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Vážení spoluobčané!

Do rukou se Vám dostává první číslo letošního zpravodaje, i když v trochu pozdějším čase než obvykle. Každoročně
se snažíme, aby jarní číslo bylo rozneseno do Vašich domovních schránek nejpozději v týdnu citovských hodů. Ale
letos je spoustu věcí tak nějak jinak. Toto číslo bude také trochu jiné, nenajdete uvnitř pozvánky na akce, které nám
jarní měsíce každoročně nabízejí. Důvod je jistě všem dobře známý. Zaměřili jsme se na informace z obecního úřadu, výzvy pro všechny a vzpomínky na akce letos stihnuté, ale i na vzpomínky z dob dávno minulých.
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Sběrová sobota – nebezpečný a objemný odpad

V

sobotu 6. června 2020 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, roz-

pouštědla, 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: informace/ služby občanům/ odpadové
hospodářství. Mezi zpětný odběr – zdarma patří: olověné akumulátory, 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! 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

Kanalizace a ČOV – stočné v roce 2020

V

ýše 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 (SFŽP), 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 budoucí obnovu technologie ČOV). Po dobu deseti let od ukončení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod je obec povinna zabezpečit finanční udržitelnost projektu, tj. zajistit soulad s cenami pro stočné podle relevantní finanční analýzy projektu,
a to za podmínek stanovených fondem. Jak jsme Vás již v
předchozích vydáních Citovského zpravodaje informovali, obecní úřad jedná dlouhodobě se Státním fondem životního prostředí ČR o udělení výjimky k aktualizaci vstupů pro přepracování finanční analýzy za účelem posouzení možného snížení ceny stočného již v době udržitelnosti projektu. Aktualizaci relevantní finanční analýzy projektu zpracovala akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba z Prahy. Aktualizace vstupů Finanční analýzy projektu byla provedena v jiném rozložení investičních nákladů jednotlivých stavebních objektů kanaliza-

ce a čistírny odpadních vod, které byly nově zařazeny do
příslušných položek s ohledem na jejich délku životnosti. Posouzením předložených dokladů a po zapracování
připomínek SFŽP nám byla po dlouhém a vyčerpávajícím jednání výjimka k aktualizaci vstupů nakonec udělena. Výsledkem je kladné stanovisko Státního fondu životního prostředí ČR k aktualizaci vstupů do finanční analýzy a ke změně cen stočného na zbývajících 6 let udržitelnosti projektu kanalizace a čistírny odpadních vod. Cena
stočného pro rok 2020 v souladu s tímto stanoviskem
SFŽP činí 48,19 Kč/m3 bez DPH. Porovnáme-li tuto
částku s cenou stočného stanoveného pro rok 2019, která činila 66,46 Kč/m3 bez DPH, došlo udělenou výjimkou
ke snížení ceny stočného o 18,27 Kč/m3 bez DPH. Fakturace stočného s touto novou cenou ve výši 48,19 Kč/m3
bez DPH bude poprvé prováděna v měsíci červnu 2020
na základě přehledů spotřeby pitné vody převzatých od
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a dle směrných
čísel u nemovitostí, které kromě pitné vody z veřejného
vodovodu používají a následně vypouštějí do oddílné
splaškové kanalizace i vodu z vlastní studny.
Jaromír Otáhal
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Nakládání s odpady v roce 2019

P

řeplněnost kontejnerů na tříděný odpad naznačuje, že občané obce jsou uvědomělí a stále více třídí odpad z
domácností, což nás samozřejmě těší. Předpokládáme, že je tomu tak, a že nám kontejnery neplní cizí občané
projíždějící naší obcí. Je pro nás sice přijatelnější, když odpad odloží do kontejnerů v obci, než aby ho někam
odhodili do silničního příkopu. Poslední dobou stále více zjišťujeme, že kontejnery jsou po vyprázdnění svozovou firmou opět do týdne plné. Provedeným vyhodnocením naplněností těchto kontejnerů ve vztahu k velikosti obce bylo
zjištěno, že nám chybí další dvě stanoviště na tříděný odpad. Vážně se proto zabýváme, i na základě požadavků občanů, zřídit kontejnerové stání na tříděný odpad nejdříve v ulici směrem ke mlýnu. Jako nejpříznivější se nabízí místo
před rozestavěným objektem, který byl získán do vlastnictví obce veřejnou dražbou. Jiné vhodnější místo v této části ulice k dispozici není.
Zřízení dalších kontejnerových stání je tedy prioritou obce. Česká republika se totiž zavázala Evropské unii, že do 6.
července 2020 přijme nový zákon o odpadech. Jeho poslední verze má ekonomicky motivovat zástupce obcí a občany k efektivnějšímu nakládání s odpady, zejména k docílení snížení množství směsného odpadu, ukládaného na
skládku. Při dostatečném třídění bude obci poskytnuta sleva za uložení směsného odpadu na skládku. Aby bylo požadované slevy pro rok 2021 dosaženo, musí obec splnit daný parametr 45% vytříděnosti vybraných odpadů, získaný
z celkového množství odpadů za rok 2020. Sleva na poplatku za uložení směsného odpadu na skládku by pak činila
300,- Kč za tunu. Podkladem pro stanovení slevy bude „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ za příslušný kalendářní rok. V příštím roce 2021 musí obec splnit 55% vytříděnosti odpadů, aby dosáhla slevy 400,- Kč/t za uložení směsného odpadu na skládku. V roce 2022 pak 60%, aby dosáhla slevy 500,- Kč za uložení jedné tuny směsného odpadu
na skládku. V opačném případě bude hradit plnou cenu, která se každým rokem zvyšuje. S účinností nového zákona
o odpadech se počítá od 1.1.2021. A jak jsme v roce 2019 s odpady hospodařili? Na základě vykázaného množství odpadů a fakturovaných částek za jeho odvod a likvidaci bylo nakládání s odpady v roce 2019 následující:
Komunální odpad – vývoz popelnic:			
Plasty – vývoz stanovišť kontejnerů:			
Tetrapak – vývoz stanovišť kontejnerů: 		
Papír – vývoz stanovišť kontejnerů:			
Sklo barevné – vývoz stanovišť kontejnerů: 		
Sklo bílé – vývoz stanovišť kontejnerů: 		
Bioodpad – vývoz velkých kontejnerů:		
Odpad obsahující azbest – sběrové soboty:		
Objemný odpad – sběrové soboty:			
Nebezpečný odpad – sběrové soboty:		

celkem vyvezeno 82,75 tun,
celkem vyvezeno 7,70 tun,		
celkem vyvezeno 0,47 tun,		
celkem vyvezeno 2,64 tun,		
celkem vyvezeno 3,91 tun,		
celkem vyvezeno 3,97 tun,		
celkem vyvezeno 78,13 tun,
celkem vyvezeno 3,05 tun,		
celkem vyvezeno 17,12 tun,
celkové množství dle komodit,

náklady 199.044,61 Kč
náklady 64.785,44 Kč
náklady 17.195,56 Kč
náklady 34.756,85 K
náklady 18.248,40 Kč
náklady 15.510,81 Kč
náklady 36.300,00 Kč
náklady 5.306,85 Kč
náklady 68.908,00 Kč
náklady 23.876,89 Kč

