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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Vážení spoluobčané!
Vítejte u nového zpravodaje, prvního čísla letošního roku. V současné době v něm věnujeme prostor především důležitým informacím z obecního úřadu a dění v naší obci. Publikujeme články o
proběhlých akcích i články organizací činných v naší vesnici doprovázené fotografiemi. Dalšími
příspěvky jsou pozvánky na kulturní, společenské, sportovní a další akce. Snažíme se, aby byl zpravodaj pestrý a čtivý, o to víc nás mrzí, když se pak dozvídáme, že neprolistovaný zpravodaj jde rovnou do kontejneru. Vyzýváme Vás, zajímejte se a podělte se s námi o zajímavé zážitky, tipy a poznatky z oblastí, které zajímají i vás a vaše okolí. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte zeptat na
obecním úřadě, jsme Vám k dispozici. Své příspěvky můžete posílat kdykoli v průběhu roku na email: podatelna@obeccitov.cz. Váš příspěvek otiskneme v následujícím čísle zpravodaje. Dělejme
si radost navzájem, pozdravme se, zeptejme se, zapojme se. Co víc udělat, aby obec kvetla a bylo
nám tu dobře? Vždyť jaro je tady! Jaro dělá pokusy… a lidi se radujou!
Ve zpravodaji č. 2/2018 jsme Vás informovali
o GDPR (Informace o zpracování osobních údajů) zpracovávané naší obcí. Mimo jiné jsme Vás
informovali o obecním zpravodaji, který vydáváme v dubnu, září a prosinci. Články doprovází fotografie, jiné příspěvky obsahující jména
a věk jubilantů, jména přistěhovalých, odstěhovaných, narozených apod. Dále bychom rádi
zveřejňovali i fotografie na webových stránkách obce, využili je k propagačním materiálům
naší obce Citov a Mikroregionů Království a Dolek (plakáty, letáky, brožurky, fotoknihy, fotoalba, kronika, kalendáře, pohlednice apod.).
S ohledem na nařízení o ochraně osobních
údajů přikládáme do tohoto čísla zpravodaje výtisk Souhlasu se zpracováním osobních
údajů. Souhlas se vypisuje za každého občana samostatně, i za každé dítě musí být samostatný souhlas podepsaný zákonným zástupcem. Formulář je k dispozici na obecním
úřadě a ke stažení na webových stránkách
obce: www.obeccitov.cz, pod záložkou: Obecní úřad/GDPR. Žádáme Vás, aby jste vyplněné

„Souhlasy“ přinesli na obecní úřad nebo vhodili do poštovní schránky obecního úřadu či
do poštovní schránky zaměstnancům obce
- Lence Karasové (č.143) nebo Janě Čepelákové (č.171). V případě dotazů se neváhejte zeptat na obecním úřadě nebo elektronicky na:
podatelna@obeccitov.cz. Dále sdělujeme, že
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).
Děkujeme za spolupráci.
Obecní úřad Citov
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KANALIZACE A ČOV  STOČNÉ V ROCE 2019

V

ážení spoluobčané,
považujeme za nutné Vám opět připomenout, že
výše stočného pro jednotlivé roky udržitelnosti
projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“
byla stanovena na základě finanční analýzy, zpracované
podle kritérií dotačního titulu Státního fondu životního
prostředí ČR, z něhož byla stavba spolufinancována.
Výše vybraného stočného musí pokrýt nejen provozní
náklady na likvidaci odpadních vod, ale i zákonnou
tvorbu Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury
(finanční rezerva na obnovu technologie ČOV). Pro
nás to znamená, že nejméně po dobu deseti let od
ukončení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod
jsme povinni zabezpečit finanční udržitelnost projektu,
tj. zajistit soulad s cenami pro stočné podle relevantní
finanční analýzy našeho projektu, a to za podmínek
stanovených fondem. Stanovení nižších cen pro stočné,
než je stanoveno ve finanční analýze, je přípustné pouze
z důvodu snížení na úroveň, které nepřekročí hranice
sociální únosnosti, vypočtené dle metodiky finanční
analýzy, nebo snížení na úroveň, které prokazatelně
vytvářejí zdroje pro správu, obnovu a případně rozšíření
kanalizace minimálně ve výši „plných odpisů“ nebo
čistých příjmů dle finanční analýzy. V obou těchto
případech nám podmínky smlouvy o poskytnutí dotace
na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod ukládají,
abychom fondu předložili vysvětlení odchylky ještě před
stanovením ceny stočného na následující kalendářní rok.
Cena stočného v obci Citov pro rok 2019, vycházející
ze stanoviska k žádosti o úpravu relevantní finanční
analýzy z důvodu změny prognóz nárůstu cen nad inflací,
vydaného SFŽP ČR dne 11. 8. 2015, byla stanovena, po
využití nástroje SFŽP (pomůcka pro přepočet cen) na
částku 80,08 Kč bez DPH. Za výběr vodného v obci je
zodpovědná společnost Vodovody a kanalizace Přerov,
a.s., která stanovila cenu vodného pro rok 2019 na
částku 37,22 Kč bez DPH. Součet těchto dvou částek,
tedy vodného a stočného v obci Citov přesahuje
hranici Sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na rok
2019, která je podle pravidel SFŽP ČR ze dne 1. 9. 2015
v Olomouckém kraji stanovena na 103,68 Kč/m3 bez
DPH.
Z tohoto důvodu jsme se na Státní fond životního
prostředí ČR obrátili se žádostí o úpravu ceny stočného
na úroveň hranice Sociálně únosné ceny na rok 2019
podle pravidel OPŽP 2007–2013. Dopisem SFŽP ČR ze
dne 11. 2. 2019 nám bylo doručeno stanovisko k žádosti
o snížení ceny stočného z důvodu dosažení sociálně
únosné ceny pro rok 2019, se kterým se můžete seznámit
na následující straně Citovského zpravodaje. Na základě
tohoto stanoviska SFŽP bude cena stočného pro rok
2019 činit 66,46 Kč/m3 bez DPH. V porovnání s cenou
loňského roku, bude cena stočného pro rok 2019
navýšena o 16 haléřů za m3. Výběr stočného s touto

