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Vážení spoluobčané!
Pomalými kroky se blíží konec roku 2019 a s ním
i nejkrásnější a nejočekávanější svátky vánoční.
Vždyť Vánoce jsou tím, co v nás vzbuzuje příjemné pocity a krásné vzpomínky na kouzelný
čas těchto svátků. Právě tento vánoční čas v nás
lidech probouzí ty lepší stránky, a proto se víc
než jindy, snažíme být k sobě přátelštější, milí,
ohleduplní, a i víc nasloucháme jeden druhému. Naši nejmenší se již jistě nedokážou dočkat
vánočního stromku a dárků. Ti starší se těší
na to, že bude rodina opět spolu a všichni prožijeme krásné chvíle.
Předvánoční přípravy však mnohým z nás přinášejí stres a únavu, a když konečně usedneme
ke štědrovečernímu stolu, čekáme na zmiňované kouzlo Vánoc a ono mnohdy nic. Často nezískáme pocit uspokojení z bohaté nadílky či vzorně uklizené domácnosti a plných stolů. A při-

tom stačí tak málo. Vánoční čas je více než jiná
doba časem rodiny a přátelství.
„Myslet na druhé“, slova, která nás nutí přispívat do vánočních sbírek drobnými mincemi
více než jindy, mají naplnit toto heslo adventní doby. A přece „myslet na druhé“, znamená
především být více s našimi nejbližšími, být zde
pro ně a cítit, že oni jsou zde pro nás. Ať je tedy
adventní a vánoční čas ve vašich rodinách naplněn tím krásným spolubytím. Ať i křesťanské
vánoční poselství, kterým je rodina, naplní Vaše
domovy.
Dovolte mi proto, abych Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, popřál z celého
srdce krásné a veselé prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších.
Dětem hodně dárků a splněných přání.
A do přicházejícího
nového
roku Vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví,
hodně osobních
i
pracovních
úspěchů. Šťastné
a lásky plné vánoční svátky.
Jaromír Otáhal

/1

CITOVSKÝZPRAVODAJ 3/2019

PONDĚLÍ 23. PROSINCE 2019
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ A SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED
Obecní úřad Citov a schola citovské farnosti Vás srdečně zvou na zpívání pod vánočním
stromem, které společně prožijeme v pondělí 23. 12. 2019 od 17:00 hodin v prostorách
zámeckého parku. Věříme, že Vám společné zpívání koled a malé občerstvení zpříjemní
předvánoční čas.
				
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 pondělí 23. 12. 2019 večer od zpívání pod vánočním stromem v zámeckém parku nebo po vánočních
bohoslužbách z našeho kostela. Přineste si lucerničku nebo svíčku.

ÚTERÝ 24. PROSINCE 2019 - 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 úterý 24. 12. 2019 od 15:00 hodin.

STŘEDA 25. PROSINCE 2019 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 ve středu 25. 12. 2019 od 10:45 hodin.

ČTVRTEK 26. PROSINCE 2019 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ, SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
VÁNOČNÍ KONCERT „TÓNY VÁNOC“
Přijďte ve čtvrtek 26. 12. 2019 od 10:30 hodin společně s námi prožít krásné okamžiky Vánoc a poslechnout si, jak
se tóny klasických i méně známých vánočních koled a písní rozezní naším kostelem v podání farních schol z Citova,
Brodku i Rokytnice.
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STŘEDA 1. LEDNA 2020 - NOVÝ ROK
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
Římskokatolická farnost Citov zve všechny spoluobčany na bohoslužbu, která proběhne v našem farním kostele sv. Jiří
v Citově ve středu 1. 1. 2020 od 10:45 hodin.
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ SE SVAŘÁKEM
Srdečně zveme všechny občany na společné přivítání roku 2020, který bude odpálen
ve středu 1. 1. 2020 v 17:00 hodin na návsi v Citově. Přineste s sebou vánoční cukroví,
silvestrovské a novoroční mlsání na společný stůl k novoroční oslavě, který bude
nachystán v hasičské zbrojnici. Při společném novoročním venkovním občerstvení se
můžete zahřát nejen pěknými slovy s novoročními přáními, ale i nabízeným svařákem,
čajem či kávou.

SOBOTA 4. LEDNA 2020
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 4. 1. 2020 v dopoledních hodinách. Skupinky koledníků vyjdou
do citovských ulic v 10:00 hod. Sraz koledníků bude v 9:30 hod. na faře.

CITOVSKÁ TŘÍKRÁLOVÁ ROŠÁDA 2020
V sobotu 4.1.2020 se uskuteční v naší obci (kulturní dům) 9. ročník šachového turnaje Tříkrálová rošáda.
Zveme tímto širokou veřejnost, aby přišla podpořit náš šachový klub, ať už jako hráči nebo jako pasivní diváci.
V přísálí kulturního domu bude připraveno bohaté občerstvení.
Při této příležitosti mi dovolte obeznámit Vás s činností našeho klubu.
Momentálně hrajeme dvě soutěže, a to oblastní přebor a okresní přebor. V minulé sezoně (2018-2019) jsme
v oblastním přeboru skončili na 14. místě, které nám zaručovalo účast v dalším ročníku této soutěže. V okresním
přeboru to bylo krásné 3. místo.
Jako i v jiných odvětvích sportu i my se potýkáme s nedostatkem hráčů, proto moc rádi uvítáme každého nového
hráče (i začátečníka), který má zájem o tuto krásnou hru.
Do klubu i na turnaj zvou šachisté Sokola Citov
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SVOZ ODPADŮ
Termín svozu do konce roku 2019:
27. prosince 2019