Náklady na svoz a likvidaci odpadů vztahující se k roku 2019 tak činily celkem 483.933,81 Kč. Obec Citov je zapojena do systému EKO-KOM a za množství jednotlivých komodit vytříděných na třech sběrových stanovištích kontejnerů v obci získala za rok 2019 odměnu v celkové výši 77.730,00 Kč. Firmám a místním spolkům smluvně zapojeným do
systému nakládání s odpady v obci bylo vyfakturováno celkem 8.820,00 Kč. Za
sběr druhotných surovin – papíru obdržela obec celkem 817,39 Kč. Za prodej
železného šrotu, tvořeného z velké části likvidací technologie bývalé úpravny
bazénové vody na koupališti v Citově, jsme utržili celkem 40.856,00 Kč. Tento
příjem však nelze zahrnovat do celkových příjmů v oblasti nakládání s odpady, neboť se jednalo o prodej majetku obce, tedy technologie bývalé úpravny
bazénové vody. Příjmy za provozování systému sběru odpadů v roce 2019 tak
celkem bez příjmů z prodeje železného šrotu činily 87.367,39 Kč. Výsledek hospodaření v oblasti nakládání s odpady za rok 2019 byl ztrátový. Celková ztráta z provozování zavedeného systému sběru odpadů v obci za rok 2019 činila
396.566,42 Kč, kterou obec hradila ze svého rozpočtu.
Zastupitelstvo obce se proto na svém zasedání, konaném v měsíci prosinci 2019, rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1, kterou s účinností od 1.1.2020 opětovně zavádí pro občany místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle vyúčtování nakládání s odpady za rok 2019 by skutečná výše poplatku činila 793,- Kč na poplatníka a rok. Zastupitelstvo se
však rozhodlo stanovit tento poplatek ve výši 600,- Kč na poplatníka a rok.
Zastupitelstvo obce Citov
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Způsob bezhotovostních
plateb poplatků a jiných
plateb občanů
obce Citov
Způsob
bezhotovostních
plateb
poplatků
aNabízíme
jiných
plateb občanů obce Citov
občanům možnost provádění bezhotovostních plateb místních poplatků, jako je poplatek z odpadů a

N

poplatek
ze občanům
psů. Stejně
tak je provádění
možné provádět
měsíční úhrady
bytů
v bytovém
domě
a úhrady
abízíme
možnost
bezhotovostních
platebnájmu
místních
poplatků,
jako je
poplatek
z odvystavených
faktur.
padů a poplatek ze psů. Stejně tak je možné provádět měsíční úhrady nájmu bytů v bytovém domě a
úhrady vystavených faktur.
druh poplatku

POPLATEK
ZA ODPADY

účet

variabilní
symbol

zpráva pro příjemce

částka

druh poplatku + počet
a jména osob, za které
je poplatek placen
(např. Odpady J…,M…)

600,- Kč /osoba
(např. 3 os. x 600
= 1.800,--)

188 29 67 399/0800

číslo popisné

(pokud neplatíte
při očkování
v květnu)

188 29 67 399/0800

číslo popisné

druh poplatku + počet
psů (Psi - 2)

NÁJEM BYTU

188 29 67 399/0800

ODBĚR DŘÍVÍ

188 29 67 399/0800

číslo bytu v BD
(např.8001,8002)
číslo faktury

nájem bytu + měsíc a
rok

STOČNÉ

188 29 67 399/0800

číslo faktury

POPLATEK
ZE PSA

jeden pes - 100,Kč, druhý a každý
další pes - 200,- Kč
dle smlouvy
dle vystavené
faktury
dle vystavené
faktury

Obecní webové stránky

J

iž dříve jsme sdělovali skrz zpravodaj, že byly inovovány oficiální webové stránky obce Citov: www.obeccitov.cz.
Zde je možnost registrace k odběru novinek, k odběru informací uveřejňované na úřední desku. Nově je možnost
přihlásit se k odběru sms zprávy, které budou rozesílány pouze v naléhavých případech.
Obecní úřad Citov

Statistika obyvatel obce za rok 2019
K 31.12.2019 žilo v obci Citov 546 obyvatel.
Z toho:
• mužů
280
• žen
266
• dětí do 15 let
92
• dětí od 16 do 18 let
8
• osoby nad 60 let
122

Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

241
235
32

Vdovec/vdova

38

								
z toho:
Průměrný věk osob je 40,94 let. Z toho: 				
* ženy			
• ženy
42,39
* muži
• muži
39,57
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Společenská kronika obce Citov – ohlédnutí
za rokem 2019
Narození
Zaoralová Adéla						
Šťastný Tomáš
Venkrbec Tobiáš
Dostálová Nataly

Přistěhovalí
Kiš Marek
Kozelková Eliška
Kotková Ludmila
Krejčiřík Ondřej
Krejčiřík Jan
Zbořil Jakub
Dunková Pavlína
Dunka Lukas
Dunka Alexandr
Suchá Sabina
Dostálová Andrea
Herodková Adriana
Dostál Matyáš
Chorá Božena
Vojáčková Aneta
Mikulíková Dana
Mikulík Miroslav

Zemřelí
Kolář Bohumil		
Šneidrová Marie		
Zacharová Helena
Lavrinčiková Alžběta
Vránová Božena		
Nagy František		
Čapka Ladislav		
Netopil Bohuslav			

24.2.2019
4.3.2019
1.4.2019
25.4.2019
5.6.2019
9.8.2019
11.8.2019
14.11.2019

Odstěhovalí
Kráčmar Zdeněk
Šotkovská Michaela
Mika Lukáš
Bejdáková Michaela
Netopilová Eva
Fojtík Viktor
Šnajdarová Monika
Ďuranová Adéla
Skřivánková Natálie
Zábranský Vít
Koukalová Milada
Kozák Lukáš
Netopil Antonín

