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Citovský

zpravodaj
2/2020
2/2018

VYDÁVÁ OBEC CITOV

Milí spoluobčané!

Zimní, vánoční, druhý a zároveň poslední zpravodaj v letošním roce je roznášen do Vašich domovů.
Tentokrát je přinášen ve velké obálce. Někdy by bylo dobré ovládat kouzla, aby se tato velikost vešla
do poštovních schránek a nebyl poničen obsah. Tento obsah obálky Vás nijak nenutí k plnění povinností,
naopak je naplněná potěšením a přáním dobra o Vánocích i v novém roce. Společně s těmito stránkami čtení
o dění v naší obci nacházíte v jedné obálce pro každou domácnost vánoční přání od Obecního úřadu a dva
stolní kalendáře na rok 2021. Jeden vydaný Mikroregionem Království a letos poprvé i Mikroregionem
Dolek. Kalendáře vždy
rozdáváme na společných
akcích pořádaných v
průběhu adventu. Letos,
jelikož
není
možnost
žádné setkání uspořádat,
předáváme
kalendáře
tímto způsobem. A protože
nedokážeme
předvídat,
zdali a jak se budeme moci
během svátků setkat osobně,
pozdravit se a popřát si,
rozhodli jsme se nepřímo
popřát každé domácnosti
– každému občanu naší
obce, a to prostřednictvím
malého vánočního přání. Patří Vám poděkování, že se snažíte zvládat všechna nařízení, zákazy a
omezení v této „infikované“ době s klidem. Je nezbytné měnit své návyky a zajetá pravidla jak v
zaměstnání, tak i ve svých rodinách a domácnostech. I díky Vám všem se v Citově virus lavinově
nerozšiřuje. Rok 2020 byl v mnoho ohledech rokem jaksi zvláštním. Přinesl mnohá poznání a vypovídá
i něco o nás lidech. O lidské ochotě, toleranci, snášenlivosti, přizpůsobivosti a možná i pokoře. Donutil
nás zpomalit, zklidnit se, zamyslet se a přetřídit priority. Brzy přijde rok nový. Nezbývá než doufat,
že rok 2021 nám přinese klid a pohodu.

Pokojné Vánoce v rodinném kruhu, pevné zdraví
a spoustu krásných chvil v roce 2021 přeje Obec Citov
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POZVÁNKA NA DOBU VÁNOČNÍ

N

ynější číslo zpravodaje nenabídne tradiční „Průvodce vánoční dobou“ v naší obci. Adventní, vánoční a novoroční koncerty, výstavy, společenské
a další akce jsou téměř všude zrušeny. Jistě si nikdo z nás
nepřeje, aby lavina koronavirové nálože navštívila o vánočních svátcích naše domovy, a tak se s rozvahou ruší
akce i v naší obci. Vánoční bohoslužby zřejmě budou, ale
v omezeném počtu za podmínek dodržování daných pravidel. Vánoční atmosféru si tak budeme vychutnávat ve
svých domovech mezi svými nejbližšími, pouštěním koled, procházkou zimní krajinou či zastavením se u betléma během dne v otevřeném kostele.
Informace o dění v naší obci můžete sledovat:

Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.
Pokud nějaké informace postrádáte, sdělte nám to v kanceláři Obecního úřadu v době úředních hodin nebo elektronicky na: podatelna@obeccitov.cz.
Obecní úřad Citov

- Na obecní vývěsce
- Poslechem obecního rozhlasu (čas hlášení - 16:50 hod.)
- Na webových stránkách obce: www.obeccitov.cz (Doporučujeme zaregistrovat se k odebírání novinek a informací uveřejněných na úřední desku na Vaši e-mailovou
adresu. Nově je možnost přihlásit se k odběru sms zprávy
na Vaše telefonní číslo, které budou zasílány pouze v naléhavých případech. Obou možností využívá stále málo
občanů.)
- Na webových stránkách farnosti: www.farni-musle.cz

POPLATEK ZA PSA

K

aždý vlastník psa je povinen, mimo očkování a čipování, hradit i poplatek za psa v místě trvalého bydliště. V roce
2021 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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ZPŮSOB BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB POPLATKŮ A
JINÝCH PLATEB OBČANŮ OBCE CITOV

N

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

druh poplatku

variabilní
symbol

účet

částka

zpráva pro příjemce

188 29 67 399/0800

číslo popisné

druh poplatku
+ počet a jména osob,
za které je poplatek
placen
(např. Odpady – A.B.)

