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Vážení spoluobčané!

Vítejte při čtení zářijového čísla našeho obecního zpravodaje. Léto uteklo bleskovou rychlostí a
vy si říkáte, že nás čekají dlouhé měsíce zimy, nudy a nekonečných bojů s rýmou? Podzim je krásné období, během kterého můžeme zažít spoustu zábavy, začínajícím podzimem můžeme opět
budovat, vytvářet něco nového. Tak například si můžeme zajít do lesa na houby, zúčastnit se
svatováclavského pochodu, podívat se na dary přírody, které nám místní zahrádkáři představí na své výstavě. V chladnějších dnech se život vrátí do útulných kaváren, kin a divadel.
A že život se dá rozzářit i v říjnu, o tom se můžete přesvědčit sami v našem kulturním
domě na písničkovém večeru. Kromě veselých večerů, plesů a oslav se můžeme
v kulturním domě i pěkně zapotit. Stačí si vzít ručník a láhev s vodou a sledovat, kdy bude
cvičení s lektorkou. Chladné večery budou oddalovat pití vychlazeného piva a svátek svatého Martina přivolávat ochutnávání vína a jiných dobrot. Tím se naše mysl přenese do atmosféry těšení se na Vánoce, vůně perníčků. A ta vůně nás může oslnit na letošní adventní výstavě.
desky.
Můžete nás navštívit a říci, jaké informace Vám
zde chybí. Dejte si webové stránky mezi své oblíbené a sledujte dění v obci na
www.obeccitov.cz

Nabídek
je
dost, nejen v
naší obci, ale i
v okolí. Snažíme se, aby se
všechny informace o připravovaných akcích k občanům dostaly.
Prostřednictvím obecního zpravodaje, hlášením obecního rozhlasu, vyvěšováním plakátů
ve vývěsce u samoobsluhy, ale také skrz obecní webové stránky. A tady jde čas taky dopředu.
V těchto dnech pracujeme na inovaci oficiálních webových stránkách obce Citov. Můžete sledovat vývoj, můžete se zaregistrovat k odběru novinek, aktualit, ale i informací z úřední

Krásné a pohodou probarvené podzimní dny
všem přeje
Obecní úřad Citov
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ZMĚNA VE SVOZU ODPADŮ
Oznamujeme občanům, že od srpna 2019 došlo ke změně
ve vyvážení popelnic se směsným odpadem.
Popelnice budou vyváženy v PÁTEK!
Nové termíny svozů:
4. října 2019
29. listopadu 2019

1. listopadu 2019
27. prosince 2019

SBĚROVÁ SOBOTA – NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD

V

sobotu 2. listopadu 2019 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 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 akumulátory, baterie, monočlánky, zářivky, výbojky, zařízení s obsa-

hem 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

NA LAVIČCE ZAHRÁDKÁŘE

P

řichází čas lahodného nápoje, plného vitamínů,
přírodního cukru, antioxidantů a vlákniny. Nic nechutná na podzim tak dobře jako sklenice čerstvého jablečného moštu. Jablečný mošt je hotovým elixírem zdraví. Šťáva z jablek obsahuje vysoké množství fenolických látek, které v těle člověka fungují jako antioxidanty.
•
•
•
•

lisováním je třeba se hlásit u správce lisovny pana Kratochvíla. A nakonec následuje konzumace, nejlépe mezi
přáteli na své zahrádce.
Dobrou chuť a klidné místo na zahrádce, kde se krásně
odpočívá, vám přejí Zahrádkáři Citov

snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu
a krevních tuků
posiluje imunitní systém, srdce a krevní oběh
stabilizuje hladinu cukru v krvi
čistí střeva

Výroba takového moštu začíná sbíráním jablek ze země.
K moštování je důležité nepřimíchat plody zasažené hnilobou, protože, i když jich bude malé množství, ucítíte
nepříjemnou pachuť. Nachystáte si lahve a pak následuje
řezání a lisování ovoce v naší zahrádkářské lisovně. Před
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VŠICHNI PSI MUSÍ MÍT MIKROČIP

D

le novely veterinárního zákona č. 166/1999
Sb. z roku 2017 budou muset všichni majitelé
označit svého psa mikročipem a to s platností
od 1.1.2020!

množírnám apod.
Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby včas
navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat. Čipování psa si každý chovatel
zajistí sám.
V naší obci se o mazlíčky postará veterinární lékař Jiří Zavadil z Tovačova, tel. 602 547 108, který po dohodě očipování provede. Mikročip majitele přijde na 350,- Kč. MVDr.
Zavadil upozorňuje majitele psů, aby nečekali na pravidelné očkování psů proti vzteklině, které u nás probíhá
vždy v květnu. Psy je totiž nutné očipovat do konce tohoto roku a číslo čipu bude zapsáno v očkovacím průkazu
psa. Tímto žádá naše občany, aby jej kontaktovali na výše
uvedené telefonní číslo a dojednali si termín čipování.

Povinnost se vztahuje i na štěňata, která musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (v půl roce věku). Výjimku mají starší psi, kteří byli do
3.7.2011 označeni tetováním, to ovšem musí být jasně čitelné.
Pokud zvíře nebude označeno, bude se na něj pohlížet,
jako kdyby nemělo platné očkování proti vzteklině. Zároveň se majitel vystavuje nebezpečí udělení pokuty ve
výši 20.000,- Kč.
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z
materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na
cizí těleso.
U označeného zvířete bude možné snadněji dohledat
jeho majitele, což je přínosné v případech zaběhnutí
nebo odcizení zvířete, zabrání se tak činnosti nelegálním

Obecní úřad Citov

POZVÁNÍ NA SVATOVÁCLAVSKÝ NOČNÍ POCHOD
v předvečer státního svátku - PÁTEK 27. 9. 2019.