novou cenou bude poprvé prováděn až na základě
odečtů stavů vodoměrů v měsíci červnu 2019.
Zastupitelstvo obce si je vědomo, že cena stočného dle
podmínek OPŽP je dvojnásobně vyšší než v okolních
obcích. Pokud však nechceme vracet dotaci včetně
příslušného penále za porušení podmínek Smlouvy,
nezbývá nám nic jiného než stanovenou částku za stočné
vybírat.
Zastupitelstvo obce se z tohoto důvodu rozhodlo
kompenzovat občanům zvýšené náklady na stočné tím,
že již v roce 2016 zrušilo obecně závaznou vyhlášku
o stanovení poplatku za využívání systému sběru
komunálních odpadů v obci. Náklady na svoz
a likvidaci odpadů hradí za občany obec se svého
rozpočtu. V roce 2018 jsme za odvoz a následnou
likvidaci komunálního odpadu, bioodpadu a tříděného
odpadu včetně odpadů svezených při jarní a podzimní
sběrové sobotě uhradili 435.481,– Kč. Pokud bychom
tyto náklady podělily počtem poplatníků v obci dle
pravidel zrušené obecně závazné vyhlášky, poplatek
z komunálního odpadu pro rok 2019 by činil 850,– Kč
za občana. Výše tohoto poplatku při současné ceně
stočného představuje 11 m3 odpadní vody. Tímto
výpočtem lze konstatovat, že obec každému jednotlivci
domácnosti přispívá na úhradu 11 m3 stočného.
Jak jsme již uvedli, výše stočného pro jednotlivé roky
udržitelnosti projektu kanalizace a ČOV je stanovena
finanční analýzou, zpracovanou podle kritérií dotačního
titulu SFŽP, z něhož byla stavba financována.
Obecní úřad dlouhodobě jedná se Státním fondem
životního prostředí ČR o přepracování finanční analýzy
a tím o snížení ceny stočného již v době udržitelnosti
projektu. Jednání s Fondem nám však výrazně komplikují
stížnosti některých spoluobčanů, kteří na Obecní úřad
posílají udání na nejrůznější státní instituce. Pokud
nebudou probíhající kontrolní šetření těchto udání
ukončena bez uložení nápravných opatření, je velice
mizivá naděje, že bychom mohli dosáhnout přepracování
relevantní finanční analýzy, a tím docílit snížení stočného
ještě v době udržitelnosti dotované stavby. Pokud se
nám snížení stočného z uvedených důvodů nepodaří
prosadit, zastupitelstvo obce i nadále osvobodí občany
obce od placení poplatku za likvidaci a svoz odpadů.
Je však třeba si přiznat, že částka 435.481,– Kč, kterou
v roce 2018 za občany uhradila obec, výrazně zasahuje
do jejího rozpočtu. Nabízí se proto úvaha, co bude
v budoucnu pro občany výhodnější. Úhrada stočného
dle relevantní finanční analýzy nebo úhrada stočného
dle přepracované finanční analýzy (pokud to Fond
schválí) a k tomu úhrada opětovně zavedeného poplatku
z odpadů, jejichž likvidace stojí obec meziročně stále více
finančních prostředků.
Zastupitelstvo obce Citov
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STANOVISKO K ŽÁDOSTI O SNÍŽENÍ CENY STOČNÉHO Z
DŮVODŮ DOSAŽENÍ SOCIÁLNĚ ÚNOSNÉ CENY PRO
ROK 2019

Vyřizuje: Milena Beranová

Obecní úřad Citov

Tel.:

267 994 457

Jaromír Otáhal

E-mail:

milena.beranova@sfzp.cz

starosta obce

Datum:

11. 2. 2019

Citov 14

Č. j.:

SFZP 007987/2019

751 03 Brodek u Přerova

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2019
dle OPŽP 2007-2016 pro Olomoucký kraj zveřejněná
na webu OPŽP pro rok 2019 je stanovena na 103,68
Kč/m3 bez DPH. Kalkulovaná cena vodného v obci
Citov pro rok 2019 je stanovena na 37,22 Kč/m3
bez DPH. Kalkulovaná cena pro stočné v obci Citov
pro rok 2019 je stanovena na 66,46 Kč/m3 bez DPH.
Souhrnem se jedná o částku ve výši 103,68 Kč/m3.
Tato hodnota je prokazatelně v souladu se SÚC pro
Olomoucký kraj.
Vaší žádosti o snížení ceny stočného z důvodů
dosažení sociálně únosné ceny je, s ohledem na
výše uvedené, vyhověno.
Při další komunikaci se Státním fondem životního
prostředí ČR týkající se Projektu, prosím, uvádějte
vždy akceptační číslo, které najdete v úvodu tohoto
dopisu.

ážený pane starosto,
reagujeme tímto na Vaši žádost ze dne 28. 1.
2019 pod č.j. SFZP 007987/2019 týkající se
žádosti
o snížení ceny stočného z důvodů dosažení sociálně
únosné ceny projektu „Citov – oddílná splašková
kanalizace a ČOV“ (a.č.: 12133621) (dále jen
„Projekt“), předloženého v rámci Operačního
programu
Životní prostředí 2007 - 2013 (dále jen „OPŽP 2007–
2013“) do prioritní osy 1.
Vaše žádost o snížení ceny stočného z důvodů
dosažení sociálně únosné ceny byla posouzena.
Vámi navržená cena vodného a stočného pro rok
2019 (103,68 Kč/m3) odpovídá výši sociálně únosné
ceny vodného a stočného pro rok 2019 vypočtené
dle metodiky SFŽP.