(pokud neplatíte
při očkování
v květnu)

188 29 67 399/0800

číslo popisné

druh poplatku
+ počet psů
(např. Psi - 2)

jeden pes 100,- Kč,
druhý a každý další
pes 200,- Kč

NÁJEM BYTU

188 29 67 399/0800

nájem bytu
+ měsíc a rok

dle smlouvy

ODBĚR DŘÍVÍ

188 29 67 399/0800

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

STOČNÉ

188 29 67 399/0800

číslo faktury

POPLATEK
ZA ODPADY

POPLATEK
ZE PSA

Bude
upřesněna

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

N

a základě Obecně závazné vyhlášky obce Citov č.
1/2019 je od 1.1.2020 opětovně zaveden místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek pro rok 2021 bude zveřejněn na začátku
příštího roku. Každý občan je povinen poplatek uhradit, místem úhrady je zpravidla místo trvalého pobytu.
Obecní úřad 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
18:00 – 19:00 hodin
Sobota
16:00 – 19:00 hodin
Knihovnice Pavla Navrátilova
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VZKAZ V LÁHVI NALEZENÁ POD KŘÍŽEM

P

ři výkopu nových základů pro rekonstruovaný kříž
u kostela byl nalezen vzkaz v láhvi. Skrýval datum
28. října 1968 – lípa Svobody k 50. výročí vzniku republiky podepsaný tehdejším předsedou MNV Františ-

kem Komínkem. Plakát také zobrazoval 4 fotografie politických osobností té doby: Svoboda Ludvík, Dubček
Aleksandr, Smrkovský Josef a Černik Oldřich. Tento vzkaz
jsme při usazování kříže dne 12. listopadu 2020 vrátili do
úschovy pro další generace vložený do „naší láhve“ společně s naším vzkazem.
Jen malou část vzkazu jsme se rozhodli zde ve zpravodaji zveřejnit, abychom vzkaz uchovali v tajnosti pro ty, kteří jej v budoucnu jednoho dne naleznou.

********************* UKÁZKA **************************
Rok 1720 – mor, rok 1820 – cholera, rok 1920 - španělská chřipka
… každých sto let…
Letošní rok 2020 zasáhla celý svět nemoc koronavirus, označovaná jako SARS CoV-2 nebo-li COVID19.
Právě v těchto dnech prožíváme život v nouzovém stavu, letos již vládou vyhlášený po druhé.
... ... ...
Doufáme, že se Země brzy uzdraví ve všech směrech. Vzkaz vkládáme pod kříž s plastikou Ježíše Krista, proto si dovoluji
napsat za každého z nás: „Bože, ochraňuj nás!“
V Citově 2. listopadu 2020
Zapsala Lenka Karasová, DiS., kronikářka obce
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OBNOVA KŘÍŽE U KOSTELA V CITOVĚ

P

amětní kříž, jehož celková obnova byla provedena v letošním roce, stojí na trávníku před kostelem
sv. Jiří. Zepředu je vsazena bílá nápisová deska s ornamenty a textem „Uctěn budiž svatý kříž, Na němž zemřel Pán Ježíš“. Na zadní straně je datován rytým nápisem 1884.
Před samotným restaurováním tato památka působila
rozpačitě, zejména po dřívější ztrátě horní části. Příčinou
byla zřejmě koroze středového spojovacího čepu zalitého do síry, který postupně nabýval na objemu, až rozlomil
horní část nástavce. Někteří pamětníci zase naopak tvrdí,
že zřícení kříže zapříčinil pád staré lípy, která rostla v jeho
bezprostřední blízkosti. Ať už to bylo tak či onak, oprava
kříže byla tehdy provedena neodborně. Rozlomená horní
část původního nástavce se zpevnila tvrdou cementovou
mazaninou, na kterou byl osazen nový kříž s bronzovým
korpusem. Dodatečně doplněný kříž proporčně i slohově
nenavazoval na původní spodní část. Kříž pocházel z pozdější produkce hřbitovních kamenictví. Celá architektura
působila neforemně a ztratila původní kompoziční vztahy. Původní podoba kříže byla o cca 2 metry vyšší. Také
korpus Krista byl výrazně větší. Schod pod spodní částí
nástavce byl schován pod obrubou vjezdu ke kostelu a z
druhé strany zarostlý do terénu.
Pro řešení havarijního stavu kříže byla navržena jeho
celková demontáž a revize všech stávajících spojovacích
čepů. Za použití jeřábu se kříž demontoval a odvezl do
restaurátorské dílny zhotovitele. K našemu údivu bylo při