ních s občany obce,
Technické služby
města Olomouce
nám k 31.12.2019
vypověděli Smlouvu o odvozu a odstranění směsného
komunálního odpadu. V roce 2020
k nám již jejich sběrová vozidla zajíždět nebudou. Na nového poskytovatele těchto služeb bylo v měsíci listopadu 2019 vypsáno výběrové řízení. Na zveřejněnou výzvu reagovali pouze dva
uchazeči, kteří ve stanovené lhůtě podali své nabídky. Jediným kritériem pro hodnocení předložených nabídek
byla výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídku podala
společnost Marius Pedersen, a.s. Tato firma tak bude
s účinností od 1.1.2020 provádět v naší obci svoz komunálního a tříděného odpadu, ale také zajišťovat sběr objemného a nebezpečného odpadu v rámci zavedených
sběrových sobot. Občané již mohli zaregistrovat, že tato
firma některé druhy odpadů z naší obce vyváží už nyní,
ale to prozatím z důvodu výpomoci Technickým službám
města Olomouce.
Jaromír Otáhal

N

a zasedání zastupitelstva, konaném dne 3.12.2019
byla přijata Obecn ě závazná vyhláška obce Citov
č. 1/2019, kterou se po čtyřleté pauze opětovně
zavádí místní poplatek za svoz, odstraňování a likvidaci
komunálního odpadu. S účinností od 1.1.2020 výše tohoto poplatku činí 600,- Kč na poplatníka za rok. Důvodem znovu zavedení tohoto místního poplatku jsou stále se zvyšující náklady za tyto služby. Sběr, odvoz a likvidace všech odpadů v roce 2018 přišla obecní úřad na 436
tis. Kč a do budoucna není v jeho finančních možnostech
tyto služby za občany hradit v plné výši. Stanovený poplatek pokryje cca 70 % celkových nákladů, zbytek bude
hradit obec ze svého rozpočtu. V roce 2018 skutečné náklady za svoz a likvidaci veškerých odpadů z obce činily
872,- Kč na poplatníka. Přepokládáme, že tyto náklady na
poplatníka dosáhnou v roce 2019 ještě vyšší částky. Zastupitelstvo se i přesto dohodlo, že poplatníky v obci nezatíží 100 % náklady na svoz a likvidaci zavedených komodit odpadů a rozhodlo o stanovení poplatku pouze ve
výši 600,- Kč na poplatníka a rok. Jak jsme Vás již dříve informovali na zasedáních zastupitelstva či při jiných setká-

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!

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.
Obecní úřad Citov

POPLATEK ZA PSA

K

aždý vlastník psa je povinen, mimo očkování a nově čipování, hradit i poplatek za psa v místě trvalého bydliště. V roce 2020 bude výše poplatku nezměněn, na jednoho psa činí 100,- Kč a na každého
dalšího 200,- Kč. Úhradu můžete provádět hotově na obecním úřadě nebo při hromadném očkování
na jaře (přesný termín je vždy předem upřesněn) nebo převodem na účet Obce Citov č. 1882967399/0800,
jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.

Obecní úřad Citov
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PĚSTITELSKÁ VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ 2019

J

ako tradičně jsme se sešli v měsíci září v klubovně zahrádkáře v Citově na výstavě úspěchů uplynulé zahrádkářské sezóny. Přivítala nás ozdobená klubovna, neboť letošní rok byl pro nás zahrádkáře významný.
V roce 2019 jsme oslavili jubileum 60 let od založení naší
Základní organizace v Citově. Při této příležitosti vzpomněli pamětníci prvního předsedu spolku Františka Černoška a dalších dvacet jedna zakládajících členů.
V letošním roce nám příroda připomněla, že k vystavování nemáme jen ovoce v sadech, ale také zeleninu na záhoncích. Velký výstavní prostor tak dostaly naše poklady
z hlíny. Mrkve, petržele, cibule, česnek, brambory, celer a
pórek. Dále byly k vidění rajská jablka, papriky, lilek, dýně
a další. Mezi jablky, hruškami a švestkami se zelenaly všelijaké domácí bylinky. Na stolech nemohly chybět ani ořechy a hroznové víno.Významnou kolekci jablek vystavoval
pan Josef Galko ze zahrádek v Citově, který nabízí své jablka k prodeji. K vidění byly kromě tradičních odrůd jako
Idared, Syrius, Jonagold a Gloster také odrůdy méně vídané s názvy Granny Smith, Admiral, Dublet, Dellor, Fuji, Pinova, Goldstar. Celkový prostor doplňovala výstava květin a umělecké tvorby paní Bendové a paní Volkmerové,
které výrazně obohatily vzhled naší výstavy. Všichni vystavovatelé jablek se zároveň zúčastnili soutěže o největ-

ší jablko. První
místo obsadili společně Roman Hrbáček
a Jiří Čepelák
se shodně největšími jablky
této výstavy, a
byli odměněni něčím dobrým v lahvi.
K dobré pohodě, pivečku, vínečku, k zákuskům a klobáskám nám vyhrával na harmoniku pan Rychlý z Císařova.
Po prohlédnutí exponátů byla možnost posedět, občerstvit se a podělit se o své dojmy a zkušenosti s členy svazu zahrádkářů. Bylo možné také podebatovat s panem
Čepelákem, jak pak se mu daří vypěstovat veliká jablka,
i když vosy a ptáci si pochutnávají na těch nejlepších kusech. S radostí v srdci jsme společně s občany Citova oslavily 60 narozeniny našeho spolku zahrádkářů.
Děkujeme všem, kteří poskytli vzorky ze svých zahrádek
na naši výstavu.
Zahrádkáři Citov

