doma a do školky
chodíme jen s úsměvem.
V září jsme se všichni seznámili, společně si chviličku poplakali, ale postupně si i hráli a s kamarády pošťuchovali. Dokonce jsme si zakouzlili s klaunem, který přijel k nám do školky. Naučili jsme se písničky, básničky, tanečky, stavěli si z kostek, lega, jezdili s kočárky, auty a zkoušeli malovat barvami, vyrábět z plastelíny a stříhat nůžkami.
V říjnu jsme společně s rodiči uklidili zahradu - všem
děkujeme za pomoc. Přijelo k nám divadlo s pohádkou
„Jak králíček zachránil babičku“, potom druhé divadlo s
„Africkou pohádkou“, a dokonce jsme byli i v divadle v
Prostějově na pohádce „Medová královna“. Náš dvorní
fotograf, pan Jaroslav Blaťák, děti vyfotil na vánočním
focení. A navázaly jsme spolupráci s Mateřskou školkou ve Velkém Týnci - zatím to spočívá pouze ve výměně nápadů, ale spolupráce bude dále rozvíjena.
V listopadu přijelo divadlo, kde jsme se učili se Zdravíkem, a další divadlo až z Hodonína s pohádkou „Krtek a prasátko“. Abychom i my tužily zdraví, chodíme se
potit do sauny - děkujeme. V neděli 11. 11. 2018 jsme
v obci přivítali malé občánky, kterým děti zazpívaly a
přednesly básničku. Uspořádali jsme I. schůzku Ekoškoly, kde jsme si vybraly téma na nadcházející 2 roky
a rozvrhly první úkoly. A znovu cesta autobusem, tentokrát do Přerova na výchovný koncert „ Tajemství písniček“, kde jsme si zazpívali a dozvěděli se, co všechno
musí mít písnička- klíč, noty, pomlky atd. Nacvičili jsme
program na vystoupení pro seniory, kde jsme se letos
pustili do pohádky, která se jmenuje „Kikirikí“ (tuto pohádku jsem pochytila, když jsem nastoupila do školky
v roce 2003, od paní ředitelky Jiřinky Nevrklové, společně s paní učitelkou Zamcovou, pohádku zpracovaly
podle leporela). Na konci měsíce jsme stihli ještě jedno divadlo v Prostějově, kde zahráli „Pyšnou princeznu“. Ještě koncem listopadu jsme vyhlásili sběr staré-

ho papíru, jehož výtěžek chceme použit na zakoupení
herních prvků do školní zahrady. Sesbíráno bylo 1291
kg papíru, za který jsme utržili 2647,- Kč. Děkujeme.
Prosinec už nebyl tak nabitý událostmi, spíše se věnujeme vytváření na Adventní výstavu a přípravami na
Vánoce. Rodiče s dětmi se mohli zapojit do naší soutěže na téma Adventní výzdoba, která bude vyhodnocena koncem měsíce. 5. 12. 2018 k nám přišel Mikuláš
s Andílkem a Čertem. Děkujeme Mikuláši a jeho dru-

žině za návštěvu a těšíme se zase za rok. Děti dostaly balíčky od Mikuláše ještě ze školní jídelny z Brodku
a dokonce nás pozvali i čerti do Jednoty. Tam Mikuláš
už nebyl, ale vyslal 2 čertíky, kteří za písničku dali dětem balíček. Ještě nás čeká Vánoční posezení s rodiči,
kde vystoupíme opět s pohádkou „Kikirikí“ a přidáme
písničku a taneček. Společně si povykládáme, ochutnáme maminkami napečené dobrůtky, vyrobíme svícen a také se připojíme k celorepublikové akci „Česko
zpívá koledy“.
Vám všem bych chtěla popřát krásné Vánoce, spoustu
radosti a spokojenosti a hlavně klidu.
Za kolektiv Mateřské školy Veronika Mlčochová