Zajímavé postřehy pro obecní kroniku

K

aždá událost, zajímavost, důležité informace o činnosti obce, údaje o obyvatelstvu a jiné informace
týkající se naší obce se zapisují do obecní kroniky.
Jednou z těchto informací bude i letošní situace okolo šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-Co V-2. Rádi bychom nepsali jen o oficiálních informacích
na úrovni úřednické, ale chtěli bychom, aby
naše obecní kronika byla obohacena o články a
postřehy od samotných občanů.
Nemusí to být článek dlouhý, někdy stačí i jedna
výstižná věta, která ukáže lidem za

několik let, co jsme v dané chvíli prožívali my. Prosíme
Vás, zkuste nám popsat, jak prožíváte dnešní situaci pandemie, co jste cítili, když vláda vyhlásila stav nouze, jak na
vás působila opatření ministerstev spojená se zákazem
vycházení a uzavření obchodů, či cokoliv, co byste chtěli vzkázat skrz kroniku našim potomkům. Chtěli bychom,
aby kronika byla zajímavější právě o vybrané příspěvky
citovských občanů, vždyť paměti tvoříme všichni, nejen
jedna osůbka, která kroniku zpracovává.
Proto Vás vyzýváme, zkuste popřemýšlet a něco nám poslat. Vámi zapsané příspěvky nebudou upravovány, přepsány do kroniky budou doslovně. Občan, který si bude
přát (musíme mít písemný souhlas), bude pod příspěvkem uveden, jinak musí být příspěvek ocitován anonymně. Příspěvky během roku zasílejte na e-mail: podatelna@
obeccitov.cz nebo přineste do kanceláře obecního úřadu.
Příspěvky se mohou týkat i jiných akcí, které v naší obci
proběhly. Budeme rádi, když kroniku naší obce pomůžete obzvláštnit svými zajímavými postřehy. Děkujeme.
Lenka Karasová, Obecní úřad Citov
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Tříkrálová sbírka 2020

V

roce 2020 slaví Tříkrálová sbírka 20. výročí své celorepublikové existence. Za dvacet let se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. Desetitisíce koledníků a dárců tak společně dělají náš svět lepším. Díky vybraným finančním prostředkům je možnost
pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou. Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze. Tříkrálová sbírka se koná dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15.
10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č.
117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). První ročník Tříkrálové sbírky proběhl na území České republiky v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy do ulic, na základě staré lidové tradice, vyrazili první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se
již koledovalo na mnoha místech
republiky
a postupem
se
Tříkrálová
sbírkačasu
2020
Tříkrálová sbírka stala největší
charitativní
v České
reV sbírkou
roce 2020
slaví Tříkrálová
sbírka 20. výročí své celorepublikové existence. Za dvacet let se sbírka
publice.
Výnos
sbírky
je
rozdělen
stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost, a především ukazuje sílu lidské
podle
vnitřního
klíče Charity
ČR a dárců tak společně dělají náš svět lepším. Díky vybraným finančním
solidarity.
Desetitisíce
koledníků
takto:
65% vybraných
prostředků
prostředkům
je možnost
pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou.
se vrací charitám,
které jea vykolePořadatelem
organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze.
dovaly
(pomoc
v našem
regionu),
Tříkrálová
sbírka
se koná
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naší obci sesbírka
letošnístala
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kona- charitativní sbírkou v České republice.
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10% na rozvojové projekty v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5%
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zákonnézapečetěných
režie sbírky. poV naší obci se letošní sbírka konala 4. ledna 2020. Koledníci se
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dopoledne,
do Obecním
zapečetěných
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logem Charity,
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16.861,- Kč.úřadem
Celá částka
byla odeslána
na sbírkoozdobené
logem
Charity,
získali
finanční
prostředky
ve
výši
16.861,Kč.
Celá
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byla
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vý účet Charity Česká republika. Naše obec se sbírky účastnila od samého počátku. Při této příležitosti přikládámena
tasbírkový
účet Charity
Česká
republika.
Naše obecroky.
se sbírky účastnila od samého počátku. Při této příležitosti
bulku
uskutečněných
sbírek
v naší
obci za jednotlivé

přikládáme tabulku uskutečněných sbírek v naší obci za jednotlivé roky.
Rok

Vybraná
částka

Počet
skupinek

Koordinátor

Rok

Vybraná
částka

Počet
skupinek

Koordinátor

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

8.174,40
8.308,9.305,11.719,80
10.269,50
16.899,13.361,12.255,50
13.236,50
14.969,13.914,-

1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4

Zdařil Antonín
Zdařil Antonín
Složilová Lenka
Složilová Lenka
Karasová Lenka
Karasová Lenka
Karasová Lenka
Karasová Lenka
Karasová Lenka
Karasová Lenka
Karasová Lenka

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CELKEM

13.669,13.833,13.523,13.292,12.460,14.935,15.355,15.425,15.375,16.861,-

4
Karasová Lenka
5
Karasová Lenka
5
Karasová Lenka
4
Karasová Lenka
4
Karasová Lenka
4
Karasová Lenka
4
Karasová Lenka
4
Karasová Lenka
4
Karasová Lenka
4
Karasová Lenka
277.139,70 Kč

Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou sbírku 2020, a také všem koledníkům za svůj čas.
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou sbírku 2020, a také všem koledníkům za svůj čas.			

Za koordinátora TS v naší obci Lenka Karasová
Za koordinátora TS v naší obci Lenka Karasová
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Masopustní obchůzka

J

ako každý rok, tak i letos proběhla v naší obci masopustní obchůzka s voděním medvěda a pochování basy. Jelikož jsme v posledních letech slyšeli kritické připomínky k průběhu a programu večerní ostatkové
zábavy s pochováním basy v kulturním domě (že se opakuje v podobném stylu atd.), chtěli jsme to letos zkusit
jinak. Rozhodli jsme se, že jako základnu masopustního
programu zvolíme areál koupaliště, odkud také v sobotu 22. února odpoledne vyšel masopustní průvod s medvědem po obci. I když se letos vynechala občerstvovací zastávka u pana Peprny, nabídka občerstvení u místních občanů byla bohatá, zastávky s tancem za hudebního doprovodu členů Věrovanky se prodlužovaly, takže
jsme se zpět vrátili přibližně ve stejný čas jako předchozí
roky, možná i trochu později.
Na koupališti na nás už čekalo občerstvení v podobě
piva, alko i nealko nápojů, guláše, vařených vepřových
dobrot z kotle a uzeného cigára. Základní občerstvení
dostaly masky zdarma. Počasí nám přálo, většina účastníků neměla problém s pobytem na venkovní terase - účinky průvodové konzumace se totiž neprojevovaly tak silně
jako při příchodu do vytopeného kulturního domu. Posedět bylo možno i uvnitř v restauraci. Komu bylo zima,
mohl se ohřát u táboráku.