V

S pozdravem
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LIKVIDACE BIOODPADU V OBCI

B

iologicky rozložitelný odpad tvoří významnou
část produkovaného odpadu a neměl by končit v popelnicích, ale mělo by být zajištěno jeho
zpracování a zužitkování. Proto se i naše obec touto
otázkou zabývá a již v minulosti pořídila pro zájemce
domácí kompostéry a na 3 stanoviště velkoobjemové
kontejnery, kam je možno tento odpad ze zahrad a domácností odkládat. V letošním roce budou za dotační
podpory pořízeny další domácí kompostéry obdobného typu jako dříve a jeden kontejner na odkládání textilu. Kompostéry by měly být mezi občany, kteří projevili zájem vyplněním dotazníku v loňském roce, distribuovány v měsíci srpnu tohoto roku.
Věříme, že většina občanů vítá možnost uložení bioodpadu ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů umístěných u Zahrádkáře a na parkovišti u koupaliště. O to

víc nás mrzí neukázněnost některých z vás, kteří do
těchto kontejnerů odkládáte odpad, který kompostárna není schopna zpracovat. Jedná se hlavně o silné
větve a pařezy, na které kompostárna nemá drtící zařízení. Podle smlouvy o odběru bioodpadu mezi obcí a
zpracovatelem mají být do kontejnerů odkládány pouze drobné nebo rozdrcené větve, tzn. větve do průměru cca 2 cm. Silnější větve je třeba před uložením do
kontejneru rozdrtit. Kdo nemá vlastní drtič nebo štěpkovač, může využít obecní motorový štěpkovač, který
je schopen rozdrtit větve až do průměru kolem 7 cm.
Tuto službu je možno domluvit s panem Václavem
Kozlem. Ten po dohodě zajistí zpracování větví přímo
u vás na zahradě. Služba je zpoplatněna.
Dalibor Šefčík

ZAHRÁDKAŘENÍ JE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST

A

tin a dalších rostlin včetně jejich zpracování, úpravy a
ochrany před škodlivými vlivy. Pořádá výstavy ve svém
oboru, soutěže pro děti Mladý zahrádkář a Mladý pěstitel, a také přednášky a školení o pěstování a ochraně rostlin.
Také bych chtěl pozvat všechny citovské pěstitele ovoce, zeleniny a květin k vystavování na podzimní výstavě v klubovně zahrádkáře v Citově. Vystavovatelé nemusí být členy svazu. Jde nám o přehlídku toho, co se v
naší obci urodí v daném roce, a budeme rádi, když každý donese něco ze své zahrádky. Potom to bude skutečná přehlídka citovské úrody.
Vlastimil Karas, Zahrádkáři Citov

ktivní zahrádkář se podílí svou činností na tvorbě a ochraně životního prostředí a ve společenství prospívá své obci a vlasti. Zahrádky jsou zelené plíce obcí, kde lidé pohybem na čerstvém vzduchu utužují své zdraví. Mají významný environmentální přínos. Jsou součástí obecní zeleně, o které se nemusí starat technické služby.
Proto zvu ke společné práci citovské pěstitele do společenství našeho spolku Zahrádkářů. Budeme rozvíjet
spolupráci nejen v rámci spolku, ale také na obecních
aktivitách v činnostech ke zvelebování naší obce.
Český zahrádkářský svaz vytváří podmínky pro rozvoj
zahrádkářské činnosti, pěstování ovoce, zeleniny, kvě-

SBĚROVÁ SOBOTA  NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD

V

sobotu 18. května 2019 v době od 8.00 do
9.30 hodin proběhne v naší obci jarní sběrová sobota nebezpečného a objemného odpadu. Speciální vozidla přijedou v 8.00 hodin před hasičskou zbrojnici a po dobu jedné a půl hodiny budou od Vás přebírat nebezpečné odpady: desinfekční
prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů, absorpční činidla, filtry nasyceném olejem, mastné hadry
(od oleje), oleje, mazací tuky, staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla, kyseliny
a hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, staré
léky, postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců). Ostatní odpady jako pneumatiky (!! Jen na osobní vozy do velikosti 20“), objemný
odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla, gauče,
kočárky, nábytek, kufry, sedačky z automobilů, apod.).
Letáček ke sběrové sobotě je zveřejněn i na obecní vývěsce a na webových stránkách obce v záložce aktuality.
Mezi zpětný odběr – zdarma patří: olověné akumulá-

tory, baterie, monočlánky, zářivky, výbojky, zařízení s
obsahem chlorufluorouhlovodíků (ledničky*), elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia,
vysavače, fény apod.*), jedlé oleje (přinést v PET lahvi).
*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
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UKLIĎME OKOLÍ CITOVA

Z

astupitelstvo obce se dohodlo, že i v letošním
roce se zapojí do akce „Ukliďme Česko“, která se
koná na území celé republiky. Pod tímto názvem
proběhl v sobotu 6.4.2019 již čtvrtý ročník této úklidové akce v okolí našeho bydliště. Dobrovolníci, jimž není
stav životního prostředí lhostejný, se sešli v 8.00 hodin ráno na parkovišti před zámkem. Zpočátku to vypadalo, že se kvůli deštivému počasí akce ani neuskuteční. Déšť však postupně slábl až nakonec přestalo pršet úplně. A tak se mohly skupinky dobrovolníků vydat do okolí obce. Vyčistili jsme silniční příkopy směrem od obce na Brodek u Přerova, Císařov, Troubky a
Věrovany, vždy až na konec katastru Citova. Také jsme
provedli úklid lesa v okolí areálu koupaliště a cyklostezku až do Brodku u Přerova. Po ukončení akce bylo
pro dobrovolníky připraveno malé občerstvení na terase provozní budovy koupaliště. Akce byla ukončena
cca ve 12.30 hodin.
Závěrem můžeme konstatovat, že odpadu bylo v letošním roce podstatně méně než v roce 2018. Pneumatiky
a velké pytle s odpadem již v letošním roce v silničních
příkopech pohozeny nebyly. Jednalo se spíše o plastové lahve, skleněné lahve, igelitové sáčky a drobný papírový odpad. V loňském roce jsme nasbírali vrchovatou traktorovou vlečku, v letošním roce to byla pou-

ze její třetina, což nás mile potěšilo. Z toho usuzujeme,
že občané jsou stále více ukáznění a odpad odkládají
pouze na vyhrazená místa.
Všem dobrovolníků, kteří se zapojili do letošní úklidové akce patří veliké poděkování. Bez jejich účasti bychom úklid okolí naší obce nebyli schopni realizovat.
Poděkování patří také dětem Mateřské školy Citov, které pod vedením učitelek vysbíraly okolí zámeckého
parku, víceúčelového sportoviště a prostranství za autobusovou zastávkou.
Závěrem musíme konstatovat, že i přes počáteční obavy z nepřízně sobotního počasí, stálo naše úsilí za to.
Pokud pojedete po katastru naší obce, určitě si všimnete uklizených silničních příkop. Ve veliké míře tento úklid ostatní obce ve svém okolí neprovádějí, a každý člověk jedoucí nebo jdoucí, si tohoto rozdílu musí
všimnout. Hlavním cílem akce „Ukliďme Česko“ ovšem
není úklid odpadu, ale snaha upozornit na vznikající
černé skládky a také na to, že s pohozenými odpady si
příroda bez naší pomoci neporadí. Budeme tedy všichni doufat, že tento pořádek společnými silami dokážeme v okolí naší obce udržet. Již nyní se všichni těšíme
na další, v pořadí V. ročník, této úklidové akce, který
proběhne na jaře roku 2020.
Jaromír Otáhal
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VIDIMACE A LEGALIZACE NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Vidimace

a

legalizace

na

obecním

úřadě

O

věřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) od 1. 3. 2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).