jeho demontáži zjištěno, že se pod prvním schodem utopeným pod terénem nachází ještě schod druhý. Ten byl
z jedné strany zaasfaltován pod vjezdem do kostela a z
druhé strany utopen více jak 50 cm pod terénem. Z tohoto důvodu bylo navrženo zhotovit novou základovou
desku na vhodnou výšku a posunout ji více vpravo od
vjezdu do kostela.
Na obnovu kříže u kostela v Citově ve výběrovém řízení
ze tří uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu byla
vybrána stavební firma SOCHAŘI, v.o.s., Olomouc. Hodnotícím kritériem této veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena uchazeče. Restaurátorské práce na obnově
kříže byly zahájeny dne 1. července 2020 a dokončeny 30.
října 2020.
Realizaci tohoto projektu finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR z Programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ finanční částkou 198.271,00 Kč. Obec Citov ze svého rozpočtu přispěla částkou 84.974,00 Kč. Celkové náklady této akce
pak dosáhly částky ve výši 283.245,00 Kč.

První dva snímky z leva jsou archivní, další dva znázorňují kříž před jeho celkovou obnovou a snímek zprava je současná podoba kříže po jeho restaurování. Vynesením obou dvou původně skrytých schodů nad okolní terén, doplněním chybějících
a nahrazením nepůvodních dílů kříže tak bylo dosaženo jeho původní historické výšky.
Cílem celkové obnovy a restaurování kříže u kostela v Citově je zachování této nemovité památky místního významu dalším generacím.
Jaromír Otáhal
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STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE V CITOVĚ

V

rámci stavebních úprav hasičské zbrojnice v Citově byla provedena vnitřní změna dispozice objektu spočívající v rozšíření zasedací místnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a k posunutí sociálního zázemí do části prostor bývalého skladu, kde bylo
provedeno zateplení stávajícího zdiva v místě nových WC
pro ženy a muže fasádní minerální vatou. Na sociálním
zařízení se osadila dvě umyvadla s pákovými bateriemi
s napojením na teplou i studenou vodu. Celkem se nainstalovaly tři WC a dva pisoáry, které byly napojeny na
stávající rozvod vody v objektu. Kanalizace byla položena nová s napojením na stávající podtlakovou šachtu oddílné splaškové kanalizace v obci. Odvětrání místností je
řešeno přirozeně okny a pomocí ventilačního průduchu
s nasávacími ventilátory s vyústěním přes zeď do vnějšího prostoru. Vytápění místností je řešeno ústřední teplovodní pomocí radiátorů a elektrického kotle v kombinaci
s ohřevem teplé užitkové vody. Současně se opravily veškeré vnitřní omítky a podlahy dotčených prostor.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze čtyř
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána
stavební firma S.M.–Olomouc, s.r.o. Hodnotícím kritériem
této veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena uchazeče. Práce na stavebních úpravách hasičské zbrojnice v

Citově byly zahájeny 3. srpna 2020 a dokončeny 30. října 2020.
Realizaci tohoto projektu finančně podpořil Olomoucký kraj z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2020 částkou ve výši 500.000,00 Kč. Obec Citov ze svého
rozpočtu přispěla částkou 524.230,83 Kč. Celkové náklady této akce pak dosáhly částky ve výši 1.024.230,83 Kč.
Účelem použití dotace byly stavební úpravy spočívající ve zvětšení sborové – zasedací místnosti, rozdělení sociálního zařízení zvlášť pro muže a ženy, zlepšení zázemí
kuchyňky a zřízení nového teplovodního vytápění. Realizace tohoto projektu tak přispěla k zhodnocení obecní budovy a k zvýšení komfortu při jejím využívání členy
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Celková obnova hasičské zbrojnice vychází z dlouhodobějšího záměru, který je obsažen v Rozvojovém programu obce Citov. Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány v závislosti na finančních možnostech obce. 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.
Jaromír Otáhal
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JAK NA POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2021

P

oslanecká sněmovna v souladu s naplněním evropských cílů schválila nový balíček odpadové legislativy Ministerstva životního prostředí, který přináší
nové trendy, ale zároveň i povinnosti pro obce v oblasti
nakládání s odpady. Zejména jde o povinnost zvýšení třídění a využití odpadů a minimalizovat tak množství odpadů, které končí na skládkách. Nový zákon také stanoví
základní sazby poplatků za ukládání jednotlivých druhů
odpadů na skládky.
Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %,
v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň
65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech
alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpa-

dů, kterých je v daném kalendářním roce původcem.
Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v
obcích tzv. třídicí slevu. Na třídicí slevu dosáhnou všechny ukázněné obce a bude pouze na nich, jak dlouho tuto
slevu budou v daném roce čerpat. Třídicí sleva bude vztažena k množství odpadů uložených na skládky za rok a
obyvatele. Je tedy na nás na všech občanech obce, zda na
slevu dosáhneme. V případě nedosažení požadovaných
parametrů do konce roku 2020 by při stávajícím produkovaném množství zbytkového komunálního odpadu činily zvýšené náklady za uložení na skládce v roce 2021
částku ve výši cca 25 tis. Kč. Proto třiďte odpad – třídit se
opravdu vyplatí!
Jaromír Otáhal