P

ochod je pro všechny milovníky večerních toulek a
procházek usínající přírodou. Trasy devátého ročníku citovského nočního pochodu jsou naplánovány
opět dvě – 5,4 km a 12,4 km. POZOR !! Každá trasa má
jiný čas odjezdu. Účastníci delší trasy mají sraz v 17:25
hod. u Jednoty, odjezd autobusu je v 17:33 hod., směr
Prostějov. Účastníci kratší trasy mají sraz v 18:45 hod.
u Jednoty, odjezd autobusu je v 18:55 hod., směr Prostějov. Tradičním zakončením netradičního nočního výletu bude táborák na Fčele. Nezapomeňte na špekáček,
polínko, pevnou obuv, světýlko, teplé spodky, drobné na
autobus a občerstvení v hospůdce.
Kateřina Jemelková

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN

S

rdečně zveme všechny pěstitele a občany
Citova na výstavu ovoce, zeleniny a květin,
která se uskuteční v neděli 29. září 2019 od
10:00 do 17:00 hodin v klubovně Zahrádkáře v
Citově.
Dle pamětní listiny si zároveň zahrádkáři připomenou, že se před 60 lety konala ustavující schůze
pobočky Svazu zahrádkářů a ovocnářů v Citově.
Zvou Zahrádkáři Citov

/3

CITOVSKÝZPRAVODAJ 2/2019

Vytápění kulturního domu v Citově
sálu, jeviště, šatny pro účinkující a šatny pro návštěvníky kulturních akcí, kde byly vyměněny i vstupní dveře.
V souvislosti s těmito pracemi se opravily veškeré vnější i vnitřní omítky dotčené realizovanou výměnou oken. V
rámci tohoto projektu se upravil i dvorní trakt, sloužící k
venkovnímu posezení v letním období a také k uspokojení kuřácké veřejnosti.
V letošním roce je realizována celková obnova vytápění
kulturního domu. Cílem projektu je náhrada stávajících
plynových přímotopných spotřebičů typu Karma, které
jsou již zastaralé a vytápění jimi je neekonomické a neekologické. Jedná se o zastaralý typ na konci své životnosti, na které již neexistují náhradní díly. Projekt řeší instalaci ústředního topného systému s nuceným oběhem. Vytápění je zajištěno pomocí radiátorů, které budou umístěny pod okny řešeného prostoru. Zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel, který je zároveň zdrojem tepla pro ohřev teplé vody v bojleru o objemu 200 litrů. Odvod spalin bude zajištěn komínovým průduchem.
Součástí realizace jsou nové rozvody topného systému,
které jsou vedeny nad podlahou podél obvodového zdiva objektu, v exponovaných místech budou zasekány
pod omítku.
Realizace tohoto projektu přispěje ke zhodnocení obecního objektu a zvýšení komfortu při jeho využívání při
místních i nadregionálních kulturně společenských akcích. Obec Citov a její okolí je také vyhledávanou turistickou lokalitou v rámci Olomouckého kraje, vedou tudy
značené turistické a cyklistické trasy, a proto není zanedbatelný ani vzhled a stav objektů v obci. Obnova vytápění kulturního domu v Citově je prováděna za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje.

K

ulturní dům v Citově je důležitým objektem a místem pro setkávání občanů při různých kulturně
společenských akcích pořádaných obcí i různými zájmovými organizacemi. Každoročně jsou zde pořádány plesy, masopustní pochování basy, setkání seniorů s představiteli obce, různé výstavy, přednášky, oslavy životních jubileí a zasedání zastupitelstva. Sál kulturního domu využívají členky sportovního klubu k pravidelnému cvičení a zdejší ochotnický spolek zde nacvičuje a
hraje svá divadelní představení.
Celková obnova kulturního domu vychází z dlouhodobějšího záměru, který je obsažen v Rozvojovém programu obce Citov. Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány v závislosti na finančních možnostech obce.
V roce 2012 se realizovaly stavební úpravy, které spočívaly v opravě sociálního zařízení, výčepní místnosti, kuchyňky a skladu. V rámci této etapy byly opraveny a vyměněny veškeré obklady a dlažby dotčených prostor
včetně výměny souvisejících oken a vchodových dveří. Vyměněny byly klozety a pisoáry sociálního zařízení,
staré rozvody vody a odpadní potrubí. Zařízení kuchyňky včetně skříněk kuchyňské linky a dřezu se vyměnilo za
nové. Elektroinstalace objektu se upravila v souvislosti s
prováděnými opravami.
V roce 2016 navazovala výměna oken chodby, hlavního

Jaromír Otáhal

1. LIGA PLMK – CITY CITOV – PODZIM 2019
1.

NE - 01.09.

CITY – ZIPPO VINARY

10.15

CITOV

2.

NE - 08.09.

SK HRADČANY - CITY

10.30

HRADČANY

3.

NE - 15.09.

CITY – SOKOL BUK

10.15

CITOV

4.

NE - 22.09.

SOKOL ROKYTNICE - CITY

14.00

ROKYTNICE

5.

NE - 29.09.

CITY – GUNNERS DLUHONICE

10.15

CITOV

6.

NE - 06.10.

HELL KOZEL DLUHONICE - CITY

10.15

DLUHONICE

7.

NE - 13.10.

CITY – IFK VINARY

10.15

CITOV

8.

NE - 20.10.

FC TRAVEX PŘEROV - CITY

10.15

LOKOTKA

9.

NE - 27.10.

CITY – AC HROT DŘEVOHOSTICE

10.15

CITOV

10.

SO - 02.11.

SC NEALKO PŘEROV - CITY

09.00

OXFORD

11.

NE - 10.11.

CITY – SK RADSLAVICE

10.15

CITOV

12.

NE - 17.11.