Obecní úřad v Citově je oprávněn provádět
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a
ověřování pravosti podpisu od 1. ledna 2019.



Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná
listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před
ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo
podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich
soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin
neodpovídá.




o
o
o

Kdo podává žádost:
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické
osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona o ověřování).

o
o

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
 je-li předložená listina, z níž je vidimovaná
listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost
nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména
občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní
průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka,
služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu
cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo
jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo
jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky,
geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 je-li předložená listina, z níž je vidimovaná
listina pořízena, psána v jiném než českém nebo
slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba
jazyk, v němž je listina psána a není-li současně
předložena v úředně ověřeném překladu do
jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny
pořízena ověřující osobou na kopírovacím
zařízení, a to na náklady žadatele,
 je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina
pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím
prvkem, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny, například hologramem;
to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující

osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady
žadatele,
je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou
listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj
o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina
pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny, například hologram,
je-li předložená listina, z níž je vidimovaná
listina pořízena, opatřena plastickým textem
nebo otiskem plastického razítka,
jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná
listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo
škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
jestliže se vidimovaná listina doslovně
neshoduje s předloženou listinou, z níž byla
pořízena,
není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná
listina pořízena, patrné, zda se jedná o
prvopis,
již ověřenou vidimovanou listinu,
listinu, která je výstupem z autorizované
konverze dokumentů,
opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí
anebo výroku rozhodnutí vydaného podle
zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13
zákona o ověřování):
 je-li legalizován podpis na listině, která je psána
v jiném než českém nebo slovenském jazyce a
není-li současně předložena v úředně ověřeném
překladu do jazyka českého,
 jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která
legalizaci provádí,
 je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než
písmeny latinské abecedy, nebo
 jde-li o legalizaci podpisu na listině, která
neobsahuje žádný text.
Jak a kam se obrátit?
Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady;
obecní úřady obce s rozšířenou působností;
obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška
č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve
znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká
pošta a Hospodářská komora České republiky.
Je tedy třeba navštívit některý ze shora uvedených
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úřadů, příslušný k provedení vidimace a legalizace a
předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo
listinu, na níž má být legalizován podpis.
Co musíte předložit?
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své
totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):
 občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li
o státního občana České republiky,
 průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní
doklad anebo průkaz totožnosti občana
členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
jde-li o osobu, která podala žádost o udělení
mezinárodní ochrany,
 průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o
osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz
oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové
ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové
ochrany,
 průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany,
jde-li o osobu, která podala žádost o udělení
dočasné ochrany, nebo
 průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany,
jde-li o osobu, které byla udělena dočasná
ochrana.
O provedení vidimace a legalizace se provede
záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že
nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání
písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody,
které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5
sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o
ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Doplňující zákony a předpisy
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
Lhůty pro vyřízení
Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a
legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení
požadovaného úkonu, správní orgán tento
úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).
Další účastníci
Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se
legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5
zákona o ověřování). Účast dvou svědků se
k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst
nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny
s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo
prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je
schopen vlastnoručně listinu podepsat (§ 10 odst. 6
zákona o ověřování).

Poplatky
 Správní poplatek za vidimaci každé stránky
vidimované listiny činí Kč 30,-.
 Správní poplatek za legalizaci každého podpisu
na listině činí Kč 30,-.

Lenka Karasová, Obecní úřad Citov

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

O

znamujeme občanům, že prezident České
republiky vyhlásil svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
4/2019 Sb. volby do Evropského parlamentu
konané na území České republiky na pátek 24.
a sobotu 25. května 2019. 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 volebního okrsku:
společenská místnost v obecním bytovém domě
č.p. 8 v Citově.
Obecní úřad Citov
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

T

nejen finančně, ale také sladkostmi. A koledníci
s poděkováním předávali cukříky a kalendáře, na
dveře psali písmena K+M+B s letošním letopočtem.
Tato písmena neoznačují jména „Třech králů“:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje,
nýbrž je to zkratka latinského Christus mansionem
benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činil
letos 15.375,- Kč. Celá částka byla odeslána na
sbírkový účet Charity Česká republika. Z daru, který
jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 %
přímo v našem regionu, 15 % využije na své projekty
naše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v
zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je
režie sbírky.
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili
Tříkrálovou sbírku 2019, a také všem koledníkům za
svůj darovaný čas.
Za koordinátora TS v naší obci Lenka Karasová

říkrálová sbírka v naší obci má již několikaletou
tradici a všichni občané tak vědí, že kolem
svátku Tří králů vychází do ulic převlečené
skupinky dětí v doprovodu, oblastní charitou
pověřeného, dospělého. Letos tomu nebylo jinak,
ale pro nás koledníky začíná tato dobročinná
akce již dříve. Večer před samotnou sbírkou se
koledníci, již v převlecích, vydali do Rokytnice,
kde jsme společně s tříkrálovými skupinkami z
Brodku a Rokytnice oslavili svátek Tří králů. Dostali
jsme posvěcené křídy a požehnání na koledování.
Následující den, v sobotu 6. ledna dopoledne,
citovské domácnosti navštěvovaly čtyři skupinky
koledníků. Za doprovodu písně „My tři králové
jdeme k Vám…“ se snažily do Obecním úřadem
zapečetěných pokladniček ozdobené logem Charity
získat finanční prostředky pro účely Charity České
republiky. Mnozí jim s radostí otevřeli a přispěli