Poplatkové období v roce a poplatky v Kč/tuna
Dílčí základ
poplatku za
ukládání
využitelných
odpadů*)
zbytkových
odpadů
nebezpečných
odpadů
sanačních
odpadů

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
a dále

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Obec Citov
00301116

49,395 tun
802 468 MJ
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TŘIĎTE ODPAD

ZELENÝ KONTEJNER NA SKLO

Nepatří sem krabice silně znečištěné zbytky nápojů a potravin.

Patří sem lahve od nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

KONTEJNER NA DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD
Patří sem čisté konzervy od potravin nebo krmiva
pro domácí mazlíčky, nápojové plechovky, kovové
obaly od kosmetiky, víčka od jogurtů, vršky od piva
a ostatní kovové předměty z domácnosti.

Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla,
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Častým
omylem je fakt, že si lidé pletou keramiku a porcelán se sklem. Sklo je průsvitné. Pokud můžete, zbavujte lahve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci. Pro další zpracování je velmi vhodné,
aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.

Nepatří sem vysloužilé elektrozařízení, baterie, akumulátory a nadrozměrné kusy železa. Tento odpad
je odebírán při sběrových sobotách, případně jindy
dle domluvy na obecním úřadě. Rozměrný kovový
odpad lze odložit na sběrné stanoviště za hasičskou
zbrojnicí.

ŽLUTÝ KONTEJNER NA PLASTY
KONTEJNER NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
Patří sem hlavně PET lahve, kterých vyhazujeme
nejvíce. Kromě nich také folie, sáčky, plastové tašky,
obaly od šamponů, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků a balicí folie. Drobné znečištění kelímků nevadí – stačí, když obsah důkladně vyškrábete.

Patří sem – do zelené nádoby s oranžovým víkem
odkládejte použité jedlé oleje a tuky z domácností
pouze v uzavřených PET lahvích. Předejdete tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení.

Nepatří sem naopak mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin a barev.

Nepatří sem vyjeté motorové oleje, převodové a
hydraulické oleje a maziva. Tento odpad je odebírán
při sběrových sobotách, případně jindy dle domluvy na obecním úřadě.

MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR
KONTEJNER NA POUŽITÝ TEXTIL
Patří sem veškerý použitý papír, např. kancelářský papír, noviny, časopisy, letáky, ale také papírové obaly a krabice.

Patří sem pouze čisté a zabalené oděvy, obuv a bytový textil.

Nepatří sem naopak mokré, mastné nebo jinak
znečištěné papírové obaly se zbytky potravin, použité kapesníčky nebo dětské pleny.

Nepatří sem obnošené a poškozené oděvy, sešlapaná a znečištěná obuv.
Kontrolami zaměřenými na kvalitu a naplněnost
sběrných nádob na separovaný odpad bylo svozovou firmou zjištěno, že zejména do žlutých plastových kontejnerů o objemu 1100 l používaných ke
sběru plastů, stále dochází k ukládání jiných druhů

KONTEJNER NA NÁPOJOVÉ KARTONY
Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
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to v ulici ke mlýnu. Předpokladem je, že tímto opatřením dojde ke snížení přeplněnosti některých navazujících sběrných stanovišť. Občanům bydlícím v
této části obce se tak navíc výrazně zkrátí donášková vzdálenost.

odpadů. Často zde nalézáme směsný komunální odpad, mnohdy i nebezpečný a objemný plastový odpad.
V letošním roce se navíc stále častěji potýkáme
s přeplněností kontejnerů na tříděný odpad. Nejvíce se to projevuje u plastů a papíru. Zda to lze přisuzovat k současnému stavu v souvislosti s vývojem
pandemie Covid-19, je otázkou. Zřejmé však je, že i
pracující veřejnost a žáci školou povinní byli nuceni
z důvodu vládních nařízení trávit více času doma. Je
tedy docela možné, že spotřeba obalového plastu
se v jednotlivých domácnostech zvedla oproti dřívějšímu stavu. Také zvyšující se trend objednávání
spotřební zboží přes různé e - shopy přispěl k navýšení obalového papíru, různých kartonů a krabic.
Tento stav se nám nepodařilo napravit ani zvýšením počtů kontejnerů na jednotlivých sběrných stanovištích v obci. O častějším vyprazdňování kontejnerů nelze uvažovat, neboť by se tím výrazně zvedly náklady na dopravu za jejich vyvážení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zřídit v obci ještě jedno sběrné stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a

V této souvislosti žádáme všechny občany o ukázněnost a spolupráci, jejímž cílem je dosažení zlepšené kvality sbíraného odpadu (plastů, papíru, skla
a tetrapaku), které se v konečném důsledku projeví
zvýšenou efektivitou a výkonností jak při vlastním
svozu, tak především při finálním dotřiďovacím procesu na technické lince. Tříděním odpadu dochází
ke snížení množství komunálního odpadu v popelnicích, a tím i k úspoře nákladů vynaložených obcí
na jeho likvidaci.