POZVÁNKA NA PLESOVOU SEZÓNU 2020
24. ledna 2020
Hasičský ples
kulturní dům Citov
k tanci i k poslechu hraje ELIXÍR
bohaté občerstvení zajištěno
26. ledna 2020		
Dětské maškarní radovánky

22. února 2020
Masopustní průvod

kulturní dům Citov
kulturní program - Mlčochovi z Troubek
bohaté občerstvení zajištěno

průvod masek po obci tentokrát trochu jinak
občerstvení zajištěno

14. března 2020		
20. jubilejní Sportovní ples
aneb Diskopříběh osmdesátých let

16. května 2020
Farní májový bál

kulturní dům Citov
k tanci i k poslechu hraje DJ Rádia Haná
Martina Qeetko Procházková

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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SVATOVÁCLAVSKÝ NOČNÍ POCHOD

V

předvečer státního svátku, v pátek 27. září, se
dvacítka příznivců pohybu na čerstvém vzduchu zúčastnila již tradičního nočního pochodu.
Po zkušenostech z minulých ročníků byly opět zvoleny dvě trasy. Na tu delší, necelých 13 kilometrů, jsme
se přesunuli autobusem do Biskupic, odkud pak cesta vedla přes Klopotovice a Tovačov do Citova. Tuto
delší trasu absolvovalo celkem 8 dospělých účastníků. Účastníci kratší trasy rovněž využili k přesunu na
start pochodu autobusového spoje, který však z Citova odjížděl o necelou hodinu a půl později. Výstupní
zastávkou byly Nenakonice. Odtud se skupina dvanácti dospěláků a dětí vydala přes starý železný moravní

most, podél Moravy a Průpichu, zpět do Citova. Všichni
účastníci z obou skupin ukončili putování na Fčele, kde
si u táboráku odpočinuli, občerstvili se a opekli přinesený špekáček. Skupina, která absolvovala delší trasu,
si dala ještě jednu občerstvovací zastávku v Tovačově
„Na Lapači“. Občerstvení se nám tam trochu protáhlo,
takže při příchodu na Fčelu jsme už žádného účastníka
kratší trasy nezastihli. Počasí nám tentokrát přálo, proto nás překvapila poměrně nízká účast. Některé dřívější roky byla účast navzdory nevlídnému počasí vyšší.
Věříme, že se to příští, jubilejní desátý ročník, zlepší.
Dalibor Šefčík

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V

neděli 20. října 2019 jsme v obřadní síni našeho zámku společně přivítali a slavnostně přijali 4
děti mezi občany naší obce. Přivítali jsme holčičky Adélku Zaoralovou a Ninušku Šefčíkovou, a chlapečky
Tomáška Šťastného a Tobiáška Venkrbce. Naše nejmenší
přišly přivítat i děti z Mateřské školy svým vystoupením
a předáním dárečků. Kulturní program zpestřil zpěv dětí
rodiny Seidlových, Janošíkových a Karasových za hudebního doprovodu Jana Seidla. Po slavnostním projevu 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 v jejich vzpomínkách.
Bylo mi ctí naše nejmenší uvést do svazku naší obce
Citov.
Lenka Karasová, za Obec 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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ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ V ROCE 2020
89 let
Bojková Drahomíra
Sehnulová Marta
88 let
Janošíková Marie
86 let
Lavrinčik Benedikt
Obrtel Emanuel
85 let
Čepelák Jiří
Čeladníková Jiřina
Sehnulová Marie
84 let
Ďuranová Anna
Lavrinčíková Antonie

83 let
Kratochvíl Pavel
Kouřil Ladislav
Netopilová Anežka
Nucová Marie
82 let
Petrucha Jindřich
Čepeláková Naděžda
81 let
Pavlíková Vlasta
Medková Jarmila
75 let
Nevrkla Jan
Němcová Jarmila

Vážení spoluobčané, přejeme
Vám pevné zdraví a krásné
nejen narozeninové dny

70 let
Rubáč Josef
Poštolka Jaroslav
Ruda Václav
Zimáčková Alena
Poštolková Libuše
Juráková Jana
Chorá Božena
Kozáková Marie
Hrbáčková Marie
65 let
Osčádal Jaromír
Vrána Bohumil
Nesvadba Lubomír
Kytlica František
Dančak Květoslav
Peterka Pavel
Szepesiová Oldřiška
Novotná Oldřiška
Hanáková Jana
60 let
Navrátil Ivo
Otáhal Jaromír
Zlínský Jan

NA LAVIČCE ZAHRÁDKÁŘE

N

a jaro si ještě nějakou chvíli počkáme, ale už nyní
si můžeme promyslet, co a kam zasadíme.
Například nenápadná kořenová zelenina si určitě
zaslouží naši pozornost. Roste schovaná v zemi, a i když
tvoří základ většiny klasických receptů, jako bychom o ní
nevěděli. Krásy na první pohled také moc nepobrala, ale
to je jen zdání. Kořenová zelenina má svůj zemitý půvab i
charakteristické chutě. Stačí jen dát jí šanci trochu vyniknout a ona už vás přesvědčí sama.
Mrkev je jako tajný agent. Je všude, kam se v kuchyni podíváte – od polévek a pomazánek až po pečené maso a
sladké dezerty. Může za to její jemná nasládlá chuť, která
se tak dobře kombinuje s širokým spektrem surovin. Doporučuje se konzumovat ji tepelně upravenou, neboť tím
dokáže naše tělo přijmout více zdravého betakarotenu.
Petržel neodmyslitelně patří do základů polévek a omáček. Když jí ale dáte víc prostoru, zamilujete si její zemitou chuť. Vyzkoušejte ji pečenou v troubě s trochou másla nebo v máslové omáčce na lososa.
Celer obsahuje velké množství minerálů a vitamínů C a B.
Jeho specifická chuť a vůně je dána přítomností éterického oleje. Pečený bude excelovat v krémových polévkách,