CITY – ROTUJÍCÍ KEDLUBEN

10.15

CITOV

13.

NE - 24.11.

MAJETÍN LIONS - CITY

10.30

MAJETÍN
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Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a
	textilních odpadů v obci Citov
Registrační číslo projektu: 115D314010379

Kontejner na textil bude umístěný na sběrném stanovišti
u prodejny Jednoty. Sesbíraný textil bude použit pro další
využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 105,05 t/rok.

P

ředmětem projektu je pořízení 5 ks kompostérů
o objemu 1050 litrů, 35 ks kompostérů o objemu
1400 litrů, 60 ks kompostérů o objemu 2000 litrů
a jeden kontejner na textil. Počet kompostérů pořizovaných pro občany byl určen zejména zájmem občanů o
ekologické a efektivní kompostování na základě ankety,
kterou obec provedla na jaře 2018. Objem těchto kompostérů byl stanoven dle rozlohy zahrad jednotlivých domácností, počtu domácností a také dle zkušeností občanů s produkcí bioodpadu ze svých pozemků. Kompostéry budou občanům vydávány po podpisu smlouvy o výpůjčce. Vypůjčitel je povinen užívat kompostér na svém
pozemku, a to v souladu s jeho účelem, kterému obvykle slouží, tedy ke kompostování. Je povinen kompostér
chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Smlouva o výpůjčce bude uzavírána na dobu udržitelnosti, která činí 5 let od závěrečného vyhodnocení projektu. Po
skončení udržitelnosti se stává předmět výpůjčky vlastnictvím vypůjčitele. V domácnostech bude kompostován rostlinný bioodpad. Kompost bude využíván občany
k aplikaci na své pozemky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Jaromír Otáhal

Kanalizace a ČOV

P

o dobu provozování nové splaškové kanalizace
jsme odběratele několikrát informovali, že výše
stočného se pro jednotlivé roky udržitelnosti projektu „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“ řídí
finanční analýzou, která byla zpracována podle kritérií
a podmínek dotačního titulu Státního fondu životního
prostředí ČR. Výše vybraného stočného musí pokrýt nejen provozní náklady na likvidaci a čištění odpadních vod,
ale i zákonnou tvorbu Fondu obnovy vodohospodářské
infrastruktury (finanční rezerva na obnovu technologie
ČOV). To znamená, že 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
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.
Jsme si vědomi, že cena stočného, stanovená 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 ji-

ného než stanovenou částku za stočné vybírat.
Zastupitelstvo obce se z tohoto důvodu rozhodlo kompenzovat občanům zvýšené náklady na stočné tím, že již
dříve zrušilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení poplatku za využívání systému sběru komunálních odpadů
v obci. Náklady na svoz a likvidaci odpadů tak v letošním
roce za občany hradí obec ze svého rozpočtu.
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. Obec dlouhodobě jedná se Státním
fondem životního prostředí ČR o přepracování této finanční analýzy a tím o snížení ceny stočného již v době
udržitelnosti projektu. Jednání s Fondem nám sice stěžuje stále probíhající šetření ministerstva zemědělství
ve věci provozování této infrastruktury obce, ale i přesto
se blýská na lepší časy. Předpokládáme totiž, že jednání
s Fondem dovedeme do zdárného konce, jehož výsledkem bude snížení ceny stočného pro rok 2020 o cca 40 %
ze současné ceny stočného. Finální podoba ceny stočného pro rok 2020 nám bude sdělena nejpozději na počátku měsíce prosince 2019. Samozřejmě, že odběratele budeme o ceně stočného včas informovat.

Jaromír Otáhal
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BRKAČOVÁNÍ

T

radice brkačování je výsadou chlapců. Mnozí z nich ani netuší, jaký význam s sebou vlastně nese, že to není pouhé chození ze zvyku a pro
odměnu, ale je to připomenutí toho, co se o velikonočních svátcích událo. Tento úvodník společně s rozepsáním jednotlivých dní, jsme zveřejnili v loňském jarním
zpravodaji. Taktéž jsme psali, že jestli má někdo z našich občanů doplňující informace k této tradici, může
nám jej sdělit na obecní e-mail: podatelna@obeccitov.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. Žádná informace se k nám nedostala, tak doufejme, že to tak
nějak skutečně bylo.
V letošním roce se brkačování zúčastnilo 10 chlapců,
kterým děkujeme! A jak se tradice dodržuje, nám ukazují fotografie.
Zapsala Lenka Karasová

MÁJOVÝ BÁL

V

noze provázkem přivázaný balónek a ostatní se ho snažili
prasknout. Samozřejmě se přitom tančilo, ačkoliv se občas nějaký krok vynechal, aby soupeřící pár nedostal šanci se přiblížit k balónku. Celý večer v uvolněné atmosféře zakončila tombola, ve které se losovalo o mnoho zajímavých cen, přes hrnečky a svíčky, až po sekery a elektroniku. I poté ale kapela pokračovala, a tak bál skončil
až v časných ranních hodinách. Přesto si myslím, že jsme
si všichni tento již tradiční ples užili, a těšíme se na příští
rok. Velké poděkování patří všem obětavým organizátorům, kteří zajistili hladký průběh celé akce.

sobotu 11. května se v Citově opět konal Májový
bál. K tanci a poslechu nám hrála již loňským rokem vyzkoušená skupina Jen tak 2. Účast byla
hojná a po výkonu na parketu jsme se posilnili koláčky,
chlebíčky či řízkem a osvěžili pivem, nebo jsme si vybrali z široké nabídky vína a nealkoholických nápojů. Obsluha byla vždy usměvavá a rychlá. Během celého večera
se prodávaly i lístky do tomboly. Ples započala skupina
Jen tak 2, hráli novější i starší hitovky, a tak se na parketu objevily všechny generace tanečníků. Jak ale opravdový tanec na profesionální úrovni vypadá, nám předvedli
studenti taneční školy z Olomouce. Představili nám soubor ukázek ze standardních i latinskoamerických tanců.
Poté přišla soutěž pro všechny, kde jeden z páru měl na