Tabulka – Množství sledovaných odpadů za rok 2019:
SKO

t
kg/os

83
159,4

papír

plasty

sklo

4
8,1

8
14,8

8
15,2

tetrapak jedlý olej

0,5
0,9

0
0,0

textil

KOVY

BIO

1
2,9

14
27,3

78
150,5

Graf: Poměr množství odpadů

Vyzýváme proto občany – Třiďte odpad
kvalitně!!!
Čím větší množství a kvalitněji uvedený odpad vytřídíme, tím vyšší odměna bude obci poskytnuta. Celková částka, získaná za třídění odpadů v daném roce, má rozhodující
vliv na stanovení výše poplatku za sběr komunálního odpadu vybíraného
od občanů obce.
Jaromír Otáhal
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DESATERO INFORMACÍ A SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ PODTLAKOVÉ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SYSTÉMU ROEDIGER
1. Po osazení a seřízení podtlakového ventilu do domovní
podtlakové šachty je možné připojit odkanalizovanou nemovitost do systému podtlakové kanalizace v obci. Připojení se provádí gravitační kanalizační přípojkou na náklady majitele nemovitosti. Přípojka odvádí pouze splaškové
odpadní vody (WC, vana, umyvadlo, dřez, myčka, pračka).
2. Před napojením je vhodné opatřit gravitační přípojku
tzv. přivzdušněním, které musí být umístěno co nejblíže k
podtlakové šachtě. Toto přivzdušnění zabraňuje při zapnutí ventilu odsátí zápachových uzávěrek sifonů u zařizovacích předmětů v domě (mísa WC, umyvadlo, dřez, vana…).
Přivzdušnění není potřeba, pokud má dům provedeno dostatečné odvětrání vnitřní kanalizace nad střechu.
3. Platí absolutní zákaz vypouštění dešťových vod do
systému podtlakové kanalizace ze střešních svodů,
dvorních vpustí apod.
4. Do kanalizace se nesmí dostat pevné odpady, které by
zapříčinily nedovření podtlakového ventilu nebo ucpání
jeho přívodní trubky (např. hadry, hygienické vložky, drátěnky na nádobí, kelímky od potravin, míčky na hraní, listí
ze zahrad apod.). Je nutné dbát zvýšené opatrnosti hlavně
při vylévání nádob do mísy WC, i když většinou tyto pevné
odpady a nečistoty kanalizace odsaje.
5. Je zakázáno přečerpávat do podtlakové šachty splašky z
již nepoužívaných septiků – došlo by k výraznému zahuštění odpadních vod a k zavodnění Vaší podtlakové přípojky a následné poruše. Dále by došlo k narušení účinnosti ČOV.
6. Poklopy kanalizačních šachet a jeho okolí musí být přístupné pro servisní práce. Plastový poklop šachty nesmí
být přihrnut hlínou – pod poklopem je do šachty přisáván
vzduch.
7. V případě, že podtlakový ventil se po ukončení cyklu úplně nezavře (v okolí šachty je slyšet charakteristický
zvuk nasávaného vzduchu) a nezavře se ani při ukončení
dalšího cyklu nebo se ventil neotvírá a dojde k zaplavování akumulačního prostoru šachty, je nutné co nejdříve na
tuto závadu upozornit správce kanalizace.
8. Ventil se zapíná podle velikosti šachty již při obsahu
splašků 10 – 30 litrů. Zbytek akumulačního prostoru šachty a gravitační přípojka slouží jako rezerva pří nenadálém
výpadku elektrického proudu nebo poruše ventilu. Není
potřeba mít strach – šachta má určitý akumulační prostor
na splašky a podtlaková stanice je vybavena automatickým provozem, který sám upozorní obsluhu na zaplavenou šachtu.