pyré i v omáčkách na maso.
Řepa obsahuje vitamínů překvapivě málo, ale zato má
tolik zdraví prospěšných minerálních látek, že to nakopne i velmi vyčerpaný organismus. Nejčastěji se konzumuje tepelně upravená. Stačí ji povařit nebo zapéct a získáte
surovinu pro pomazánky, placky a burgery.
Pevné zdraví a úspěšný nový rok 2020 vám ze srdce přejí
Zahrádkáři Citov
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PÍSNIČKOVÝ VEČER „POGODIČKA SE SANDROU POGODOVOU A
RICHARDEM POGODOU“

V

šichni, kteří přišli v neděli 6. října 2019 odpoledne do našeho kulturního domu, dozajista nelitovali. Richard společně se Sandrou se s námi podělili o své vzpomínky z uměleckého života i soukromí. Sandra Pogodová svým hlasem, doprovázená profesionálními muzikanty Richardem (piáno) a Miroslavem Švihálkem (saxofon), získala sympatie citovského publika. Jak
mi Richard prozradil, velmi rád se mezi nás vrací – atmosféra na „Prvorepublikové kavárně a následném plesu“ se
prostě nedá zapomenout. Nám citovákům nejsou z jeho
předchozích vystoupení u nás neznámé nestárnoucí písně z repertoáru Voskovce a Wericha, hity ze Semaforu a
další písně ze zlatých 60. let. I proto nás Pogodovi nemuseli nijak povzbuzovat, během chvilky zpíval s Pogodovými celý kulturní dům.
K závěru večera Maruška Nesvadbová doslova vyrazila
dech zpěvákům dortem, který upekla Richardovi k jeho
nedávnému životnímu jubileu. Dort, jaký svět neviděl! –
marcipánové piáno i s notovou osnovou jeho oblíbené
písničky „Život je jen náhoda“.
Celkově se naše cukrářky opět nenechaly zahanbit a k
dobré kávě si posluchači pochutnali na výborných dortech – Harlekýn, Červený samet, Hraběnčin řez, a další
drobné cukroví. Nezůstalo nic :o)… Anebo spíš zůstalo!
Radost, úsměv a fajn pocit s příjemně prožitého nedělního odpoledne. Nejeden posluchač navíc odcházel domů
s podepsanou knížkou „Hoď se do pogody“, plnou dalších
veselých historek Sandry a Richarda.
Kateřina Jemelková, Citovská dočasně obnovená scéna, z.s.

KIDSOK – OD PŘÍŠTÍHO ROKU BUDE JÍZDA VLAKEM JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ

O

bčané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou
mít od 1. ledna 2020 výrazně snazší cestování.
Změny vyplývají z nově uzavřené smlouvy mezi
krajem a Českými drahami. Nová opatření se dotknou i
vlaků společnosti RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích v Olomouckém
kraji začne od 1. ledna 2020 platit výhradně Tarif IDSOK.
Ten lidem umožňuje přestup mezi různými dopravními
prostředky. Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu.
Od 1. ledna 2020 nebudou v osobních a spěšných vlacích
platit IN-karty Českých drah. Od stejného termínu bude
možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a expresem Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2. Stejná

pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK cestující budou moci využívat jeho spoje
na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně zveřejní na webu idsok.cz. Cestující
se mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na telefonním číslo 588 88 77 88 denně od 5 do 22.30 hodin kromě víkendu a dnů pracovního klidu.
Nabídka grafických prvků pro web, kterou najdete na adrese https://www.idsok.cz/mediakit/.
Ivo Heger, koordinátor Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje
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VÝSADBA CITOVSKÉHO SADU PRO ŽIVOT

D

ne 9. 11. 2019 v 9 hodin se sešla skupina cca
60 citovských nadšenců za účelem realizace
projektu „Citovského sadu pro život“. Společně jsme na pozemku za zámkem, směrem na Troubky, vysázeli přes 50 ovocných stromů a ovocných keřů.
Akci provázel mírný, ale vytrvalý déšť, který nám neubíral na chuti do práce a dobré náladě (stromům zajistil ideální zálivku). Po zaškolení panem sadařem Jiřím
Bublou nám šla práce skvěle od ruky, a přestože původně si měl každý garant stromku zasadit ten svůj, o
který se bude i v budoucnu starat, za chvíli pomáhal
jeden druhému a výsadba tak byla brzy hotová. Následovalo občerstvení, které připravily místní hospodyňky. Svařák a čaj zajistilo vedení obce. Bohužel se nám
nepodařilo dodat najednou všechny keře, proto jsme
se sešli znovu, tentokrát v komornější sestavě, o 14 dní
později a sad doplnili o keře rakytníků, aronií, šípků, lísek a dalších.
Celkový přehled vysázených stromů, včetně odrůd a
plánku, bude uveden na informační tabuli, která bude
následně umístěna v sadu.
Tím však naše práce nekončí, je třeba v prvních letech
zajistit stromům zdárný vývoj. Sad je volně přístupný
a kdokoliv má možnost se zajít podívat, jak se stromkům daří, zkontrolovat, jestli jsou dostatečně chráněny obalem před okusem zvěří, zda je čas na odplevelení kmínku nebo zda v letním obdobím netrpí suchem.
V boji se škodlivým hmyzem či hraboši a hryzci nám
může pomoci celá řada užitečných živočichů (ještěrky, hadi, ježci, rejsci aj.) je nutné jim však připravit
vhodné podmínky a to například instalací bidýlek pro
dravce, hmyzích domečků či úkrytů pro ježky. Kdo má
chuť, může se po domluvě zapojit! Na jaře dojde ještě
pod vedením sadaře k prostříhání a zavádění korunky.
Zájemci jsou vítání.
Jak vidíte, s prací ještě nejsme u konce. Ale věříme, že
se nám to v budoucnu vrátí a to nejen v podobě sladké úrody!