Terezka Calábková z Rokytnice
(převzato z farního časopisu Kaštánek)
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7. ROČNÍK ODEMYKÁNÍ MORÁVKY V CITOVĚ

K

ních jarních akcí v naší obci, pak hlasovali. Musím říci, že
klání mezi nimi bylo hodně těsné a pohádkoví trpaslíci
z čárek představujících hlasy postavili plot jen o 10 latěk
delší než sympatičtí trampové Pavel a Bohunka. A nebyli v tom sami – hlasy od diváků získali všichni plavci – Námořníci, Vaštrock II, Koďár, Rafťáci, Potápka I a Poustevník.
Kdo přišel nebo připlaval, užil si báječné sváteční odpoledne – jak by ne – počasí bylo skvělé a občerstvení od
Tomáše, Petra a Michala vynikající.

do letos potkal krásnou Sněhurku a sedm zpívajících trpaslíků, nemusel vycestovat do filmových
ateliérů Barrandov, ani jít do kina. Na jaře totiž trpajzlíci připluli k citovskému mlýnu, aby si svou pracovitostí a s úsměvem vypádlovali Putovní pohár za „Nejoriginálnější posádku a plavidlo“.
Stalo se tak 1. Máje. Šmudla, Prófa, Kejchal, Rejpal, Stydlín, Štístko, Dřímal a milá Sněhurka se utkali o metu nejvyšší s „Trampy“, kteří si bez problémů na naší Morávce opekli parádní špekáčky. A že trampové nejsou žádní škudlové – tak se s ostatními posádkami o špekáčky
pěkně rozdělili. Všichni, kteří přišli podpořit jednu z prv-

Kateřina Jemelková

KÁCENÍ MÁJE

V

A tímto všem děkuji.
Věřím, že další rok bude zas vyšší počet zúčastněných
dětí.

naší malé vesničce patří stavění májky mezi společenské akce s hojnou účastí. Rok od roku se počet
dětí zvyšuje. Příklad, v roce 2018 bylo asi 30 dětí a
letos to bylo přes 50. Také přišlo spoustu rodičů, prarodičů a známých.
Čištění májky od kůry a větviček se jako vždy ujali muži a
chlapci. Do zdobení májky barevnými pentličkami, kytičkami a závěsného věnce se vrhly ženy, dívky i malé slečny.
Samozřejmě i pár chlapců se zapojilo do vázání své pentličky na májku.
Vše se podařilo bez komplikací a za pomocí lan a šikovných silných rukou se májka dne 26.4.2019 vztyčila do
oblak. Odměnou byl potlesk, jásot, a především radost
dětí, které se poté rozutíkaly k pouťovým atrakcím a na
hřiště, kde si i dospělí přišli na své.
A jak už tradice pokračují…. májka se postaví a pokud
nám jí nikdo neseřízne, tak se společně i kácí.
Kácení májky vyšlo na 31.5.2019 na odpolední hodiny.
Letošním rokem žila celá Česká republika sledováním
a fanděním mistroství v hokeji. Bylo tedy i celé kácení
uzpůsobeno do hokejového stylu.
Naši “převlečení“ nejlepší hokejisti jako Voráček, Jágr,
Plekanec, Frolík a Dopita pomáhali dětem při zdolávání
sportovních úkolů jako slalom, překážkový běh, udržení rovnováhy na bosu, skákání panáka a vědomostní hry.
Po úspěšném absolvování všech jednotlivých disciplín
byly děti odměněny čokoládovými medailemi. A tím získaly i možnost si spolu s našimi reprezentanty projít posledním úkolem, a to kácením májky.
S chutí se do toho všichni pustili a za pokřiku: „Kdo neskáče, není Čech.“ májka klesla k zemi. Po uklizení májky se
pokračovalo ve mlýně.
Tam děti dostaly špekáčky a na připraveném ohništi si je
opekly. Dospělí si za poslechu cimbálovky pochutnali na
mysliveckých specialitách a dobrém víně.
Můžu říct, že opět parádně vydařená akce v naší obci.

Milena Majdišová
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CITOVSKÝ SAD PRO ŽIVOT
řeny stromů zachycují vláhu a přispívají tak k dostatku
podzemních vod.
Stromy se dají sázet všude. A u nás v Citově začneme
ve velkém už v říjnu!
Citovská dočasně obnovená scéna, z.s. po dohodě s
obecním zastupitelstvem, podala žádost o grant v Nadaci partnerství v projektu Výsadba stromů 2019. Tento projekt „CITOVSKÝ SAD PRO ŽIVOT“ byl společně s
dalšími 22 projekty nadací podpořen.
Náš citovský sad vznikne hned vedle zámku, směrem
na Troubky, na pozemku o rozloze 5311 m2. Projekt
vypracoval zdarma profesionální sadař, pan Jiří Bubla.
Bude to ovocný sad pro nás, občany Citova, a bude ze
starých ovocných odrůd.
Jak vidíte na uvedeném plánku, jedná se o poměrně
velký projet. Rádi bychom vás tedy požádali o spolupráci při výsadbě. Každý z vás se může, ale nemusí, stát
garantem svého stromu. Stačí si jen vybrat strom, či
více stromů, a nahlásit to telefonicky na 777 287 702,
či e-mailem na d.slanhofova@seznam.cz. O stromy je
však nutné se v následujících, min. 5 letech starat, a to
by také bylo jednou z povinností garantů.

„Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství.“

N

eustále kolem sebe slyšíme informace o
klimatických změnách, rostoucí průměrné
teplotě, nedostatku vody, kůrovcové kalamitě a
neuhasitelných požárech tu na Sibiři, tu v Amazonii.
Tím vším jsou prý vinni lidé. Tedy i my. Možná jste si
na tyto informace už zvykli a říkáte si, že s tím stejně
nejde nic udělat. A po nás potopa… Tak to chceme?
Ale kdo to tedy vyřeší? Evropská unie? Stát? Zastupitelstvo? Ne, začít musí každý sám u sebe. A pokud dáme
dobrý příklad, snad se podaří podnítit i ty druhé.
Jedním ze způsobů, jak zmírnit dopad výše uvedených
ekologických problémů je začít sázet stromy.
Proč zrovna sázet stromy? Jednoduchou odpověď nabízí příběh – Muž, který sázel stromy: „Příběh dokazuje, že skromností a vytrvalou a neúnavnou pílí dokáže
člověk – jednotlivec – velké věci, dosáhne užitečného
naplnění svého života – pomoci přírodě a ostatním lidem.“
Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek
v ovzduší. Stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe
váže řadu toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid
uhelnatý a další látky. Strom vytváří prostředí pro život
dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Ko-

Pomoc zatím přislíbili členové Citovské dočasně obnovené scény, Sboru dobrovolných hasičů, Zahrádkářského svazu, SK Sokol Citov, křesťanský klub Pampeliška a další dobrovolníci.
Bližší informace o termínu výsadby budou upřesněny
na plakátech a prostřednictvím obecního rozhlasu.
Tak co, přidáte se k nám?
Dita Šlanhofová, Kateřina a Tomáš Jemelkovi
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CITOVSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO

S

otva jsem přikývl něco o něm napsat, vyrojily se
nostalgické vzpomínky. Vždyť já na těch prknech
jeviště Kulturního domu stával už jako kluk. A co nás
tehdy bylo. Celá třída, když pan řídící Kučerka z Brodku s
námi nacvičoval první pohádku O dvanácti měsíčkách. A
potom? Už nás bohužel moc není, co pamatujeme všechna
ta představení, která se v Citově odehrála. No a paměť už
také neslouží jako dřív. Určitě by pomohly záznamy pana
Ladislava Zapletala, které určitě někde v jeho archivu
zůstaly. Po celou
dobu mého mládí to
byl on, kdo citovskou
ochotnickou
produkci organizoval
a s pomocí pátera
Ladislava
Staňka
také režíroval. Tady
se právě zrodila i
má motivace, odejít
po maturitě v roce
1963 do Brna a studovat hudbu a divadlo na konzervatoři a
Janáčkově akademii. Důsledkem toho je, že v mé paměti o
citovském divadelničení je padesátileté bílé místo.
Až potom, tuším, že to mohlo být v roce 2013, pochlubila
se mi dcera Veronika, že mají skupinu nadšenců a začínají v Citově hrát divadlo. Ozvěna minulosti se tehdy dostavila. Samozřejmě jsem postupně navštívil tři citovské premiéry a byl jsem nadšen. Z mladého zapáleného souboru i zájmu publika.
V létě roku 2017 pak při nějaké společenské akci na koupališti přišli za mnou někteří členové souboru, zda bych
nechtěl nějakou jejich další hru režírovat. Zrovna v tom
roce jsem ukončil desetiletou pedagogickou činnost na
Lidové umělecké škole v Brně. Byl jsem naprosto volný!
No tak bylo samozřejmé, že jsem do Citova chtěl. Kruh jakoby se uzavřel!
Náhoda tomu chtěla, že už nějaký rok jsem měl v šuplíku komedii Pavla Němce – Doba kamenná a její obsazení přesně odpovídalo souboru. Představil jsem ji, hercům
se líbila, a tak jsme se dali do práce. Jak už to bývá, museli jsme si na sebe nejprve zvykat. Já na některé nešvary souboru, oni zase na můj styl práce. Naše společné úsilí
však bylo korunováno velmi úspěšnou premiérou v dubnu 2018. Zúčastnil se jí i sám autor, který vyjádřil uznání našemu nastudování, no a publikum, to bylo nadšeno.
Zahráli jsme si pak ještě dvě plně navštívené reprízy a v
červnu jsme představení vyvezli na festival Hanéhraní do
Holice u Olomouce.
Závěr
roku
2018 měl soubor vyhrazen
stému výročí republiky
a spolu s Richardem Pogodou usku-