Pěstitelská výstava Zahrádkářů 2018
Jako tradičně jsme se sešli v měsíci září v klubovně zahrádkáře v Citově na výstavě úspěchů minulé zahrádkářské sezony.
Vystavovali jsme nejen jablka, ale ke zhlédnutí byly
také hrušky, švestky, ořechy, dále zelenina jako mrkve, petržele, rajská jablka, papriky, lilek, dýně, cibule
a další. Na dalších stolech se zelenaly všelijaké domácí bylinky. Celkový prostor doplňovala výstava květin a
umělecké tvorby paní Bendové, která výrazně obohatila vzhled naší výstavy.
Všichni vystavovatelé jablek se zároveň zúčastnili soutěže o největší jablko. První místo obsadil pan Čepelák
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s dvojicí největších jablek na této výstavě. Jako odměnu obdržel láhev vynikajícího zahrádkářského jablečného moštu. Ostatně, tento vynikající mošt byl na naší
výstavě k ochutnání a bylo možno si jej i odnést domů.
Po prozkoumání exponátů byla možnost posedět, ob-

čerstvit se a podělit se o své dojmy a zkušenosti s členy
svazu zahrádkářů. Bylo možné také podebatovat s panem Čepelákem, jakpak se mu daří vypěstovat veliká
jablka, i když je v létě mimořádné sucho.
Zahrádkáři Citov

Kompostéry do domácností
V rámci přípravy projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Citov“
jste byli v měsíci dubnu 2018 požádání o vyplnění dotazníku k zapojení se do této akce. Na základě vyhodnocení odevzdaných dotazníků byla zpracována projektová žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí. Žádost byla podána v měsíci červenci 2018, avšak její vyhodnocení se předpokládá v termínu nejpozději do konce měsíce března
2019.
V případě úspěšnosti podané žádosti bude projekt
na předcházení vzniku odpadů realizován formou zakoupení kontejneru na textil a kompostérů. Občanům,
kteří se zapojili do projektu odevzdáním vyplněné-

ho dotazníku, budou kompostéry předány na základě
smlouvy o výpůjčce, a po uplynutí doby udržitelnosti
budou občanům darovány na základě sepsané smlouvy. V domácnostech bude kompostován rostlinný bioodpad z kuchyní a ze soukromé zeleně. Kompost bude
využíván občany k aplikaci na své pozemky. Kontejner
na textil by byl umístěn na sběrové stanoviště tříděného odpadu u prodejny Jednoty. Sesbíraný textil bude
použit pro další využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku.
Přejme si tedy, aby naše projektová žádost byla finančně podpořena, neboť bez získání dotace bychom tento projekt nerealizovali.
Jaromír Otáhal

Fotbalový klub Citov City
Vážení spoluobčané,
v letošním roce fotbalový klub CITOV CITY vyhrál 2.
ligu v malé kopané a poprvé v historii své činnosti postoupil do 1. ligy.
První zápasy v této nejvyšší soutěži se nám příliš nepovedly, ale postupem času jsme začali zlepšovat svou
formu a sbírat první ligové body. I přes získaných 20
bodů a krásné 5. místo po polovině soutěže je naším
cílem 1. ligu v Citově udržet. Velkou zásluhu na tomto

krásném umístění mají nejen hráči samotní, ale hlavně naši skvělí fanoušci, kteří navštěvují utkání v hojném počtu.
S blížícím se koncem roku 2018 bychom Vám chtěli
tímto poděkovat za podporu a těšíme se opět na viděnou na fotbale v sezóně roku 2019. Přejeme Vám všem
krásné prožití svátků vánočních a do Nového roku
2019 hodně zdraví a radosti z fotbalu.
Bohumír Koukal

Vyhodnocení malé kopané podzim 2018
poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
SOKOL ROKYTNICE
ROTUJÍCÍ KEDLUBEN KOZLOVICE
AC HROT DŘEVOHOSTICE
ZIPPO VINARY
CITOV CITY
FC TRAVEX PŘEROV
J.B.TUČÍN
HELL KOZEL DLUHONICE
MAJETÍN LIONS
SC NEALKO PŘEROV
SK HRADČANY
P.P.B. PIVÁRIUM
SC GUNERS DLUHONICE
IFK VINARY
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z
12
13
10
11
13
10
11
12
13
13
12
11
12
13

v
10
10
7
6
6
5
4
3
3
4
3
3
2
2

r
1
1
2
2
2
2
3
4
4
1
3
0
3
2

p
1
2
1
3
5
3
4
5
6
8
6
8
7
9

skore
72:18
53:27
52:26
52:36
37:36
23:22
30:39
24:27
33:43
39:54
23:37
34:51
28:50
33:68

body
31
31
23
20
20
17
15
13
13
13
12
9
9
8
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1. LIGA PLMK – CITY CITOV – JARO 2019
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
13.