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

Velice si vážíme všech, kteří s realizací projektu „Citovského sadu pro život“ pomohli a děkujeme zejména
občanům - milovníkům přírody, dále členům Citovské
dočasně obnovené scény, Sboru dobrovolných hasičů, Zahrádkářského svazu, SK Sokol Citov, křesťanského klubu Pampeliška a v neposlední řadě vedení Obce
Citov.
Projekt by se neobešel bez podpory z finanční sbírky
nadace Partnerství.
Děkujeme všem!
Za realizační tým,
Dita Šlanhofová, Kateřina a Tomáš Jemelkovi

Věděli jste, že:
- Švýcarští vědci mají řešení pro globální oteplování?
Stačí jen vysadit bilion stromů.
- Etiopané za jeden den vysázeli 353 milionů stromů.
Začít může každý, třeba v okolí svého domu!
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SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

N

a svátek svatého Martina jsme s dětmi rozsvítili
lucerničky a vydali se Citovem hledat sv. Martina. Bylo nás sice poskromnu, ale o to víc jsme si
to užili. Cestou si děti připomněly některé z pranostik,
které k tomuto svátku patří a plněním drobných úkolů se dozvěděly více o Martinově životě. Program byl
zaměřený spíše pro děti školkového věku, avšak starší děti si také přišly na své, když jsme po příchodu na
faru hráli různé hry mezitím, co si rodiče u čaje nebo
kávy povídali. Atmosféra celé akce byla velice příjemná, a proto se nebojte připojit se k nám příští rok, aby
sv. Martin věděl, že na něj nezapomínáme.
Anička Bendová

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „KRÁLOVSTVÍ
OBJEKTIVEM OBČANŮ KRÁLOVSTVÍ“ V ROCE 2019

S

družení obcí mikroregionu Království pořádá každoročně, letos již po dvanácté, pro všechny své
občany fotografickou soutěž a výstavu obrazů.
Do soutěže se zapojilo 19 fotografů s celkovým počtem 127 fotografií na téma: „Černobílý svět“ a „Krajinou Království“.Vernisáž fotografií a vyhlášení výsledků se uskutečnilo v neděli 17. listopadu 2019 v Kulturním
domě v Císařově.
Vítěznými autory v kategorii „Černobílý svět“ se stali:
1.místo Bohumila Krčková, Dub nad Moravou
2.místo Martin Hlavinka, Charváty
3.místo Zdeňka Kovářová, Blatec

Vítěznými autory v kategorii „Krajinou Království“ se
stali:
1.místo Martin Hlavinka, Charváty
2.místo David Šutera, Majetín
3.místo Věra Pumprlová, Císařov
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 i někdo z Citova!“ Už teď můžete pořizovat své fotografie na téma „Krása detailu“ a také „Oheň, voda,
vítr…“.
Zapsala Lenka Karasová
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DERNIÉRA „TŘI SESTRY A JEDEN PRSTEN“

V

sobotu, 23. listopadu jsme se v našem Kulturním domu rozloučili s veselým pohádkovým příběhem od Jana Wericha. Je pravdou, že loučení
bylo jen pro citovské publikum, protože hned v pondělí jsme s pohádkou vyrazili na prkna, co znamenají svět
přímo do Olomouckého divadla na Šantovce. Citovská
derniéra, ačkoli nebyla ani z poloviny vyprodána, nám
pomohla hodně smáznout nervozitu po půlroční přestávce a také z výměny hereckého obsazení role „Jana“.
S vyladěnou formou jsme v pondělí zcela zaplněnému
sálu 230-ti diváků v Šantovce nenechali bránice ani na
chvíli odpočinout. Sami jsme si užili diváckých reakcí,
smíchu a také si vychutnali velké divadlo, profesionální šatny, kterými prošli přední herci především z pražských divadel. V Olomouci máme od tohoto představení další příznivce a fanoušky – TOŽ BAŤ! Nadšení a
radost našich diváků nás popohání dále a znamená, že

Citovská dočasně obnovená scéna o další rok prodlužuje svoji dočasnost. Už nyní pro Vás zkoušíme nový
komediální příběh ze současnosti, který chceme uvést
na jaře 2020. Hru „Vzít nohy na ramena“ napsal zahraniční autor Peter Horsler, v překladu Dany Hábové.
Rádi se s Vámi všemi na jaře zase zasmějeme a děkujeme Vám všem za Vaši přízeň!
Za Citovskou dočasně obnovenou scénu Kateřina Jemelková