9. Podtlakový ventil je výrobek z tvrzeného PVC, který
svou jednoduchou konstrukcí je předurčen k dlouhodobému a bezporuchovému provozu s minimálními nároky
na údržbu. Suchou část šachty s umístěným ventilem (bílý
korpus pod poklopem) je nutné udržovat čistou.
10. Pokud se budete řídit těmito zásadami, bude Vám podtlaková kanalizace bezproblémově sloužit.
V obci je však několik kanalizačních šachet, u kterých
se opakovaně setkáváme s poruchami zapříčiněnými vyléváním použitých jedlých olejů a tuků do splaškové kanalizace. Rostlinné oleje a tuky v kanalizaci ztuhnou a vytvoří krusty, které podtlakový systém nedokáže nasát a dojde tak k následné poruše na přípojce. Obsluha kanalizace
pak pracně jednotlivé kusy ztuhlého tuku musí ze šachty
doslova vydolovat, aby byla opět funkční. Neukázněností těchto občanů, ale také i některých zájmových organizací v obci, pak obsluha kanalizace nad poruchou kanalizační šachty zbytečně stráví i několik hodin.
Přitom stačí úplně málo. Použité rostlinné tuky a oleje
z domácností vylít do PET lahve, řádně uzavřít a odložit ji
do zeleného kontejneru s oranžovým víkem na kterémkoliv sběrném stanovišti v obci.
Žádáme proto občany, aby byli ukáznění a do splaškové
kanalizace nevypouštěli to, co tam nepatří. V případě velikosti naší obce se jakákoliv neukázněnost uživatelů kanalizace zakrátko projeví na činnosti technologie čistírny odpadních vod. Zpravidla se pak stává, že dojde k následné
poruše podtlakové domovní šachty a viník je tak odhalen.
Zbytečně tak dochází ke zvyšování nákladů na provozování kanalizace a čistírny odpadních vod.
Také žádáme občany, aby činnost kanalizačních šachet u svých rodinných domů nenechávali bez povšimnutí. Při správné činnosti je slyšet charakteristický zvuk nasávaného vzduchu, který má zpravidla trvat 5 – 8 sekund.
Po ukončení tohoto cyklu, který se může i několikrát opakovat v závislosti na množství vypouštěných splaškových
vod, musí ventil uzavřít. Pokud se neuzavře a je slyšet stálé syčení šachty nebo je cyklus nasávání delší než 10 sekund, je potřeba na to okamžitě upozornit obsluhu kanalizace, obecní úřad či starostu obce. Vaším včasným upozorněním na takovou to závadu domovní podtlakové šachty
výrazně pomůžete ke snížení provozních nákladů vakuové stanice čistírny odpadních vod, za což Vám předem děkujeme.
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PĚSTITELSKÁ VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ 2020

J

ako tradičně v měsíci září ohlásily plakáty výstavu
Ovoce, zeleniny a květin naší organizace Českého zahrádkářského svazu. Své výpěstky přinesli nejen členové svazu, ale i další pěstitelé z Citova a okolí. U vchodu
na výstavu vítal návštěvníky jablečným moštem předseda
zahrádkářů pan Karas. Třetinu výstavního prostoru zaujaly
různé odrůdy jablek, od malých jablíček až po obří jablka.
Všichni vystavovatelé tohoto ovoce se zároveň zúčastnili
soutěže o to největší jablko. Vítězem se stalo jablko Hany
Bendové, odrůdy Šampion s obvodem v délce 31,5cm.
Šťastná pěstitelka byla odměněna dárkovým balením piva
Zubr. Dalším ovocem, které si návštěvníci prohlédli byly
hrušky, švestky, ryngle a také málo známé oskeruše. Poté
následovali ořechy vlašské a lískové a dále hroznové víno,
které bylo možno i ochutnávat. Dále návštěvníci plynule
přecházeli k prostoru, kde byla vystavená zelenina. Diváky zaujaly raritní kousky cibule obrovské a celeru (pěstitelé
Šefčíkovi), krmná řepa monroe (pěstitelé Čepelákovi) a kolekce zeleniny (pěstitelé Složilovi). K vidění byly různé odrůdy mrkve, cibule, pórku, česneku, rajčat, paprik, brambor, celeru, dýní a také jedna cuketa. Přímo na ploše rostlo v květináči rajče zelené barvy odrůdy Zebra. Na jednom
stole byl vystaven exponát do soutěže Českého zahrádkář-

ského svazu, který vyhlašuje soutěž pro děti s názvem
mladý pěstitel. Této soutěže se letos účastnila Tereza
Karasová z Citova. Vypěstovala čtyři rostlinky Chilli papriky odrůdy Numex suave orange. Umístila se na
2. místě. Výstavu provoněly řezané květiny, umístěné na výstavních stolech. Celkový
prostor doplňovala výstava umělecké tvorby paní Bendové a paní Volkmerové, které výrazně obohatily vzhled naší
výstavy. Většina návštěvníků využila možnosti zakoupit si
náš jablečný zahrádkářský mošt. K dobré pohodě, k pivečku, vínečku a zákuskům 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.
Děkujeme všem, kteří poskytli vzorky ze svých zahrádek
na naši výstavu.
Zahrádkáři Citov