SLIVKOŠT 2019

J

nesprávných rukou, to už bych nemohl na ulici.
Ku prospěchu celé letošní akce jsou favorité, kteří
berou vše a tak rozladění z posledního místa utlumí
radost z absolutního vítězství. Sláva vítězům, čest
poraženým.
Celkem se sešlo 32 vzorků v kategorii peckovin a 15
vzorků v kategorii ostatní. Komise koštérů rozhodla
takto:

ak už slunečné počasí minulého roku
napovídalo, očekávali jsme něco velikého
a neopakovatelného. Nakonec ta vrcholná
symfonie asi teprve přijde. Ale chutné vzorky také
byly a nebylo jich málo, na peckoviny nám nestačila
abeceda.
Největší obavy panovaly nad nejvyšší metou
černého petra, ten však naštěstí nepadl do
Kategorie „peckoviny“

Kategorie „ostatní pálenky“

1. Čepelák Miroslav (Trnka)
1. Čepelák Miroslav (Hruška)
2. Tomik (Trnka)
2. Tomik (Hruška)
3. Medek Jaroslav (Trnka)
3. Zapletal Martin (Jablka)
4. Jemelka Tomáš (Trnka)
4. Roubal Jaroslav (Jablka)
5. Tomik (Trnka)
5. Medek Jaroslav (Hruška)
Děkujeme za účast všem pěstitelům a koštérům a těšíme se na další ročník.
Za pořadatele Jarmil Rubáč
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MASOPUSTNÍ VODĚNÍ MEDVĚDA A POCHOVÁVÁNÍ BASY

P

o Třech králích začíná doba masopustní,
což bylo období veselí a zábav. Byla to
doba odpočinku od práce, vyplněná hlavně
svatbami, zabijačkami a s nimi spojeny hromadné
návštěvy a hostiny.
Doba masopustní trvá od Tří králů až do Popeleční
(Škaredé) středy před Velikonocemi. V průběhu
masopustu chodívaly obcí, dům od domu,
masopustní průvody. Průvod tvořil sbor lidí v
maskách, který měl za úkol popřát hospodáři
bohatou úrodu a stálé zdravé pro něj, jeho rodinu
i veškeré zvířectvo jím vlastněné. Za to byli přející
obdarováni domácí pálenkou, koláči, slaninou nebo
jinou domácí uzeninou.
Masopustní obchůzky se lišily v jednotlivých
regionech jak oblečením, tak předvedeným
vystoupením. Na Olomoucku, ale i jinde na Hané,
jste se mohli setkat s tím, že průvod vedl medvěd
s medvědářem. Maska medvěda od pradávna
symbolizovala bohatou úrodu, a proto se na Hané
často masopustní obchůzce říkalo„vodění medvěda“.
Velikonoce od roku 235 n.l. připadají na neděli po
prvním jarním úplňku. Začátek předvelikonočního
půstu a doba konce masopustu se na Hané vždy
prolínaly v průběhu tří dní, a to třemi dny před
Popeleční středou, kterou tento 40-denní půst začínal.
Toto třídenní období se nazývalo „ostatky“, kterými
vrcholilo a zároveň končilo masopustní veselí a bylo
tedy potřeba se ještě naposledy pořádně „vyřádit“
před dlouhou dobou půstu a pracovních povinností.
„Ostatky“ se slavily buď veřejně nebo soukromě od
neděle do úterý, ale vždy měly své stárky a dospělá
mládež při nich „držívala právo“. „Držet právo“ nebo
také „hanácké právo“ je starý ostatkový zvyk, kdy
poslední neděli před popeleční středou šla mládež

požádat obecní výbor o „právo“, tedy o jakési předání
policejního dohledu nad obcí pro nadcházející tři
dny. Někde si obecní představitelé sami zvolili, komu
právo předají, tedy kdo bude ten rok tzv. „stárkem“.
Jinde si své stárky volila mládež mezi sebou sama.
„Právo“ fyzicky představovala šavle bohatě ověšená
stuhami. „Právo“ se přeneslo do hospody a tam se
zapíchlo do stropu. Také se s „právem“ chodilo po
dědině, obyčejně v pondělí, ale jsou i výjimky, kde
obchůzku s „právem“ pořádali každý ostatkový den.
Chodilo se vždy s muzikou a přitom se vybíraly od
občanů nejrůznější potraviny, které poté posloužily
jako základ ostatkových hodů.
Na závěr úterního veselí se „pochovávala basa“.
Někde se pro tento zvyk opravdu použila basa, jinde
k tomuto účelu posloužil jakýkoliv větší předmět
přikrytý bílou plachtou. Tento zvyk byl rozloučením
s veselým a muzikou prosyceným masopustním
obdobím a „pochováním basy“ se těm krásným
časům toho roku dávalo sbohem. S basou se
chodívalo smutečním průvodem opět dle zvyklostí
daného regionu. Někde se vše obešlo pouze
obchůzkou hospody a nejbližšího okolí, jinde se
obrážela celá obec. V čele průvodu vedle basy chodil
muž převlečený za kněze, který kropil „nebožku“ i
účastníky pohřbu a předříkával jim. Text byl vzdáleně
podobný textu při církevním pohřebním obřadu, ale
posazený do recesistické roviny. Na závěr tohoto
obřadu se slavnostně uzamykal sál hospody.
A jak to bylo letos v Citově? Kdo byl, zažil a kdo nebyl,
nechť se příště zúčastní a zažije masopustní veselí a
hodování spolu s námi.
Převzato z publikace „Lidový rok na Hané“.
Zapsala Lenka Karasová
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JARNÍ OHLÉDNUTÍ ZA PLESOVOU SEZONOU