SETKÁNÍ SENIORŮ SE ZASTUPITELI OBCE

V

sobotu 30.11.2019 se v sále kulturního domu v
Citově uskutečnilo další tradiční předvánoční
setkání seniorů se zastupiteli obce Citov. Ve slavnostně nazdobeném sále hosty přivítal starosta obce
Jaromír Otáhal, ale vzpomněl také na ty, kteří nás v letošním roce opustili.
Kulturní program zahájili svým vystoupením nazvaným „V rodině vládne a velí muž“ sólisté Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Operetní árie rozdělené do několika dějství, vypovídající příběh o životě manželského páru, od jejich sňatku přes nástrahy společného soužití až k podzimu života přinesly do
sálu kulturního domu dobrou náladu.
Program dále pokračoval vystoupením dětí z místní
mateřské školy, které za doprovodu svých učitelek a
paní školnice náramně pobavily přítomné osazenstvo.
Svými trefnými písničkami věnované babičkám a dědečkům rozesmáli téměř celý sál kulturního domu. Ne-

zapomněly také na závěr rozdat drobné dárečky v podobě vánočních hvězdiček každému z hostů.
Poté starosta obce krátce seznámil přítomné s událostmi v obci v letošním roce, s úspěšnými projekty i se starostmi, které obec aktuálně řeší. Dále nastínil plány zastupitelstva pro rok příští. K dobré náladě přispěla i bohatá tombola se spoustou drobných dárků. Příjemné
společné setkání u dobrého vína a jídla se dále odvíjelo za hudebního doprovodu pana Josefa Čecháka
z Majetína. Známé oblíbené písničky v jeho podání
přiměly mnohé nejen ke zpěvu, ale i k tanci. Všichni se
náramně bavili.
Adventní setkání seniorů s představiteli obce Citov patří k milým zastavením v předvánočním shonu a stále
se těší hojné účasti.
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB NÁŠ PĚTIDENNÍ VÝLET
27. května 2019 se do školky některé děti scházely s velkou dávkou nadšení a rodiče zase se slzami v očích. Jejich dítko odjíždělo samo na celé 4 noci do hotelu Euro v
Hutisku – Solanec. Nastoupili jsme do autobusu, zamávali dětem, paní učitelce a tetě a vyjeli jsme. Po cestě k nám
přistoupily děti a paní učitelky z Troubek a potom ještě
z Kyselovic. Celkem jelo 34 dětí, v úterý se k nám přidala
ještě jedna holčička, která přijela z dovolené, tak nás od
úterý bylo 35 malých námořníků a 6 velkých námořnic.
Jmenovitě to z Citova byli – Štěpánka, Viktorka, Michellka, Stelinka, Anetka, Alexíček, Hyneček, Robinek, Mareček a Verunka.
Děti přijely plné elánu, nadšení a očekávání nových zážitků. Musíme podotknout, že pro většinu dětí byl tento
výlet prvním zážitkem bez rodičů. Hned při příjezdu nás
čekala krásná chata v části hotelu s vybavenými pokoji.
My Citováci jsme měli sociální zařízení společně. Hladová bříška nám naplnil výborný oběd z domácí kuchyně,
a to kuřecí čína s rýží. Dětem oběd tak chutnal, že do kuchyně se vracely prázdné talíře. V průběhu dne nás čekalo seznámení s chatou, okolím a s kapitánkami, které
si pro nás připravily dobrodružnou výpravu „Za horizont“.
Večer jsme zakončili špagetami a mlsáním. Po sprchování plném legrace, jsme ulehli do postýlek a oddali se snění. Už první noc byly děti úžasné, krásně a nerušeně spinkaly po celou noc.
Úterý nám začalo už od brzkých ranních hodin, kdy se
naši, již malí námořníci, nemohli dočkat nového dne. Po
ranní hygieně si děti užívaly her na pokoji a návštěv svých
nových kamarádů. V 8 hodin jsme po malé ranní rozcvičce sešli na snídani a posilnili se. S pitím a jablíčkem v batůžku jsme se vydali na další program do přírody plný her
a prožitků. I když nám počasí moc nepřálo, tak malým námořníkům to náladu nepokazilo a plnými silami bojovali ve všech připravených soutěžích. S nadšením sbírali
přírodniny a vyráběli si lodičky podle vlastní fantazie. Po
obědě, dobrém kuřátku s bramborem, jsme se společně
odebrali k odpočinku a relaxaci, aby děti nabraly síly na
odpoledne. Námořníci opět celé odpoledne dobývali horizont, bojovali s Krakaticí, sbírali helminauhy a nápovědy k dosažení cíle. Závěr dne patřil dobrému rizotu a volnému času pro děti na chatě. Námořníci si malovali svůj
lodní deník a večer usnuli u pohádky spokojení, unavení
a plní nových zážitků.

Středeční ráno bylo deštivé, ale úsměvy na tvářích dětí
říkali své. Hned po snídani jsme se vybavili pláštěnkami, gumáčky, pitím a svačinou, a vyrazili jsme do přírody. Námořníci bojovali s divokými vlnami, sbírali „rahaty“ a vyráběli dárek pro admirála, aby jim pomohl nalézt
mapu k pokladu. Dopolední program byl opět pestrý, a
tak jsme si po obědě (podotýkám, že dětem opět chutnalo tak moc, že si i přidávaly) šli opět odpočinout na pokoje a nabrat sílu. Po odpolední svačince nás čekala výprava
do lesa. Odpoledne už nepršelo, a tak cesta do lesa byla
příjemnou procházkou. Zde námořníci plnili další úkoly,
u kterých jsme se všichni velmi pobavili a nasmáli. Vraceli jsme se na večeři s radostí, že nás čeká párek s kečupem a po večeři jsme si jako správní námořníci vyrobili šátek na poslední plavbu. Děti byly velmi pečlivé a kreativní, když přišla doba koupání, vyhlásily naše kapitánky důležitý poplach. Celá posádka vybavená teplým oblečením a baterkami se sešla před chatou. Tam se námořníci dozvěděli, že admirál jim zanechal mapu na tajném
místě, a tak jsme se vydali na večerní stezku. Naše výprava byla úspěšná a všechny posádky si mapu ukořistily. Po
dlouhém a náročném dni, kdy námořníci překonali stezku odvahy, zapluli do svých pelíšku a v momentě spali.
Čtvrteční ráno bylo opět deštivé, ale naši námořníci měli
radost, že v moři přibude voda na jejich poslední plavbu. Ráno jsme se vybavili a vyrazili za dobrodružstvím,
při kterém jsme vypustili vyrobené lodičky po proudu.
Po obědě jsme proměnili zbytek helminauh za nápovědy, a pomocí hesel vyřešili úkol, který nás čeká a vydali se
na cestu. Po značkách jsme našli místo, kde byl schovaný
klíč k ostrovu Yurien, aby se naše kapitánky mohly vrátit
domů. Díky tomu, že jsme jim pomohli, splnili jsme náš
týdenní úkol, a odměnou nám byl poklad. Den jsme zakončili sladkou tečkou v podobě výborných borůvkových
knedlíků. Zbytek večera patřil dětem a pyžamové párty.
Páteční ráno jsme se vzbudili do teplého a slunečného
dne. Proto jsme rychle sbalili kufry a vyrazili ven. Závěr
patřil hrátkám na dětském hřišti.
Nejkrásnější zakončení výletu, byla slova dětí: „Paní učitelko, i když se mi stýská, moc se mi tu líbilo.“
„Kdyby se mi tolik nestýskalo, zůstal bych ještě tady.“
„Nejvíc se mi líbilo pouštění lodiček, ale už se těším na
sestřičku.“
Námořnice Veronika Mlčochová