V rámci krátké scénky jsme ještě na terase pochovali
basu, která „vyčerpáním skonala na nedaleké zábavě“.
Nevynechali jsme ani tradiční masopustní tombolu, do
které přispěl obecní úřad a mnoho dobrovolníků. Losování proběhlo v restauraci. Tady se projevily menší vnitřní prostory budovy koupaliště, bylo celkem těsno. Po
tombole jako obvykle odešel značný počet návštěvníků
domů, zůstali jen ti věrnější. Došlo i na tance při reprodukované hudbě.
Klady a zápory změny místa masopustního programu a
jeho pojetí jsme ještě nehodnotili. Je pravda, že v případě horšího počasí, kdy by byla zima nebo pršelo, by bylo
horší někde usušit mokré oblečení a zahřát se. Rozsáhlé
venkovní prostory jsou výhodou, menší vnitřní prostory
zase nevýhodou. Oproti kulturnímu domu je také snazší
příprava prostor a úklid po akci. Budeme rádi, když nám
občané, kteří se akce zúčastnili, poskytnou zpětnou vazbu a sdělí příležitostně svůj názor, jak v této tradici pokračovat dál.
				
							
			
Za medvědáře Dalibor Šefčík

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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Plánované akce v 1. pololetí letošního roku

J

iž v letních měsících se na obecních úřadech začíná tvořit „Plán kulturních akcí“ pro rok příští. Zdá se
Vám to brzy? Tento plán obce se tvoří tak brzy především pro potřeby mikroregionálního kalendáře vydávaný pro občany Mikroregionu Království. Letošní kalendář byl obohacen fotografiemi občanů přímo žijících
v Mikroregionu Království. Nejsou to žádní „profíci“, ale
přesto své povedené fotografie nechali zveřejnit v roce 2018 na fotosoutěži mikroregionu „Království objektivem občanů Království“, která se každoročně koná v Kulturním domě v Císařově. Se souhlasem fotografů byly tematicky k ročnímu období či zvykům v daném měsíci vybrány vystavené fotografie a použity do kalendáře pro rok 2020.
Jistě jste si všimli, že některé akce mívají pozměněn termín, ale to snad každý pochopí, že není vše tak, jak se víc jak rok
dopředu naplánuje. A takto dopadlo i plánování akcí v letošním roce. Uvedené akce v kalendáři nemůžeme nyní uvést
do běhu našeho života, ale můžeme si připomenout, co jsme měli poznačeno v kalendáři. Některá akce se již neuskuteční, jiná možná najde nový termín na podzim nebo zase až v příštím roce.

14.3.2020
16.3.2020
28.3.2020
29.3.2020
Duben 2020
9.-11.4.2020
13.4.2020
24.4.2020

24.-26.4.2020
26.4.2020
			
1.5.2020		
7.5.2020		
16.5.2020
29.5.2020
13.6.2020

Sportovní ples
Galerie na zámku
Slivkošt				
Májkování a vynášení smrtky
Divadlo CIDOS
Brkačování
Pomlázka
Stavění hodové májky

Hodové slavnosti
Hodová bohoslužba parku s žehnáním
ovocného sadu „Citovský sad pro život“
Odemykání Morávky
Májové oslavy s táborákem
Farní májový bál
Kácení hodové májky
Dětský pohádkový les

Lenka Karasová, Obecní úřad Citov

Bude divadlo?

K

oncem loňského roku citovští ochotníci se zápalem začali připravovat nové divadelní představení. Začali jsme hned v říjnu, celkem brzy. Nový divadelní kousek je delší než minulá pohádka pro dospěláky, řekla bych, že především více náročný na herecké
ztvárnění jednotlivých postav příběhu. Myslím, že mohu
za všechny divadelníky nyní napsat, jak nás moc mrzí, že
měsíc před naší naplánovanou dubnovou premiérou přišla zdravotní krize a na scénu vstoupil místo nás „virus“.
Nezoufejte, Dalibor Šefčík ihned přišel s nápadem přeposlání odkazu ke shlédnutí našich minulých představení.
Dělají to tak velká divadla na televizním kanálu ČT ART,
tak proč bychom Vám také nezpříjemnili večery i my? :o).
Kdo by měl chuť se s námi zasmát a odkazy na představení neobdržel, kontaktujte nás, nebo ponechte vzkaz na
obci. Věřím, že divadelní premiéru našeho nového představení VEZMI NOHY NA RAMENA!, kterou napsal zahraniční autor Peter Horsler, v překladu Dany Hábové, vám
budeme moci představit ještě letos. Smyšlený příběh je
bláznivou komedií, v níž „peníze jsou vždy až na prvním

místě“. Když se nad naším připravovaným představením
zamýšlím, jsem moc ráda, že v současné době prožíváme opak - skutečné příběhy solidarity a pomoci lidí, firem, společnosti…, kde peníze na prvním místě nejsou.
První místo patří obětavosti, pomoci blízkým, sounáležitosti, lásce, lidskosti. Lidé šijí roušky, vyrábí ochranné štíty, rozdávají je nebo rozvážejí potřebným, poskytují různé potřebné služby zdarma, slouží čtrnáctidenní směny,
pomáhají s nákupy, dovozem jídla, léků starším občanům
a mnohé další skutky). Jestli i naše hra bude mít takový
happyend, tak to už budete muset zjistit sami, až se na
nás přijdete na podzim podívat.
Kateřina Jemelková, Citovská
dočasně obnovená scéna, z.s.
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Vzpomínky na dobu dávno minulou

N

a začátku letošního roku přišel na obecní úřad e-mail od nejmenovaného sběratele odznaků se znaky měst a obcí, ale i zajímavých odznaků obcí vztahující se k zajímavým událostem v obci, zejména z 1. republiky. Jeho konkrétní dotaz směřoval k
plechovému odznaku s profilem fusty A. Švehly a nápisem Otevření Švehlova sadu v Cítově
18.9.1936 (náš Citov se dříve psal s dlouhým í, proto se obrátil i na naši obec).
My sami jsme zapátrali v kronice, ale nic jsme neobjevili. Je mezi námi někdo, kdo si vzpomene nebo o otevření Švehlova sadu ví? Je to událost stará více jak 80 let a nevíme jistě, že
se jednalo o náš Citov. Jestliže ano, a někdo nějaké informace ve své paměti či kdekoli jinde
uchováváte, budeme rádi, když se o ně s námi podělíte. Děkujeme.