N

edílnou součástí kulturního vyžití spoluobčanů
v naší vsi je plesová sezóna, která každým
rokem otevírá společenský život v obci. V lednu
zahájili plesy hasiči, kteří nám namíchali s kapelou
ELIXÍR taneční večer provoněný vynikající zabíjačkovou
tombolou. Poslední lednovou neděli zorganizovali pro
naše děti Maškarní radovánky tradičně opět hasiči.
Myslivci pozvali citovské spoluobčany do mlýna na ples
a myslivecké speciality v polovině února. Jeden týden
před březnovým Masopustem Obecní úřad Citov ve
spolupráci se sportovci připravili pro milovníky dávné
historie Prvorepublikový ples - 23. února. Nestihli jste ani
jednu příležitost si zatancovat? - Pak není nic ztraceno,
protože nás 11. května čeká ještě Farní májový bál, který
se již také stal v obci společenskou událostí. Na malou
vesničku pěkný kulturní start, nemyslíte? Jelikož za
veškerou organizací, přípravami, výzdobou, obsluhou,
úklidem… jsou lidé, naši spoluobčané, chci tímto všem
poděkovat za jejich energii, čas, nápady a chuť, se kterou
všechny tyto kulturní, sportovní a společenské akce pro
nás pořádají.
S chutí, zápalem jsme se na obci společně se sportovci
pustili letos do obecního plesu v tónech První republiky,

která nás všechny, a dovolím si napsat, že bez výjimky
ženy i muže, oslovila především svou módou. Módou,
která podtrhává ženskou krásu a eleganci, a muži v ní
bodují jako charismatičtí gentlemani. Krásných lidí
byl plný kulturní dům. Atmosféru počátku minulého
století dotvářela kapela Jazz Bond z Přerova, která
hrála repertoár především prvorepublikových stylů.
Rozpačitě začaly jednotlivé páry s tanečními kreacemi
na parketu a pozvolna přibývaly další. Jestli nakonec
nevytáhl všechny zbylé netančící Richard Pogoda, který
zahrál, bavil a společně s ochotníky zazpíval písničky
50-tých let, tak to bylo jenom proto, že si pochutnávali
na Prvorepublikovém menu, nebo Tatíčkově slivovici či
Masarykově pálence. Svým programem v rytmu Booty
Swingu pak rozesmál návštěvníky tým dvaceti-pětičlenné
modelingové agentury. Naše „modelky a manekýni“
předvedli ukázku dobových prvorepublikových sportů –
fotbalistů, tenistek, vzpírání, atletiky, akrobacie a sokola,
lyžování, golfu, cyklistiky, automobilových závodů, na
závěr přehlídky finále v plavkách. Pokud jste se s námi
dobře bavili a cítili, je to pro nás všechny tou pravou
odměnou a současně výzvou….NA JAKÉ TÉMA UDĚLÁME
PLES PŘÍŠTÍ ROK ? :O)
Za Obec Kateřina Jemelková

Pokud jste ještě neviděli naši vísku pohledem z pozvolna plujícího plavidla za humny zahrad citovských
– nenechejte si utéci příležitost:

1. května 2019, ve 14:00 hod. ODEMYKÁME u mlýna MORÁVKU
Zde proběhne KŘEST PLAVIDEL a ODEMČENÍ MORÁVKY. Společně doplujeme ke koupališti, kde BUDOU
OCENĚNA VŠECHNA PLAVIDLA A JEJICH POSÁDKY za úspěšné splutí naší říčky. Tradicí se stala volba
NEJORIGINÁLNĚJŠÍHO PLAVIDLA. Pro dokonalý zážitek pro Vás budeme mít připraveno bohaté občerstvení.
Budeme se těšit, když s námi vodáky strávíte veselé odpoledne u vody, na vodě i na koupališti.
Neváhejte – plavíme se na všem co nejde ke dnu :o)
Kateřina Jemelková za Citovské vodáky.
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MÁJKOVÁNÍ A VYNÁŠENÍ SMRTKY

S

mrtná neděle byla a často je dodnes spojována
s koncem vlády zimy a návratem teplejších a
krásnějších jarních dnů. Již od pradávna se v tomto
období zachovával a zachovával zvyk „vynášení smrti“. A
právě tato smrtná neděle je vždy na pátou neděli postní,
týden před Květnou nedělí, dva týdny před velikonocemi.
Letos to připadlo na neděli 7. dubna 2019.
V dopoledních hodinách chodily menší skupinky děvčat
s ozdobeným májkem a předávaly poselství jara do
našich domovů prostřednictvím své návštěvy a písničky.
Písniček může být více variant, záleží, jaká verze se v
rodině uchovala či se přenesla z jiného kraje. Odměnou
pro děvčata byla „vymájkovaná“ taška plná sladkostí.
Kolik děvčat vpustilo jaro do vašich domovů? K nám

zavítalo 28 děvčátek.
Nedělní odpoledne patří tradici, kterou všichni známe
pod lidovým názvem „chození se smrtkou“. Loutka,
často vyrobená ze slámy, oblečená do ženských šatů a
navlečená na tyč je ze vsi vynášena průvodem dívek k
nejbližšímu potoku, tam podpálena a za písničky „Smrtná
neděla, kde ses poděla…“ vhozena do vody. V Citově se
smrtka vhází do Morávky u koupaliště, která, než shoří, si
plave směrem k Troubkám. A letos opravdu tím směrem
plavala a hořela dlouho. Sluníčko po celý den děvčatům
svítilo na cestu, o to byla nálada jarnější. Děkujeme všem
citovačkám, které tuto krásnou tradici přišly podpořit! A
vy, které nechodíte, nebojte se příště přidat!
Zapsala Lenka Karasová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE CITOV  OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2018
Narození

Přistěhovalí

Kozlová Zora
Chorá Elena
Špundová Tereza
Mráček Tadeáš

Hubová Kristýna
Lavrinčik Ján
Ing. Mráček Lukáš
Burešová Ladislava
Winkler Milan

Zemřelí
Skřépková Božena 6.3.
Kolářová Jarmila 14.3.
Dočkalová Marie 11.5.
Vojáček Zdeněk 14.5.
Bednářová Libuše 9.7.
Rašková Ludmila 29.10.