/ 12

C I T O V S K Ý Z P R A V O D A J 3/ 2 0 1 9

MALÁ KOPANÁ MUŽSTVA CITOV CITY

V

ážení sportovní přátelé, spoluobčané.
Dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil podzimní
část 1.ligy malé kopané mužstva Citov City. Podzimní část jsme nezačali podle svých představ. První body
jsme získali až v pátém kole. Tohle vítězství nás mělo nakopnout k lepším výsledkům, ale opak byl pravdou.
V dalších utkáních jsme zvítězily pouze 2x, a to znamenalo zisk pouhých 9 bodů. Po podzimní části je to předposlední místo v tabulce. V loňském roce jsme měli v tuto
dobu bodů 20, a byli na krásném 5 místě.
Kde hledat problém?
1. Na zápasy se scházelo málo hráčů. Hráči to tak fyzicky,
někdy také psychicky, vůbec nezvládali.
2. Vysoký věk několika hráčů, kteří bohužel nedokázali
mladší hráče nahradit.
poř

Tým.

Nad touto situací si hráči a realizační tým musí spolu sednout a vyřešit. Protože našim cílem je 1. ligu v Citově udržet i pro nadcházející sezonu. Jestli se to povede je otázkou jara.
Na závěr mi prosím dovolte poděkovat Vám příznivcům
za podporu a účast na utkáních. Doufáme, že i když se
nebude zrovna dařit, že nás nezavrhnete. Každý hlas budeme v těžkých jarních zápasech potřebovat. Ještě jednou velké DÍK.
Do nadcházejících vánočních svátků a roku 2020 přejeme Vám a Vaším blízkým hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Koukal Bohumír

z

v

r

p

skore

body

1

ZIPPO VINARY

13

11

1

1

65:21

34

2

ROTUJÍCÍ KEDLUBEN KOZLOVICE

13

10

2

1

90:38

32

3

SK RADSLAVICE

13

10

2

1

48:23

32

4

SOKOL ROKYTNICE

13

8

1

4

56:23

25

5

AC HROT DŘEVOHOSTICE

12

7

0

5

44:39

21

6

SOKOL BUK

13

6

1

6

38:40

19

7

FC TRAVEX PŘEROV

13

6

0

7

31:52

18

8

HELL KOZEL DLUHONICE

13

6

0

7

44:36

18

9

MAJETÍN LIONS

13

6

0

7

41:48

18

10

IFK VINARY

13

4

0

9

31:51

12

11

SC GUNNERS DLUHONICE

13

4

0

9

30:58

12

12

SC NEALKO PŘEROV

12

3

1

8

34:58

10

13

CITOV CITY

13

3

0

10

28:52

9

14

SK HRADČANY

13

1

2

10

24:65

5

STŘELCI BRANEK: Mádr Michal 8, Nuc Jan 5, Kudlička Zdeněk 4, Poledňák Jan 3, Zachara Pavel 2, Lazarov Jiří 2, Temlík Vilém 2, Zachara Matyáš 1, Raška Robert 1.