Tabulka výsledků soutěže ZOČZS Citov o největší jablko 2020
Umístění Odrůda
Soutěžící
Obvod I. Obvod II. Součet
1 Šampión
Hana Bendová
31.5
31
62.5
2 Šampión
Hrbáčkovi
30
30.5
60.5
3 Idared
Hana Bendová
30
29.5
59.5
4 Šampión
Pavel Kratochvíl
30
29
59
5 Gloster
Hrbáčkovi
29
29.5
58.5
6 Bohemia gold
Jiří Čepelák
29
28
57
7 Rubinola
Jaromír Otáhal
28
27.5
55.5
8 Bencroft
Šefčíkovi
28
27
55
9 Rubinola
Kristián Otáhal
26.5
28
54.5
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SVATOVÁCLAVSKÝ NOČNÍ POCHOD

S

tejně jako před třemi lety jsem s obavami počítala dny blížící se tradiční noční Svatováclavské procházce – letos v neděli 27.9.2020. Celý rok byl bohatý na srážky, a ještě den před jubilejním 10. ročníkem vydatně pršelo. Nakonec, právě stejně jako v roce 2017, ještě den před pochodem hodně pršelo.
Nicméně v neděli bylo jasno! To, jestli tři roky zpět pršelo následující den poté nevím, ale letos nám opravdu přálo štěstí a turistická neděle byla jediným dnem bez deště. Vyrazili jsme od mlýna – skupinka byla letos menší – 14 účastníků delšího 14-ti km pochodu a 4 účastníci krátké varianty 4 km. Ačkoli byly cesty poměrně dost podmáčené, variantu trasy jsme neměnili a s blátem jsme se statečně porvali. Největší radost
z kaluží měli 3 psí účastníci, kteří naběhali, řekla bych, minimálně čtyřnásobek kilometrů, co jejich paničky
ušly. První část trasy byla pro všechny účastníky společná – kolem odpadníku a Moravy k mostu na Věrovany. Tady se naše cesty rozdělily, kratší trasa pokračovala směrem ke kafilérce a pak polní cestou směr koupaliště. My jsme se těšili na procházku polními cestami směrem do Tovačova, středem přes usínající rybníky a do hospůdky :o) Bohužel coronavirová krize opět začínala nabírat na síle, a plánovaný večerní koncert
revival kapely na zámecké zahradě v Tovačově se nekonal. Hospody v ten čas měly již omezenou otevírací
dobu, ale pivko v hostinci Na Lapači jsme do desáté večerní ještě stihli. Kolem sádek po druhém břehu Moravy přes Trní všech čtrnáct nočních turistů v pořádku dorazilo ve 23:45 k táboráku, který nám Pavel Šefčík
připravil na zahradě pod Fčelou.
Za citovské noční turisty Kateřina Jemelková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

N

ež začneme, chtěla bych vás seznámit s chodem
školky „po první koroně“. Od května do prázdnin
jsme měli novou paní učitelku Káju Lehkou, která
docházela na pár hodin denně. Od 25. května 2020 jsme
byli ve školce „uzavřeni“ před světem. Do školky jsme nepouštěli rodiče a žádné cizí osoby. Tím jsme chránili sebe
i děti před případnou nákazou. Jestli se nám to povedlo,
nedokážu říct, protože jsme se s nákazou u nikoho z rodičů nesetkali. Ale to nebylo vše! Museli jsme dodržovat určitá opatření. Děti jsme rodičům předávaly ve dveřích, kde