Odstěhovalí
Balog Dušan
Poštolka Michal
Miková Janika
Mrázek Jaroslav
Němcová Eliška
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Štanclová Silvia
Christová Petra
Christ Josef
Christová Michaela
Christ Mikuláš
Ruda Ivan
Navrátilová Petra
Pokorný Dominik
Pokorný Matěj
Kadlčíková Ivana
Kadlčík Jiří
Krybus Martin
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UŽ JE ŽIVO NA NAŠICH ZAHRÁDKÁCH

P

řicházející květen je dobou opravdového
jara. Na zahrádkách všechno klíčí a roste
každým dnem doslova před očima. Do
záhonů vyséváme stále mrkev, petržel a saláty, a
také již teplomilnou zeleninu. Je čas jednocení a
okopávání kořenové a cibulové zeleniny. Dáváme
si pozor na rovnoměrnou půdní vlhkost. Je nutné
zachovat poměr mezi vláhou a vzduchem, protože
semínko i rostlina potřebují nejen vláhu, ale také
dýchat. Pokud se vytvoří půdní škraloup, nemůžou
semenáčky prorazit a dochází k jejich odumření.
Tomu se dá předejít zvýšením organické hmoty v
půdě nebo dostatečným zaléváním před výsevem.
Také nezapomeňme zalévat stromky a keře
vysazené na podzim i na jaře, pokud je sucho i starší

stromy, zejména peckoviny, které budeme sklízet
nejdříve. S vláhou také nezapomeňme na nově
vysazené jahodníky. V blízké budoucnosti nás čekají
jahodové a malinové hody. Po zmrzlých mužích již
vysazujeme rajčata a papriky.
V červnu bude naše zahrádka v době plného růstu.
Pro nás zahrádkáře je to období práce, protože roste
vše, zvláště plevel i tam kde nemá. A navíc škůdci
z dalekého okolí se seběhli právě na šťavnaté lístky
salátu, ředkvičky a kedlubny. Také nás čeká boj s
mravencem o mšici. V tomto období odplevelujeme
a kypříme záhony, vyséváme teplomilné zeleniny,
pozdní košťáloviny a na rajčatech vylamujeme
boční výhony a vyvazujeme je k opoře.
Zahrádku, kde to žije a roste, vám přejí Zahrádkáři Citov

ČLOVĚK V TÍSNI O.P.S.  PORADÍME, POMŮŽEME, NASMĚRUJEME

O

rganizaci „Člověk v tísni“ možná znáte
díky humanitární a rozvojové pomoci v
zahraničí. V České republice působíme
i jako poskytovatel sociálních služeb. Pokud se
tedy nacházíte v obtížné životní situaci, rádi vám
pomůžeme. Naše služby jsou bezplatné a při jejich
poskytování jsou naši pracovníci vázáni mlčenlivostí.
Pokud vás trápí problémy s dluhy, bydlením,
dávkami, máte problémy ohledně výchovy nebo
vzdělávání svých dětí, nemůžete najít zaměstnání,
chcete zjistit, jaká máte práva při exekucích či řešíte
jinou složitou životní situaci, neváhejte se obrátit na
naše poradenství.
Schůzky je možné sjednávat u nás v kanceláři, nebo
po domluvě s našimi terénními pracovníky také u
vás doma.
Co konkrétně nabízíme?
RODINĚ v obtížné životní situaci: podporu, pomoc,
poradenství, doprovod (sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi)
DOSPĚLÉMU ve složitém životním období: podporu,
pomoc, poradenství, doprovod (terénní služba)

RODINĚ, DOSPĚLÉMU v dluzích: dluhové poradenství
(terénní služba)
A dále v Přerově: předškolní klub pro děti, kariérní
poradenství, práci s komunitami v sociálně
vyloučených lokalitách a resocializační program pro
mladistvé, kteří se dostali do konfliktu se zákonem,
či společenskými normami.
Jak nás kontaktovat?
Telefonicky pomocí níže uvedených kontaktů.
Osobně bez předchozího objednání v konzultačních
hodinách na adrese Komenského 15 (nad bývalým
barem Lumír) Přerov, a to v pondělí a středu od 8:3012:00.
Pokud Vás zajímají podrobnější informace o naší
práci, napište si o čtvrtletní aktuality, které Vám
rádi budeme zasílat emailem. V případě jakýchkoli
dotazů se neváhejte obrátit na koordinátora služeb
Mgr. Marka Kroupu, na telefon 739 320 083, nebo
email: marek.kroupa@clovekvtisni.cz .
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Mgr. Marek Kroupa
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI
18. – 22. dubna 2019
Velikonoční svátky
Zelený čtvrtek – brkačování chlapců, bohoslužba
v Brodku u Přerova v 17:00 hod.
Velký pátek - brkačování chlapců, velkopáteční
obřady v Brodku u Přerova v 17:00 hod.
Bílá sobota - brkačování chlapců, bohoslužba
v Brodku u Přerova ve 20:30 hod.
Velikonoční neděle – slavnostní bohoslužba
v Citově v 10:45 hod.
Velikonoční pondělí – chození s pomlázkou,
bohoslužba v Citově v 15:00 hod.
26. dubna 2019
Stavění hodové májky na návsi v Citově
Zapojit se může každý od 17:00 hodin.
Vezměte s sebou nářadí na čištění kmene stromu,
vítány budou i fáborky či tematické ozdoby
k nazdobení májky.
26.-28. dubna 2019
Hodové slavnosti v Citově
Program na plakátku.

MŠ Citov: www. mscitov.cz, na plakátku nebo
osobně v ředitelně MŠ.
7. května 2019
Májové oslavy s táborákem v Citově
Začátek v 18:00 hodin u pomníku padlých.
Následovat bude posezení s občerstvením
u hasičské zbrojnice, děti obdrží malou odměnu.
11. května 2019
Májový bál v Citově
Začátek ve 20:00 hodin v kulturním domě v Citově.
K tanci i poslechu hraje skupina JEN TAK 2.
Vstupné 80 Kč na místě.
Více informací na plakátku.
31. května 2019
Kácení hodové májky v Citově
Začátek v 17:00 hodin.
Poté bude táborák nejen pro děti ve mlýně.
31. května 2019
Cimbálová muzika ve mlýně v Citově
Začátek v 17 hodin.

1. května 2019
Odemykání Morávky v Citově
Bližší informace v pozvánce a na plakátku.

8. června 2019
Dětský pohádkový les v Citově
Bližší informace na plakátku.

6. května 2019
Zápis dětí do Mateřské školy Citov
Proběhne v pondělí 6. května 2019 v době
od 10 - 12 hod. v prostorách mateřské školy Citov.
Bližší informace a přihlášku naleznete na webu

16. června 2019
Bohoslužba v zámeckém parku
Začátek v 11:00 hodin.
K příležitosti oslavě svátku Božího těla.