Obecní úřad Citov

Poděkování - roušky

N

astalá situace mimo jiné opatření donutila všechny zakrýt si ústa a nos nějakou rouškou, šátkem, respirátory apod. Švadleny, zručné a šikovné, i ty s malou šicí zkušeností, oprášily šicí stroje, vypraly látky, nastudovaly
střihy a daly se do šití. Nejdřív zkušební pro své nejbližší a pak pro další zájemce. Zájem šít, zájem rozdávat a
pomoci nejdříve nejstarším spoluobčanům a pak všem ostatním zájemcům, vytvořil na stole obecního úřadu hromadu s 640 kusy látkových roušek. Děkujeme všem švadlenkám, které se do této mnohohodinové akce zapojily. Děkujeme i těm, kteří nakoupili látky, darovali gumičky, pomáhali. Děkujeme i těm, které šily a rozvážely roušky do nemocnic, charit, domovů pro seniory i mimo naši obec. Tímto i předáváme vzkazy od obdarovaných: Děkujeme švadlenám!
Obecní úřad Citov

Na lavičce zahrádkáře

K

opřiva je skoro až zázračná rostlina.
Tato bylina má využití nejen v lékařství, v kosmetice, v gastronomii, ale i
v zahradnictví. Je to plevel, který má na naší zahrádce své místo. Obsahuje velké množství minerálních látek jako je vápník, hořčík, draslík, fosfor, železo a také vitamíny C, B, a mnoho dalších prospěšných látek. Léčivé účinky kopřivy zabírají při onemocněních ledvin, močových cest, chudokrevnosti, revmatismu, při onemocnění dýchacích cest, a také při průjmech nebo kapilárním krvácení. Kopřiva je také známá, že posiluje vlasy a zabraňuje jejich vypadávání. Pokud chceme přilákat na zahrádku žížaly, využijeme kopřivu. Ta je pro žížaly pochoutkou. Kompost z kopřiv obsahuje mnoho prospěšných látek, které naše zahrádka potřebuje. Připravíme ho tak, že pokosené kopřivy hned přidáváme do kompostu. Vytrhané kopřivy až po
uschnutí, aby znovu nezakořenily. Do kompostu nepřidáváme kvetoucí kopřivy nebo se semeny! Nejlepší úspěch budeme mít, když
kopřivy spaříme. Kopřivu můžeme využít i jako hnojivo. Rostlinám z
výluhu dodáme železo, vápník, kyselinu křemičitou, stopové prvky
a vitamíny. Nikdy nedocílíme přehnojení, které by rostlinám uškodilo. Pro přípravu kvašeného výluhu použijeme nekovovou nádobu,
kterou naplníme nasekanými kopřivami v poměru 10 l vody na 1 kg
kopřiv. Každý den mícháme. Zákvas necháme zrát dva týdny až měsíc. Pro aplikaci ředíme zákvas s vodou v poměru 10:1. Tímto roztokem rostliny bez problémů zaléváme. Přebytečný kvašený výluh z
kopřiv můžeme použít k zalití kompostu. Tím mu dodáme prospěšné látky a přilákáme další žížaly, které kompost provětrají a urychlí rozpad materiálu.
Klidné místo na zahrádce, kde se krásně odpočívá, vám přejí Zahrádkáři Citov
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

S

úderem 2. září 2019 nám začal nový školní rok a s
ním se tak opět otevřely dveře do naší školky. Tu začalo navštěvovat 24 dětí, z toho 15 chlapců a 9 holčiček, což je kapacitně plný stav, který nám školka dovoluje přijmout. V tomto roce jsme původně měli 6 předškoláčků, ale jeden naši mateřinku v září opustil, přešel
do jiné školičky, ale vzápětí jsme ihned přijali dítě nové,

které je jediné dvouleté, jenž naši školku momentálně navštěvuje. Září je pro děti měsícem poznávání. Pro nové
děti je to něco nového, co doposud ještě nepoznaly. Pro
„zkušené pardály“ je to opět setkání se svými kamarády a
znovuobnovení denního režimu a pravidel, které se musí
dodržovat. Ty děti, které se posunuly na pozici „předškolák“, se momentálně dostaly na takové malé zástupce
paní učitelky s tím, že se snaží více pomáhat mladším
nebo novým dětem, aby se snadněji začlenily do našeho
školkového koloběhu a kolektivu. Musím říct, že to dělají
rádi a jsou na to i patřičně pyšní, zvlášť, když jsou pověřeni nějakým důležitým úkolem. Také jsme začátkem září
pro rodiče uspořádali třídní schůzky, kde jsme opět, hlavně novým rodičům, nastínili, co je důležité, a hlavně co
nás v tomto školním roce čeká a nemine. Během tohoto
měsíce jsme si s dětmi vysvětlili, jak to u nás ve školce
chodí, jak funguje denní režim a zopakovali jsme základní pravidla, která bychom měli všichni dodržovat. Po
prázdninách toho děti spoustu zapomenou, tak jsme si
pro jistotu zopakovali i svá jména (samozřejmě to je pro
nové děti, ale ostatním to také určitě neuškodilo :-)). Koncem září naši školku navštívila hned dvě divadla. Poprvé
nás navštívilo divadlo manželů Horákových z Hodonína s
pohádkou „Krteček a Myška“ a hned den poté k nám z
Brna přijela paní Sandra Riedlová s pohádkou „O Zajíčkovi“. Děti nejvíce baví, když jsou zapojeny do pohádky, ať
už pouhými otázkami, nebo přímo do samotného děje. A