tečnil na začátku
října večer s písničkami v salonním stylu dvacátých let minulého století. Ať
už to bylo euforií z dosažených
úspěchů nebo
prostou únavou,
nastalo najednou
„ticho po pěšině“. Uplynul říjen a listopad. V prosinci jsem
začal pochybovat, zda budeme příští jaro zase něco hrát.
Čas k nastudování nové komedie do dubna se rychle krátil a navíc nebylo jasné, co se bude hrát a budu-li k tomu
já vůbec potřeba. To víte – starý nerudný dědek? Herci,
kteří nehrají, nerostou, a to jsem považoval za hřích na
souboru. Kdo nikdy nezkusil hrát divadlo, sotva pochopí,
jaké úsilí je k tomu třeba vynaložit. Všichni jsou zaměstnaní lidé, kteří zvláště v dnešní hektické době se musejí
především starat o svou obživu, děti a domácnost. A potom, dvakrát v týdnu se ještě scházet, aby je nějaký dědek mentoroval? Že neumí text, proč to dělají tak a ne jinak? Dokázat se veřejně na jevišti zostudit, zesměšnit, sehnat si kostým, vytvořit scénu a všechno další, co ochotnická činnost obnáší. K tomu musí být nejen velká vášeň,
ale především dobrá parta, která je ochotna všechny tyto
útrapy společně sdílet. Mohu vás ujistit, že tato parta je
velmi dobrá!
Proto tedy má nervozita, že po prvním úspěchu je mám
nechat vychladnout. Chtěl jsem „dál kout železo, dokud
bylo žhavé“.
Po krátkém kompetenčním sporu se situace přece jen vyřešila, a tak ve zkráceném termínu jsme letos opět v dubnu předložili veřejnosti aspoň krátkou pohádkovou burlesku Jana Wericha – Tři sestry a jeden prsten. Všichni si
zahráli s chutí, publikum bylo nadšeno a já spokojen, že
jsme si zase posunuli laťku. V listopadu „Sestry oprášíme“
a uvedeme ještě reprízu, a pak
ji
pravděpodobně vyvezeme do Šantovky v Olomouci
pro uzavřenou
společnost.
A co chystáme
na duben 2020?
Už v říjnu bych
rád zahájil studium hry anglického aurora Petera Horslera s českým názvem VZÍT NOHY NA RAMENA. Je to bláznivá komedie, které nechybí vtip, svižnost i určitá dávka
černého humoru, satirizující poměry na privátní klinice.
Upravil jsem ji do českých reálií, protože lidé jsou v podstatě všude stejní. Uvidíte! Úkol to bude ale pro soubor
zase o něco náročnější a zahrají si v ní všichni.
Na závěr mého povídání o citovském divadelničení si dovolím jednu malou, ale důležitou radu do souboru. I v di-
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vadelním světě letí život jako splašený a ti, co ještě nedávno hráli mladé milence, začnou postupně převlékat
kostýmy. Citov je dnes plný mladých lidí a neříkejte mi,
že se mezi nimi nenajde pár šikovných děvčat a chlapců,
kteří by to v souboru chtěli zkusit. Moc se za to přimlouvám, protože za chvíli byste mohli hrát tak akorát „Nezralé
maliny“- nádhernou hru Jiřího Hubače zfilmovanou Františkem Filipem.
Tož přemýšlejte také o tom a „zlomte vaz“!
Jaroslav Vojáček

DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ LES

L

etošní Cesta pohádkovým lesem nesla název 12
měsíců.
Hned na startu Vás přivítala Lednová královna,
které jste měli vystřihnout sněhovou vločku, a ozdobit
královně její plášť. A k lednu, samozřejmě, patří i ohňostroj, tak jste si ho mohly hned vyrobit zvláštní a netradiční technikou. V únoru vás čekali dva zmrzlí bratři sněhuláci a tady jste zase zkoušeli trefovat koulí do
jejich třetího kamaráda. V březnu mají nejvíce napilno
zahradníci, všichni sází a sejí a na vás bylo zasít si semínko. Kdo z vás ho uložil do hlíny doma na zahradě a
komu vyrostlo? 30. dubna slaví svůj sabat všechny čarodějnice a čarodějové. Kdo se nebál, nasedl k těm našim hodným do loďky a zkrátil si tak cestu. V máji (květen) se staví máj a vaším úkolem bylo naši májku ozdobit a uvázat na větvičce mašličku. V červnu už nikdo
nemyslí na školu, ale hlavně na prázdniny, jak pojede k
babičce a dědovi, na výlet nebo na dovolenou. Dokážete si sbalit batůžek? To jsme se přesvědčili na vlastní oči. Máme sbaleno, tak vyrážíme a třeba tábořit. Kdo
si poradí s uzly? Jak a kde rozdělat oheň a spoustu užitečných rad jste se dozvěděli na stanovišti v měsíci červenci. V srpnu se suší seno. Vaším úkolem bylo seno
shrabat, kdo zvládl, mohl i obracet, aby lépe proschlo.
A kdo poznal stroje na obrázcích? Za odměnu jste se
mohli posilnit dobrotou a napít. V září se jde opět do
školy, hurá! Ale také je to čas, kdy dozrává ovoce a vykopávají se brambory. To byly úkoly pro vás. V říjnu se
koná výlov rybníka. Ale né, vodníkům se roztrhla síť,
pomoz jim síť opravit a nezapomeň pochytat rybičky.
V listopadu se příroda ukládá ke spánku. Stromy shazují své listy i plody. Dokážeš je správně přiřadit? A podle hmatu dokážeš rozeznat ovoce a zeleninu? A máme
tu prosinec – nejdelší měsíc, hlavně pro děti. Do Vánoc
čekají celých 24 dní. Tady máme nazdobený stůl, stromeček a k tomu všemu patří i vánoční zvyky, dokážeš
je správně přiřadit? Odměnou pro vás bude dáreček,

který si můžete vybrat pod stromečkem.
Děkujeme všem dětem a rodičům, že přišli a vydrželi s
námi celou cestu rokem. A hlavně bych chtěla poděkovat všem, kteří si vymysleli úkol na stanovišti, vyrobili
si pomůcky, oblékli se a v sobotu stáli na svých stanovištích, i těm, co se starali o občerstvení – bez Vás by to
nešlo. Mé díky patří také našim milým seniorkám, které v tom horku seděly na koupališti a rozdávaly lístky
na občerstvení. Děkujeme také všem sponzorům, kteří
věnovali finance na Cestu pohádkovým lesem, bez jejich podpory bychom se neobešli. A také těm, kteří se
jakkoliv podíleli na tom, aby den proběhl tak jak má:
obsluha skluzavky, hasičům za půjčení auta, do kterého si děti mohly sednout a bez něhož bychom si nepřivezli skákací hrad, za zapůjčení areálu, za ozvučení
panu Petru Mlčochovi a v neposlední řadě Obci Citov a
všem zainteresovaným spolkům.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