OBECNÍ KNIHOVNA

O

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.
Otevírací doba knihovny :
Středa 18:00 – 19:00 hodin
Sobota 16:00 – 19:00 hodin
Knihovnice Pavla Navrátilová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA CITOV

S

luníčko pomalu nabývá na síle a většinu z nás
vyhnalo teplé počasí na zahrádku. Musíme si po
zimě trochu protáhnout svaly a zahrádka nebo
zahrada je lepší než posilovna. V dnešní době nám
sice pomáhají stroje, ale po takovém ručním vyhrabání
mechu z trávníku cítíme každý sval na těle i několik
dní. Děti ve školce také čeká práce na zahrádce, kde si
letos zasejeme ředkvičku a hrášek.
V lednu jsme do školky přijali paní učitelku Milenu Majdišovou, která posílila naše řady a dochází za námi
každý den. Jedná se o povinné překrývání pedagogických pracovníků v rámci pokrytí dozoru při pobytu venku. V měsíci březnu zase přišli 2 chlapci a počet
dětí tedy stoupl na 22.
A co už jsme letos stihli? Už třikrát nás vezl linkový autobus za našimi kamarády do školky do Věrovan, kde
jsme viděli pohádku Ježek a sněhulák; Červená karkulka, červená sukýnka; a Sférické kino, kde si všichni lehli na zem ve velikém stanu, a nad hlavami nám chodila
zvířátka v Příběhu o zvířátkách. V divadle v Prostějově
nás čekaly Pohádky ovčí babičky a u nás v Citově 2 divadla s pohádkami Krtek a myška a O Skřítkovi.
Na výstavu Galerie na zámku v Citově děti namalovaly
obrázky s tematikou IZS - integrovaný záchranný systém, vyzkoušely si nové výtvarné techniky, pohybové
dovednosti procvičujeme každý den jak ve školce, tak
i venku, zpíváme a učíme se básničky a nově jsme začali zkoušet hrát na zobcovou flétnu.
Abychom byli zdraví, tak jsme celou zimu chodili do
sauny, kde jsme pokaždé trénovali výdrž jak v horku,
tak i ve studeném bazénku. Začínali jsme na nějakých
75°C a při poslední návštěvě už teploměr ukazoval
90°C. Moc děkujeme Míšovi Šneidrovi z Citova a Jirkovi
Přikrylovi z Brodku, kteří se o nás každý čtvrtek stara-

li. Navíc jsme dostali na Mikuláše sladkosti a na konec
sauny ovocné překvapení.
2. dubna jsme se s dětmi zapojili do projektu „Česko
svítí modře“. Je to světový den porozumění autismu
a všichni jsme přišli do školky v modrém oblečení.
4. dubna zase děti uklízely Citov v rámci „Uklidíme Česko“. Tentokrát jsme vytřídili 4,5 kg odpadu - sklo, papír, plasty a komunální odpad. Vše jsme, po sesbírání
a zvážení, vysypali do příslušných kontejnerů.
Protože nám ochrana životního prostředí opravdu leží
na srdci, tak jsme si letos i Smrtku vyrobili ekologickou
- Smrtka byla v podobě suchého pečiva, které neuškodí rybám ani jiným živočichům žijícím v okolí potoka.
Jelikož děti chtějí smrtku zapálit a pečivo jaksi nehoří, tak jsme měli, pro tyto účely, ještě jednu, která je
z papíru a shořela na naší zahradě. Naposledy se oběma smrtkám zazpívalo a snad se nám podařilo se se zimou rozloučit.
Nyní nás ještě čeká karneval, který jsme museli odložit
kvůli nemocnosti dětí, dále velikonoční týden - každý
den v jiné barvě, setkání ekoškolky, čarodějnice, besídka pro maminky k jejich svátku a výlety, na které pojedeme pokaždé s jinou školkou (Vlkoš, Kyselovice, Brodek u Přerova). 9 dětí pojede na 5denní výlet (škola
v přírodě), tentokrát do Hutiska - Solanec. A pak už jen
oslavit společně den dětí a rozloučení se s předškoláky. V plánu toho máme ještě hodně, tak doufáme, že
nám vyjde počasí a vše proběhne tak, jak má.
Děkujeme rodičům za sponzorské dary a hračky, které
donesli do školky.
Přeji Vám krásné Velikonoce, klukům spoustu vykoledovaných dobrot a holkám, ať je to moc nebolí.
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Za kolektiv MŠ Veronika Mlčochová
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GALERIE NA ZÁMKU V CITOVĚ 2019

V

pondělí 18. března 2019 proběhla slavnostní
vernisáž ke galerii na zámku v Citově. Jedná se
o výstavu výtvarných prací dětí z mateřských
a základních škol mikroregionu Království a Dolek. Letos

bylo téma IZS - integrovaný záchranný systém. Práce byly
rozděleny do šesti kategorií, podle věku dětí. Celý týden
mohli návštěvníci obdivovat rozmanité nápady a výtvarné
techniky.

STATISTIKA OBYVATEL OBCE ZA ROK 2018
K 31. 12. 2018 žilo v obci Citov 548 obyvatel.
Z toho:
• mužů
281
• žen
267
• dětí do 15 let
85
• dětí od 16 do 18 let
10
• osoby nad 60 let
124
Průměrný věk osob je 40,38 let.
Z toho:
• ženy
42,22
• muži
39,84

Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

236
248
31

Vdovec/vdova
z toho:
* ženy
* muži

33
27
6

1. LIGA PLMK  CITY CITOV  JARO 2019
17.

NE - 21.04.

CITY – IFK VINARY

10.15

CITOV

18.

NE - 28.04.

HELL KOZEL Dluhonice – CITY

10.00

DLUHONICE

19.

NE - 05.05.

CITY – FC TRAVEX PŘEROV

10.15

CITOV

20.

NE - 12.05.

MAJETÍN LIONS – CITY

10.30

MAJETÍN

21.

NE - 19.05.

CITY - SK HRADČANY

10.15

CITOV

22.

SO - 25.05.

SC NEALKO PŘEROV – CITY

09.00

PŘEROV

23.

NE - 02.06.

ZIPPO VINARY – CITY

10.00

VINARY

24.

NE - 09.06.

CITY – Rotující kedluben Kozlovice

10.15

CITOV

25.

NE - 16.06.

GUNNERS Dluhonice – CITY

08.45

DLUHONICE

13.

NE - 23.06.

CITY – P.P.B. PIVÁRIUM

10.15

CITOV
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Tříkrálová sbírka

Obecní a sportovní ples

Obecní a sportovní ples

Slivkošt

Slivkošt

Májkování v obci

Májkování v obci

Májkování v obci
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