to tahle dvě divadla obě spojuje. V říjnu už jsme dětem
moc neodpouštěli, že neznají školková pravidla nebo nevědí, kde je koupelna. Už jsme „natvrdo“ najeli na denní
režim tak, jak je to bude doprovázet po celý zbytek školního roku. Nové děti už si také nějak zvykly, že jsou na
chvíli bez maminek a my jsme si tak mohli dovolit i opustit zdi školky a vyjet tak do „zahraničí“ a kulturou. První
zkouška nás čekala hned začátkem října, kdy
jsme s dětmi jeli do Přerova do kina Hvězda na
výchovný koncert „Marbo“. Děti cestu perfektně zvládly a na koncertě měly možnost si zazpívat známé písničky a pořádně se zavrtět do
rytmu hudby. Cesta do Přerova měla úspěch, a
tak jsme se ji rozhodli absolvovat znovu, a to
na konci října, kdy jsme se znovu vrátili do přerovského kina Hvězda na divadlo klauna Honzy Krejčíka. Po divadle jsme měli ještě chvíli
čas, a tak jsme navštívili dětské centrum Človíčkov, umístěné v Galerii Přerov. Měli jsme pocit, že děti úplně zapomněly na předešlé divadlo a spokojeně se oddávaly různým prolézačkám, tunelům, hračkám, kostkám atd. V průběhu listopadu k nám přijel náš oblíbený fotograf pan Blaťák, který fotil vánoční fotografie
našich dětí a také proběhla výstava s názvem
„Slavnosti světla“. Děti měly společně s rodiči
za úkol vytvořit jakýkoliv výtvor na již zmíněné
téma. Shromáždilo se nám spousty krásných výtvorů,
které se musely vyhodnotit. Nechali jsme prvně naše
děti, aby určily, které dílo se jim nejvíce líbí, a poté hlasovali také rodiče. V posledním víkendu tohoto měsíce,
konkrétně v sobotu v odpoledních hodinách, jsme s dětmi vystoupili v místním kulturním domě na „Setkání seni-

orů“. Letos jsme měli připravený krátký program, který
byl ušitý přímo na míru pro naše babičky a dědečky. Recitovali jsme sérii básniček o babičkách a dědečcích a zakončili jsme to tanečním výstupem na známou písničku
„Babičko, nauč mě charleston“. Nakonec jsme seniory obdařili malým dárečkem v podobě sněhové vločky, vyro-
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bené z několika druhů těstovin. Rok se s rokem sešel a k
nám do školky opět zavítal sv. Mikuláš se svou družinou.
Naše děti se na ně velmi těšily a skoro vůbec se nebály.
Nakonec jsme všichni společně zazpívali písničku, kterou

ně dávat pozor. Tak uvidíme, zda slib dodrží. Děti měly velikou radost z mnoha nových hraček a nadšeně si s nimi
do teď hrají. Těsně předtím, než začaly vánoční prázdniny,
jsme ještě stihli výlet do prostějovského divadla na „Po-

jsme se před příchodem Mikuláše pečlivě naučili. Za svou
statečnost děti dostaly balíček sladkostí a praktických
dárků, za což měly ohromnou radost. Tímto bychom
chtěli jménem školky moc poděkovat ochotnému Mikulášovi, andílkovi a čertíkovi, kteří si na nás udělali chvíli
čas a navštívili naše, občas zlobivé, ale jinak moc hodné
děti. Mikuláš ve školce nám nestačil, tak jsme ještě navštívili místní Jednotu, kde na nás taky jeden čekal společně
s čertíkem. Za písničku jsme od nich také dostali malý balíček. Moc děkujeme paním prodavačkám za ochotu a
sladkou odměnu. Prosinec teprve začal a my se pustili do
výroby různých vánočních výrobků, vánočních básniček,
koled a tímto se tak začali připravovat na blížící se vánoční besídku, a hlavně na příchod Ježíška. Na vánoční besídce jsme rodičům, sourozencům, babičkám, dědečkům a
dalším rodinným příslušníkům předvedli vystoupení, které jsme uvedli na setkání seniorů a doplnili jsme ho vánočními básničkami a koledami, které jsme si zazpívali i
společně s rodiči. Nesměla chybět ani vánoční dílnička,
kde jsme si společně vyrobili malý výrobek, který byl ve
tvaru hvězdy, vyřezané z kartonu, doplněný kávovými
zrnky, sušeným ovocem a různými dekoracemi, které se
dětem a rodičům líbily. Myslím, že všichni byli spokojení a
užili si vánoční odpoledne po svém. Co to tady zvoní? Že
by Ježíšek? Ano! Ježíšek. Přišel ten nejkrásnější čas. Čas
Vánoc. I do školky zavítal Ježíšek. Dokonce tu nechal pro
děti vzkaz. V něm ale stálo, že je Ježíšek smutný, protože
se ve školce začaly trochu rozbíjet hračky. Děti slíbily, že
se k novým hračkám budou chovat pěkně a budou si na

hádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky“. A
teď už opravdu začaly Vánoce.
Nový rok s sebou přinesl pár změn. Přes vánoční svátky nám zázračně zmizela
část poničeného linolea, umístěné v jídelní části školky
(tímto děkujeme panu Medkovi za jeho rychlé spravení) a
přibila nám nová pracovní síla. Zapojili jsme se do projektu „Šablony“ a do našeho pedagogického kolektivu tak
zavítala nová paní učitelka/školní asistentka Ellen Seidlová. Během ledna se děti vrátily v poněkud divoké verzi,
tak jsme si opět museli zopakovat základní pravidla ve
školce a vrátit se tak k původnímu režimu, což se nám
zase brzy úspěšně podařilo. V únoru jsme divadlo Prostějov navštívili hned dvakrát. První pohádka nesla název
„Terezka a kouzelné autíčko“, kde děti nejvíc zaujala taneční hudba při jízdě autíčkem a druhá pohádka se jmenovala „Princ Bajaja“, na kterou jsme se spojili společně s
MŠ Věrovany. Tím byl pro nás i levnější autobus, což zajisté uvítala i finanční kapsa rodičů. Bohužel přichází čas nemocí. Ani letos se nám toto nemilé období nevyhnulo.
Část ledna a celý únor byl u nás ve školce plný rýmy, kašle, horeček a různých „moribundusů“, které byly pro mnoho dětí osudné, a většina z nich byla dlouhodobě nemocných, tudíž nás do školky chodilo úplné minimum. Tento
chřipkový stav trval snad měsíc a půl. Poté se děti postupně začaly opět vracet zpět na místo činu. Rodičům tak
moc děkujeme za včasný zásah při léčbě jejich ratolestí.
Paní učitelky i teta tak tento kritický stav zvládly bez žádné velké újmy na zdraví, doprovázené pouze s lehkými
příznaky. Březen už byl zase plný šumu a křiku dětí a my
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tak mohli uspořádat náš každoroční dětský karneval. Děti
měly připravené krásné masky, ve kterých strávily celé
dopoledne. Děti měly za úkol plnit řadu různých úkolů,
soutěží a her, za které byly patřičně odměněny jak jinak
než jejich oblíbenými sladkostmi. Dopolední akce pak
byla zakončena dětskou diskotékou. Děti si karneval náramně užily a po obědě většina z nich padla za vlast. Pár
dní po karnevale naši školku navštívila paní Veronika Vičarová s krásným hudebním a tanečním vystoupením, do
kterého byly zapojeny i naše děti. Děti byly nadšené a
hlavně spokojené, že si mohly společně zacvičit a zatancovat. V neposlední řadě nás navštívilo divadlo manželů
Horákových z Hodonína s pohádkou nazvanou „Indiánská pohádka“. Tato poučná pohádka opět zapojila naše
děti různými otázkami během představení. S příchodem
března se plíživými kroky také pomaličku dostavilo jaro. S
ním jsou také spojeny různé druhy výrobků jarních kytiček. Také jsme si zasadili semínka a společně sledovali, jak
v semínku klíčí život. Cestu k cíli nám zkřížila nepříjemná
zpráva, která se momentálně šíří celým světem a zastavila tak i chod naší školky. Dne 16. března 2020 byla školka
do odvolání uzavřena z důvodu prevence nebezpečí a
rozšíření onemocnění COVID-19, způsobené novým typem koronaviru. V této době se také měl konat zápis nových dětí do mateřské školky. Bohužel nám situace nedovoluje zápis provést osobně. Probíhá tedy momentálně v
elektronické podobě, kde mají rodiče možnost přihlášku
stáhnout z webu MŠ, vyplnit a poslat e-mailem, poštou
nebo datovou schránkou paní ředitelce školky. Za zmínku také stojí náš každoroční projekt zvaný „Galerie na