D

ěti se po prázdninách opět vrací do školních lavic.
Většině se moc nechce, ale ti, kdo se těší, jsou
bezesporu prvňáčci. Je to jejich očekávaný první
den, tak jim přejme, ať se jim ve škole líbí, mají moc
hodnou paní učitelku a rodiče zase pevné nervy. Kdysi mi
jedna paní učitelka ze školy řekla, že první vysvědčení je
maminky, ale já si myslím, že nejen to první.
Ale začneme pěkně popořádku. V minulém čísle zpravodaje jsem popisovala, co nás do konce školního roku ještě čeká a bylo toho ještě opravdu hodně. Začali jsme Velikonocemi, kdy jsme každý den chodili do školky v jiné
barvě – modré pondělí, žluté úterý, černá středa a zelený
čtvrtek. Děkujeme maminkám, že si daly záležet a připravily dětem oblečení. Bylo super, když jsme vypadali všichni stejně. V tento týden jsme také zavedli s dětmi novou
tradici – vzali jsme si májku a tatar a šli zazpívat paním
prodavačkám do Jednoty a také jsme potěšili pracovnice na obecním úřadě a samozřejmě i pana starostu. Vašík
všechny dámy pořádně vyšlehal tatarem a vykoledovali
jsme si sladkou odměnu.
A začalo nám období výletů. Domluvili jsme se s okolními
školkami a jeli jsme na výlety společně. Děti si našly nové
kamarády, a navíc jsme se podělili o zaplacení dopravy.

Ten první se konal hned 2. 5. 2019, kdy nás s sebou přibrala školka z Vlkoše, a řádili jsme v Olomouckém zábavním
centru Krokodýlek. Do Krokodýlku se jeli podívat i děti z
Kyselovic, tak nás po cestě přibrali také a cestou jsme se
zastavili ještě ve Velkém Týnci, kde nás na farmě Corazon
povozili na koních. A aby těch farem nebylo málo, zajeli
jsme se podívat ještě na farmu Horní Loděnice, kde jsme
byli napřed sami a potom ještě se školkou z Brodku u Přerova. Také jsme se vozili na koních, a navíc jsme to měli
i s prohlídkou stájí a mohli jsme si poběhat ve výběhu s
ovečkami a prasátky. Děti tam po cestě uchvátil výhled
na vrtule větrné elektrárny, a že jich tam bylo – my jich
odsud vidíme jen 9, ale bylo jich daleko víc.
Naučili jsme se spoustu nových básniček a písniček, zaskotačili si s naší kamarádkou Verčou, která za námi pra-

videlně dojíždí a zacvičili si se Zdravíkem. Na besídce pro
maminky a tatínky k jejich svátkům děti předvedly básničky a písničky, které se naučily, a společně si vyrobili malou drobnost v dílničce. Pro rodiče dětí, které chodily do kroužku angličtiny, zorganizovala jejich paní učitelka Deniska ukázkovou hodinu, kde děti předvedly, o
čem všem si povídaly a co zvládly. 9 dětí odjelo 27. 5.- 31.
5. 2019 na pětidenní výlet (školka v přírodě) do Hutiska
– Solanec (o tomto dětském zážitku se dočtete v dalším
čísle zpravodaje). A nesmíme zapomenout ani na oslavu dne dětí. Přišla za námi naše kamarádka Nikolka, která dětem malovala ne na obličej ale na paže vše, co si děti
vybraly (na obličeji si to děti většinou před obědem hned
smyly a doma už pak nemohly nic ukázat, proto malování na paže nebo rameno), a protože máme ve školce hodnou tetu, která nelpí na tom, aby se před ulehnutím do
peřin děti musely umýt, tak jim to vydrželo až domů. A
ještě za námi dojela i hodná teta Hanička, která dětem
donesla každému zvířátko z nafukovacích balonků, a ještě jim udělala něco dalšího, co si vybraly. Většinou převládaly meče, a to nejen u kluků. A protože se nám ten
den opravdu moc vydařil a sluníčko tak moc pálilo, že bychom se venku asi upekli, zůstali jsme v chladných stěnách školky a plnily soutěžní úkoly, které si na nás paní
učitelky připravily.
Na schůzce Ekoškolky jsme se domluvili na dalším plánovaném sběru papíru. Budeme dodržovat termíny jaro
–podzim. Při jarním sběru bylo odevzdáno 850 kg papíru a 204 kg kartonu – celkově jsme utržili 1 652 Kč a výtěžek bude použit na nákup hraček nebo autobus na výlet.
Děkujeme všem, kteří se zapojili. Papír (nemusí být svázaný, třeba volně v krabici, papírové tašce...) můžete nosit do kolárky naproti obecnímu úřadu. O sběru budete
upozorněni v místním rozhlase, vývěsce a na webu Mateřské školy. Dále sbíráme lehký hliník a vršky z PET lahví,
které posíláme na pomoc postiženému chlapečkovi. Děkujeme.
Úplně poslední velkou akcí roku je bezesporu pasování předškoláků, které letos proběhlo nahoře na zámku.
Všechny děti předvedly své pohybové dovednosti při
sportovnější části odpoledne a poté i přednes a zpěv. Letos byly pasovány 3 děti na školáky - 2 chlapci a jedno
děvče. Nyní už sedí v lavicích ve škole v Brodku u Přerova
nebo v Přerově – Předmostí. Tak ať si najdete spoustu kamarádů a ve škole se vám líbí.
Začátkem května se konal zápis do Mateřské školy. K zápisu přišlo 9 dětí, ale kapacita Mateřské školy je jen 24
dětí, tudíž se jich do školky dostalo jen 5. Teď přes prázdniny se mi ještě ozvaly 3 maminky, které nenašly místo ve
školce pro své dítko a zkoušely, kde se dalo. Letos nám
půjde do školy 6 předškoláků, tak už by měla být větší
pravděpodobnost, že se na všechny děti dostane.
Přeji všem dětem jak ve škole, tak i ve školce, paním učitelkám a tetám, aby do školního roku vstoupily tou správnou nohou a brzy opět najeli na školní režim, chystání se
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do školy, psaní úloh, a hlavně vstávání a rodičům, ať se
jim brzy vžije vodění dětí, vyzvedávání a také kroužky,
které děti budou mít. Nebude trvat dlouho a vše bude
po prázdninách opět v zajetých kolejích a už tu budou
zase Vánoce.