SO - 30.03.
NE - 07.04.
NE - 14.04.
NE - 21.04.
NE - 28.04.
NE - 05.05.
NE - 12.05.
NE - 19.05.
SO - 25.05.
NE - 02.06.
NE - 09.06.
NE - 16.06.
NE - 23.06.

AC HROT Dřevohostice – CITY
CITY – J.B. TUČÍN
SOKOL ROKYTNICE – CITY
CITY – IFK VINARY
HELL KOZEL Dluhonice – CITY
CITY – FC TRAVEX PŘEROV
MAJETÍN LIONS – CITY
CITY - SK HRADČANY
SC NEALKO PŘEROV – CITY
ZIPPO VINARY – CITY
CITY – Rotující kedluben Kozlovice
GUNNERS Dluhonice – CITY
CITY – P.P.B. PIVÁRIUM

10.00
10.15
14.00
10.15
10.00
10.15
10.30
10.15
09.00
14.30
10.15
08.45
10.15

Dřevohostice
CITOV
ROKYTNICE
CITOV
DLUHONICE
CITOV
MAJETÍN
CITOV
PŘEROV
VINARY
CITOV
DLUHONICE
CITOV

pOZvánka na citOvskOu tříkrálOvOu rOšádu
V sobotu 5.1.2019 pořádá šachový klub Sokol Citov tradiční, již 8. ročník šachového turnaje. Hrát se bude v
tempu 2 x 15 minut, 9 kol švýcarským systémem (1. kolo vylosuje náhodně počítač a další kola vybírá podle předchozích výsledků, takže většinou proti sobě hrají soupeři sobě rovni). Chceme tímto pozvat všechny
občany na tříkrálovou rošádu, buď jako hráče nebo jako diváky. Není pravdou, že se nesmí diváci pohybovat
mezi hráči. Pokud máte zájem, můžete sledovat kteroukoliv partii, samozřejmě v tichosti a bez „kibicování“.
Pro všechny bude připravené bohaté občerstvení v přísálí kulturního domu.
Zve Vás šachový klub Citov
Šachový klub Sokol Citov
pořádá dne:

5. ledna 2019

8. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu

á
v
O
l
á
r
k
í
ř
t
á
k
s
c i tO v

rošÁda

Místo konání: Kulturní dům v Citově, okr. Přerov
Právo účasti: Bez omezení
Systém:
Švýcarský systém na 9 kol, tempo hry 2 x 15 minut
Ceny: Finanční:
Celkové umístění:
1. místo 3.000,-; 2. místo 2.000,-; 3. místo 1.000,Pro první 3 v kategoriích do 1300, 1500, 1700, 1900 a 2100 Elo:
300,-, 200,-, 100,-.
V případě souběhu finančních cen (v rámci kategorie nebo s celkovým umístěním) bere hráč pouze vyšší cenu.
Ocenění se v rámci kategorie posune na další hráče v pořadí.
Věcné:
Pro nejstaršího a nejmladšího účastníka a nejlepší ženu. Další věcné ceny pro hráče od 4. místa.

program:

Prezentace: 8:15 – 9:00
Přestávka na oběd: 12:00—12:30
Předpokládané ukončení turnaje: 16:00 – 17:00
hrací materiál: Každý hráč resp. dvojice hráčů přiveze šachovou soupravu a funkční šachové hodiny.
Omezené množství materiálu zapůjčí pořadatel za poplatek 50,- Kč.
Startovné: Pro předem přihlášené 80,- Kč za hráče (pro mladší 15 let 40,- Kč)
Pro nepřihlášené 100,- Kč za hráče (pro mladší 15 let 50,- Kč)
Přihlášky: Do 3. 1. 2019 na email petrlavrincik@seznam.cz nebo telefon 775 681 485
(uveďte jméno a příjmení, klubovou příslušnost nebo bydliště,
Elo, datum narození)
Občerstvení: Po dobu turnaje k dispozici bohatě zásobený bufet
(speciality z divočáka).
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Podzimní brigáda 2018

Vyhodnocení jablka 2018

Prvorepubliková kavárna

Prvorepubliková kavárna

Historická pražírna kávy

Historická vozidla

Vítání občánků 2018

Divadelní vystoupení divadla ,,Do houslí‘‘
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