zámku v Citově“, což je výstava výtvarných prací žáků mateřských a základních škol. Zúčastnily se jí i naše děti. Letošní téma neslo název „Letní olympiáda“. Do školky dorazilo spoustu výtvorů a prací jak v podobě kreseb, maleb,
ale i plastických děl. Výrobky byly patřičně obodovány sestavenou porotou, ovšem ceny a diplomy se již nestihly
osobně předat. Výsledky byly bohužel opět poslány elektronicky. Pevně doufám, že tato vážná situace co nejdříve pomine a my se tak vrátíme alespoň z části k tomu, co
nás ještě čekalo tento školní rok splnit. Musíme přece ještě stihnout pasovat školáky, dětský den nebo třeba udělat společnou třídní fotografii a paní učitelka Kačenka se
chce ještě stihnout rozloučit na pár let se všemi dětmi, jelikož odchází na krásnou mateřskou dovolenou.
Pokud nám ale situace přece jen nedovolí vrátit se do konce
školního roku zpět do školky, tak alespoň touto cestou
přeji všem dětem (především našim předškoláčkům s jejich prvními krůčky ve škole), rodičům, babičkám, dědečkům a jejich dalším rodinným příslušníkům mnoho štěstí,
zdraví, a hlavně pevné nervy v této těžké době, kterou
společně určitě překonáme. Držte se!
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mySlivecKé SdruŽení hrubý leS citov

V

ážení spoluobčané, milovníci a ochránci přírody.

Po delší odmlce našeho mysliveckého spolku „MS
Hrubý Les v Citově“ opět přicházím s naší troškou ze Mlýna, abych Vás seznámil s činností a plány pro rok 2020,
které jsme si stanovili na naší výroční členské schůzi v
měsíci březnu.Náš spolek má v současné době 18 členů
s průměrným věkem 66 let, z toho 10 aktivních. Již z této
informace vyplývá, že naše činnost se podřizuje této skutečnosti. Na úseku myslivosti budeme obdělávat myslivecká políčka a tím zajistíme potřebné množství krmiva
pro zvěř na zimní období. Provedeme výsadbu stromků
na pozemku, kde byl stávající smrkový porost napaden
a zničen kůrovcem. Provedeme údržbu stávajících remízků a nakoupíme dva páry zajíců pro odchov ve vlastní voliéře.Na úseku oprav a údržby zařízení mlýna vybudujeme nový rozvod vody a bránu včetně oplocení za parkovištěm. Zajistíme nákup provozního materiálu do Mlýna
a budeme udržovat turbínu v provozuschopném stavu.
Na úseku kultury a společenských akcí uspořádáme posezení při cimbále a mysliveckých specialitách. Zorganizujeme zájezd s mysliveckou tematikou.V současné době
jsme všichni svědky virové epidemie nebývalého rozsahu a následků. Tato událost zasáhla rovněž naši myslivost.
Z toho vyplývající opatření ministerstva zemědělství po
přijetí krizového opatření vlády ČR ze dne 15.3.2020 bylo
stanoveno, jak postupovat při lovu, péči o zvířata a organizovat pohyb v přírodě. Na základě této informace z úseku státní správy jsme přijali nezbytná opatření.

Naše činnost od počátku roku směřovala k likvidaci kůrovcem napadených porostů, pokácení, zpracování a
úklid pozemku k zalesnění. Rozšířili jsme chov zajíce polního se snahou zvýšit počty této zvěře v našem katastru.
Nepředpokládáme, že se nám podaří v letošním roce
uspořádat naše tradiční kulturní akce, červencovou a srpnovou noc, z výše uvedeného důvodu. Tyto nám každoročně zajišťují finanční prostředky pro naši činnost. Každým rokem investujeme při údržbě našeho „Vodního
Mlýna“ nemalé finanční prostředky ve snaze zachovat
tuto památku pro další pokolení. Výnosy z našich nocí
nám budou jistě citelně chybět. Není to ještě všechno o
co jsem se chtěl s Vámi podělit, ale už mě brní ruka od
ťukání do klávesnice. Jistě budeme mít příležitost si vzájemně popovídat, například při „Setkání u cimbálu“ o jehož termínu konání Vás budeme včas informovat.
Závěrem mého příspěvku bych Vám chtěl popřát, citovským občanům a všem těm, kteří mají rádi naši přírodu
a trávit v ní volný čas stále, pevné zdravíčko, kopu štěstíčka a veselé, zářící sluníčko na nebi. A naopak vzkázat
těm, kteří se v přírodě chovají majetnicky a neukázněně,
jako jsou např. pejskaři bez vodítek a náhubků, motorkáři a cyklisté mimo vyznačené cesty a hlučným turistům,
aby se nad svým jednáním zamysleli a uvědomili si, že i
zvířata potřebují ke svému životu a rozmnožování klid a
soukromí.
S pozdravem místopředseda spolku MS Hrubý les v Citově –
Bohumil Vrána

Fit StezKa citov

V

šichni víme, že v naší obci je vybudovaná fit stezka. Věříme, že mnoho občanů si alespoň jednou, snad ze zvědavosti, fit stezku prošlo. Její trasa vede po zpevněné cestě
podél historického mlýna a náhonu k vakovému jezu, částečně
po starším kamenitém povrchu účelové komunikace k Odpadníku. Fit stezka obsahuje 7 stanovišť s celkovou délkou trasy cca
700 m.
V polovině května letošního roku byla fit stezka nově natřena,
upravena, dosypán podklad pod cvičícími prvky a doplněny
chybějící části.
Obecní úřad Citov
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Recepty vítězných perníků

V

prosincovém zpravodaji jsme v článku o adventní výstavě slíbili zveřejnění receptů na vítězné perníky. Majitelé těchto domácích dobrot nám své recepty věnovali k otisknutí a vyzkoušení i ve Vašich domácnostech. Zkuste a určitě se povedou i Vám.