Za kolektiv MŠ Citov Veronika Mlčochová

Srdečně zveme všechny občany ke společné oslavě 101. výročí

Vzniku samostatného československého státu
V neděli 27. října 2019, v předvečer státního svátku.
Lampionový průvod vyjde od mlýna v 17:30 hodin.
Pietní akt u pomníku padlých bude zahájen v 18:00 hodin.
Pro všechny bude na sportovišti připravené občerstvení,
děti obdrží malou odměnu.
Zastupitelstvo a kulturní komise obce Citov

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		
Sobota 		

18:00 – 19:00 hodin
16:00 – 19:00 hodin
Knihovnice Pavla Navrátilová
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Pozvánka na písničkový večer

V

ážení spoluobčané, přijměte naše pozvání
na 6. října 2019 v 17:00 hod. do
zrekonstruovaného Kulturního domu v
Citově. Citovský divadelní spolek Vám přináší
tip, jak si zpříjemnit podzim: smíchem, pěknou
muzikou, dobrým jídlem, setkáním s přáteli…
prostě „Pogodička se SANDROU POGODOVOU a
RICHARDEM POGODOU“
Čeká Vás PÍSNIČKOVÝ VEČER, ve kterém Sandra Pogodová se svým tátou představí nestárnoucí písně z repertoáru V+W, hity ze Semaforu a další písně ze zlatých 60. let.
Doprovází na saxofon Milan Švihálek.
Se svými vzpomínkami na téma „Jak je život pestrý“ nás
oba pozvou mezi legendární postavy čs. filmu, televize a
divadla Jana Kanyzu, Hanu Maciuchovou, Jiřího Suchého,
Evu Pilarovou, Miroslava Horníčka, Karla Kryla, Juraje Ja-

kubiska, Radka Brzobohatého a další.
Těšíme se, že se s Vámi všemi a s našimi hosty potkáme u dobrého vínka, kávičky a sladkého zákusku,
a společně strávíme báječný večer.
Vstupenky zakoupíte na
Obecním úřadu Citov.
Cena vstupenky je 100,Kč.
Kateřina Jemelková,
Citovská dočasně obnovená
scéna, z.s

POZVÁNKA NA SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Zveme všechny děti i s rodiči, prarodiči a kamarády na

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.

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD S LUCERNIČKAMI
v sobotu 9. listopadu 2019.
Sraz v 17:00 hodin u mlýna!

Za organizátory Lenka Karasová

V

šichni 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

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA SE SENIORY

J

edna 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.

rozdáváním drobných dárečků. Následuje kulturní představení, občerstvení a volná zábava.

Setkání se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2019
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
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pOZVÁNKA NA ADVETNÍ VÝSTAVU
V neděli 8. prosince 2019 od 14 do 17 hodin se v sálu Kulturního domu v Citově
uskuteční 11. ročník adventní výstavy na téma:

PERNÍKY.
Na výstavu rádi umístíme i Vámi zapůjčené exponáty z různého druhu perníkového těsta, např. perníčky vykrajované, vytlačované či plněné, různých tvarů a jakkoliv zdobené, ozdoby a dekorace z perníkového těsta, perníkové srdce, figurky, svícny, betlémy, domečky, městečka, pohledy a fotografie s perníkovým námětem, ale i pohádky s perníkovým příběhem. Přivítáme formy, formičky, vykrajovátka, šablony a jiné vzory na perníky, osvědčené recepty i s obrázkem, př. vzorkem. Oceníme všechny kreativní nápady, nebojte se ozvláštnit naši výstavu něčím zajímavým!
Vše, co souvisí s tématem, přineste do Kulturního domu v sobotu 7. prosince 2019 od 14:00 do 15:00 hodin.
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.

Pekařská soutěž letos provoní Kulturní dům perníkovým kořením a medem. Téma zní:

PERNÍK.
Rozmanité perníkové chutě a vůně, ale i jednoduché, složité či žádné zdobení na perníčku vykrajovaném, vytlačovaném či plněném a litém, jsou tím, čím můžete oslnit náročné a mlsné hodnotitele. Najděte osvědčené recepty a
nechte návštěvníkům ochutnat své perníkové dobroty. Návštěvníci výstavy budou hodnotit chuť i vzhled, stejně
jako v uplynulých letech.
Od jednoho druhu perníku přineste maximálně 40 kousků do Kulturního domu v neděli 8. prosince 2019
mezi 13:00 a 13:45 hod. (do zahájení výstavy!).
Pro milovníky perníků bude letos připravena umělecká
soutěž na téma:

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.
Tato soutěž bude pro všechny věkové kategorie, kteří rádi
tvoří a hrají si s perníkovým těstem.
Vyrobte perníkovou chaloupku, ozdobte a přineste
do Kulturního domu v sobotu 7. prosince 2019 od 14:00
do 15:00 hodin. Zde necháváme volnou ruku a jsme
zvědaví na fantazii.
Doufáme, že se zapojí i děti.
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Divadlo Tří sestry a jeden prsten

Divadlo Tří sestry a jeden prsten

Stavění hodové májky

Kácení máje

Soutěže na kácení máje

Otevírání Morávky

Dětský pohádkový les v Citově

Úkoly v dětském pohádkovém lese
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