ADVENTNÍ VÝSTAVA ,,PERNÍKY“

P

ředvánoční čas patří tradičně adventní výstavě se
soutěží v našem kulturním domě. Již jedenáctý ročník, tentokrát na téma „Perníky“ proběhl v neděli 8.
prosince.
Při vstupu do sálu zaujal své místo obrovský anděl, kterého nám zapůjčila rodina Hrbáčkova. Návštěvníky výstavy přivítaly paní Marie Nucová a paní Marie Koutná, které rozdávaly návštěvníkům kartičky k hodnocení soutěží.
Kulturní sál byl provoněný perníkovým kořením, chvojím
a tradičním svařákem a punčem.
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V sále kulturního domu bylo možné spatřit stromeček ozdobený upečenými perníky a papírovou perníkovou chaloupku, kterou si nejmenší děti mohly dozdobit. Okrašlovaly ji papírovými perníky vlastnoručně vyráběnými v
dětském koutku.
Výstavu zaplnily perníkové výrobky, vyráběné různou
technikou – vykrajované, vytlačované, ručně zpracované
tvary, vykrajovátka, ubrusy a různé dekorace, které souvisely s Vánocemi.
Děkujeme všem 19 vystavovatelům včetně 6 dětí, kteří
nám tyto své poklady zapůjčili.
Jako každý rok byla vyhlášena pekařská soutěž na téma
„Perníky“, ve které se nám sešlo 21 vzorků. Opět se hodnotil vzhled, kde 1. místo patří Veronice Mlčochové s počtem 40 hlasů, 2. místo Lence Karasové s počtem 13 hlasů a 3. místo Barunce Karasové s počtem 8 hlasů. Co se
týká hodnocení chuti vystavovaných vzorků, tak 1. místo
náleží Petře Bukáčkové s počtem 16 hlasů, 2. místo Kateřině Jemelkové s počtem 15 hlasů a 3. místo Marii Koutné
a Magdaleně Musilové s počtem 12 hlasů.
Tentokrát byla vyhlášena i umělecká soutěž o nejkrásnější perníkovou chaloupku, které se zúčastnilo 6 účastníků:
Marie Nesvadbová, která získala 1. místo s počtem 34 hlasů, Michal a Jana Čepelákovi získali 2. místo s počtem 31
hlasů a Lenka Karasová získala 3. místo s počtem 15 hlasů. Dále své perníkové chaloupky napekli a ozdobili Mi-

chaela Přikrylová, Vojtíšek Sehnula, Anička Bendová a
oceněna byla i chaloupka, která nebyla zařazena do soutěže. Zapůjčila ji Markétka Dumpíková.
Chtěla bych poděkovat všem jmenovitě, kteří se se mnou
podíleli na přípravě výstavy, výrobě papírové chaloupky,
obsluze u občerstvení, přebírání napečených vzorků perníků a chaloupek: Kateřině Jemelkové, Lence Karasové,
Mileně Majdišové, Lence Nucové, Janě Čepelákové, Jitce
Reisové, Daliborovi Šefčíkovi, Jaromíru Otáhalovi, Mileně
Novotné, Dagmar Knapíkové a Adámku Novotnému.
Také děkuji všem za milá slova i těm, kteří nám pomohli
s průběhem této akce i následným úklidem.
Velký dík patří vystavovatelům, soutěžícím a především
návštěvníkům, bez kterých by se 11. ročník adventní výstavy neobešel. Těšíme se na další ročník a doufáme, že
se zúčastníte i vy, buď jako vystavovatelé, soutěžící nebo
návštěvníci. Přivítáme i návrhy témat na příští ročník adventní výstavy.
Jestli vás zajímají vítězné recepty perníků, nepřijdete
o ně. Budou zveřejněny v následujícím zpravodaji v roce
2020. Perníčky jsou chutné i na velikonočním stole.
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Za organizační tým Michaela Přikrylová

C I T O V S K Ý Z P R A V O D A J 3/ 2 0 1 9

NABÍDKA KNIH O CITOVĚ A OKOLÍ

O

becní úřad Citov nabízí nejrůznější knihy a publikace, které pojednávají o historii zdejšího regionu i naší obce. Nabídka se týká těchto knih:
CITOV Historie a současnost obce.
Cena publikace je 300,- Kč.
HANÁCKÁ LEGENDA Otakara Bystřiny a sborník autorských příspěvků z česko – slovenského
kolokvia BYSTŘINA A SOUČASNÁ DOBA. 		
Cena dvojpublikace je 357,- Kč.
ABY NEBYLI ZAPOMENUTI. Cena knihy je 75,-Kč.
KAM AŽ DOHLÉDNEŠ s podtitulkem „Z věže
tovačovského zámku“. Cena knihy je 100,- Kč.
ZÁHADNÁ SMRT KORUNNÍHO PRINCE RUDOLFA,
aneb když se na Tovačovsku řekne: Dopadls, jak
korunní princ Rudolf v Trní. Cena knihy je 200,-Kč.
AMATÉRSKÉ DIVADLO NA TOVAČOVSKU
od Ingrid Silné a kolektivu stručně mapuje
rozvoj ochotnického divadla v našem regionu.
Cena knihy je 250,- Kč.
HANÁCKÉ KRÁLOVSTVÍ nabízí malou
poznáva cí fotografickou procházku jedním
Královstvím. Cena je 150,- Kč.

-

-

-

Dále nabízíme k prodeji POHLEDNICE naší obce.
Cena pohlednice je 5,- Kč.
Uvedené knihy i pohlednice si můžete zakoupit
na Obecním úřadu v Citově.
Obecní úřad Citov

KONTEJNER NA TEXTIL V OBCI

J

ak jsme již informovali v předchozím čísle zpravodaje, do naší obce byl pořízen další kontejner na textil,
který je umístěn na sběrném stanovišti u prodejny
Jednota. Další kontejner na textil je umístěn na sběrném
místě v zadních uličkách.
Sběrné kontejnery nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné, ALE STÁLE JEŠTĚ POUŽITELNÉ oděvy, obuv
a textil z domácnosti k ekologickému využití. Sesbírané
věci se tímto přirozeným způsobem vrací zpět k lidem –
odevzdáním do kontejneru dáváme věcem druhý život, a
navíc pomáháme potřebným.

Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který
vkládají do sběrných kontejnerů, byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že
s tímto textilem je ručně manipulováno!
Co nepatří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní
materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Obecní úřad Citov

Co patří do sběrného kontejneru:
Čistý, suchý a dále použitelný textil (veškeré dále použitelné oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty.
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Soutěž o největší jablko.

Vítání občánků

Citovský sad pro život.

Svatomartinský průvod

Vystoupení na seniorech

Mikuláš v Mateřské školce

Mikuláš v Citově

Adventní výstava
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Vychází třikrát ročně. Náklad 250 ks. Zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 22908.
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