č. 18 - Perníčky hned měkké (1. místo vzhled – Veronika Mlčochová)
500 g hladké mouky, 200 g mletého cukru, 5 lžic medu, 100 g másla
(hery), 2 vejce, 2 lžíce kakaa, 2 lžičky koření do perníku, 1 lžička jedlé
sody, ¼ prášku do perníku.
Máslo s medem si rozpustíme a přidáme do něj koření do perníku (já
dávám ještě trošku skořice navíc, teplem koření krásně provoní – NEVAŘIT!!!), vše přidáme do sypkých, promíchaných surovin. Nakonec
přidáme vejce a zpracujeme těsto. Z těsta vykrojíme tvary a dáme
na pečící papír (kdo nepoužívá papír tak klasicky vymazat a vysypat
moukou) a na plech. Pečeme na 190 °C (podle trouby) - jak naskočí, hned vytáhnout ven a zůstanou krásně měkké. Kdo chce, může
hned po vytažení z trouby potřít perníčky rozšlehaným žloutkem –
dostanou takový lesklý nádech.Poleva – bílek a cukr moučka- (ne v
krabičce korunní – ten ucpává zdobičku) - je potřeba šlehat dlouho
a postupně cukr přidávat až je poleva dostatečně hustá – zkouším
ochutnáním, pokud mi křupe cukr mezi zuby, je potřeba déle šlehat.
č. 5 – Perníčky (2. místo vzhled – Lenka Karasová)
650 g hladké mouky, 250 g mletého cukru, 125 g tuku (hera), 4 polévkové lžíce medu, 3 vejce, ½ balíčku koření do perníku, 1 kávová
lžíce sody, ½ balení prášku do perníku, 2 polévkové lžíce kakaa, 1/3
sáčku prášku do pečiva
Ze všech surovin zpracujeme těsto a necháme min. přes noc uležet. Perníčky můžeme před vložením do trouby potřít vodou. Pečeme na 170 °C asi 7 min.

č. 3 - Hrníčkový perník (3. místo vzhled – Barunka Karasová)
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky, 1,5 hrnku krupicového cukru, 1 sáček kypřícího prášku do perníku, 1 sáček kypřícího prášku do pečiva, 3 lžíce kakaa, 2 hrnky mléka, 2 vejce, ½ hrnku
oleje, 1 lžíce rumu.
V míse smícháme mouky, cukr, kypřící prášky a kakao. Přidáme vlažné mléko, vejce a nakonec olej a rum. Rozmícháme a těsto nalijeme
na plech vyložený pečícím papírem. Perník pečeme v troubě rozehřátou na 180 °C asi 30-40 min. Necháme vychladnout. Povrch můžeme pocukrovat nebo polít rozehřátou čokoládou.
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č. 11 - Ruské medové řezy (1. místo chuť – Petra Bukáčková)
3 vejce, 190 g másla, 3 lžíce medu, 1 hrnek cukr krystal, 2 lžičky sody,
1 lžička perníkové koření, hladká mouka – dle potřeby.
Vejce s cukrem ušleháme do pěny, přidáme ostatní suroviny. Uděláme těsto,
které rozdělíme na 4 díly. Každý díl vyválíme na pečícím papíře, který dáme
na plech a pečeme na 180 stupňů krátce do zlatova. Ještě teplé zarovnáme
okraje.
Připravíme si krém: 5ks zakysané smetany smícháme s 1 hrnkem cukru. Pokládáme těsto, krém, těsto, krém... Na vrch jemně krém a posypeme zbytkem
těsta, které si rozdrobíme. Dáme přes noc do lednice.
č. 6 - Perníkové koule (2. místo chuť – Kateřina Jemelková)
Perník na strouhání 400–500 g – postrouháme v robotu (mixéru).
¾ smícháme s 3 lžícemi medu, karamelovým kondenzovaným mlékem. Dobře propracujeme, pokud bude těsto řídké – přidáme perník, nebo strouhané piškoty. Necháme v ledničce ztuhnout (klidně i více hodin). Druhou část drobečků smícháme s jemně nastrouhanými ořechy. Budeme v nich koule obalovat. Připravíme si krém:
celé máslo, Nutella, nastrouhané ořechy (podle chuti přiměřeně).
Ztuhnuté těsto rozválíme, potřeme krémem a zabalíme do rolády.
Krájíme kousky, které opatrně, bez velkého propracování tvarujeme do kuliček, které obalíme v drobečkách.

č. 7 – Perníčky – hned měkké (3. místo chuť – Marie Koutná)
50 dkg hladké mouky, 25 dkg mletého cukru, 2 vejce, 10 dkg másla (hera), 2
polévkové lžíce medu, 2 polévkové lžíce rumu, 1 polévková lžíce perníkového koření, 1 polévková lžíce kakaa, ½ čajové lžičky sody
Na potření: 1 vejce + 2-3 lžičky mléka Před vložením do trouby potřeme vlahou vodou. Pečeme na 180 °C asi
5 min. Po upečení potřeme vajíčkem s mlékem.

č. 13 – Perníkový štrúdl (3. místo chuť – Magdaléna Musilová)
300 g mouka hladká, 200 g cukr moučka, 1 balíček prášek do perníku, 1 polévková lžíce kakaa
Prosejeme a smícháme vše na vále. Poté přidáme: 2 vejce, 4 polévkové lžíce mléka, 2 polévkové lžíce rumu, 2 polévkové lžíce medu+
na dozdobení povidla, oříšky (mandle, lískové, vlašské…) Vypracujeme hladké těsto a necháme odležet (nejlépe přes noc, ale stačí i
2 hodiny). Těsto rozdělíme na 2 části. Z každé vyválíme placku, potřeme povidly a posypeme ořechy. Srolujeme, potřeme žloutkem a
nahoru posypeme opět ořechy. Okraje přitiskneme k sobě. Pečeme
v předehřáté troubě na pečícím papíře 30 minut na 180 °C.
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