jsme hned u vstupu měřily teplotu, a všichni dodržovali
stanovená hygienická pravidla. Děti byly úžasné a hned si
na nová pravidla zvykly a nebyl problém – papírové ručníky, dezinfekční gely, nemohly si hrát s hračkami, které nešly dezinfikovat (plyšové a látkové hračky), nesměly si nosit hračky z domu – ani plyšáky na spaní. Sice byla omezena výuka, než jak jsme byli zvyklí (museli jsme dezinfikovat
pastelky po použití…) ale všechno zlé je k něčemu dobré.
Trávili jsme více času venku, vyráběli z přírodnin, pozorovali přírodu a vnímali ji všemi smysly. V rodinách jsme se
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všichni, po dobu uzavření všeho, více sblížili, osvojili jsme
správné mytí rukou, naučili se učit se s dětmi při distanční výuce a všeobecně jsme spolu v rodině trávili více času.
Nevím, jak to působilo na dospělé, ale pro děti to bylo to
nejlepší, co mohly zažít, aspoň pro ty nejmenší - byly celý
den s mámou a tátou. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
dodržovali a dodržují i nadále pokyny a bezpečnostní pravidla.
V úterý 1. září se opět otevřely dveře Mateřské školky a my
jsme tak po prázdninách mohli přivítat děti i jejich rodiče.
Úplně poprvé přišly do školky zatím tři děti. Na další „nováčky“ se budeme těšit v průběhu školního roku. Děti, které se nám vrátily po prázdninách (někteří po prodloužených) se do školky už moc těšily. A věřím tomu, že se těšili
i jejich rodiče i prarodiče. :)
Poprvé do lavice usedly i tři slečny a jeden chlapec z naší
školky. Přejeme jim, aby ten další životní mezník přijali co
nejlépe a aby si na školu, i školní povinnosti, brzy zvykli.
Určitě všichni dostali ty nejhodnější paní učitelky, které jim
ten začátek co nejvíce zpříjemní. Bude to chviličku trvat,
ale věřím, že je touha po vědění natolik zláká, že zapomenou na prvotní nesnáze.
O prázdninách jsme ve školce udělaly pár změn. Hned, jak
skončil provoz školky v červenci, jsme se vrhly na vystěhování nábytku a přípravu na malování. Všechen nábytek
jsme musely přemístit doprostřed místnosti, aby se malíř
dostal na všechny stěny. Jelikož máme památkově chráněné stropní malby, tak malujeme pouze stěny a nemusíme, tím pádem, stěhovat tak moc, jen posunout. Ale, i tak,
je to dost velká dřina, protože máme plné skříně materiálu
na tvoření a to opravdu něco váží. Vzpomínám si na slova
mé babičky: „Lenoch se nejdřív strhá“. A stejně tu skříň raději posouvám plnou, než bych si ji po trochách odnosila a
měla to lehčí, zabere to ale více času. Po malování následoval úklid. Udělaly jsme i pár změn - místo dřevěné nástěnky na chodbě máme jen síť, na kterou si mohou obrázky
věšet děti samy a uspořádaly jsme nábytek tak, abychom
měli více volného místa v herně pro pohyb.
Od září posílila náš tým nová paní učitelka. Jmenuje se Pavlínka Opavská, je z Olomouce a rodiče se s ní mohli seznámit hned 2. září na třídních schůzkách. Nezapomínáme ani
na paní učitelku Kačenku, která je maminkou syna Míši, tak
ať jsou spokojení a hlavně zdraví. V měsíci říjnu jsme měli
ve školce posilu- 3 mladé paní učitelky, které se připravují
na své povolání, byly u nás v MŠ na praxi. Mohly si tak vyzkoušet, jaké to je pracovat přímo s dětmi a něco je naučit.
Nyní vás seznámím s věkovým složením dětí. Máme opět
naplněnou kapacitu a opět jsme museli děti odmítat. Dvě
děti, které chtěly být u nás ve školce, a nedostaly se, jsou
přijaty ve školce v Brodku u Přerova. Pořád máme silné ročníky a kapacita školky 24 dětí nestačí vyhovět všem požadavkům rodičů. Z celkového počtu máme 16 chlapců a 8
děvčat. Z toho je 10 dětí, co se připravují na školu a letos
se mohou pyšnit titulem předškolák. Prostředňáčků máme
10 a pak už jen 4 nejmladší- nejmladšímu chlapečkovi byly
v srpnu 2 roky a nejmladší holčičce v červnu 2 roky.
V letošním roce jsme se zapojili do projektu „Se Sokolem

za zvířátky“, který spočívá v tom, že s dětmi plníme různé pohybové cvičení- kotouly, skoky, přeskoky, opičí dráhy, podlézání překážek… zkrátka vše, co v poslední době
dětem tak nějak chybí. Vše je zpracováno do sešitku, který má každé dítě a tam si, za splněné úkoly, lepí samolepky. Už jsme sice něco začali, ale korona nám nedovolí věnovat se cvičení na 100%. Jakmile se situace zlepší, budeme chodit cvičit do Kulturního domu, protože v MŠ máme
jen omezený prostor. Máme zajištěný předplavecký výcvik
na bazéně v Přerově, kam máme od ledna jezdit, tak jsem
zvědavá, jestli se nám ho podaří zrealizovat.
4. 12. 2020 do školky zavítala dlouho očekávaná návštěva Mikuláše, Anděla a Čerta (nebojte, všichni měli roušky a udržovali jsme bezpečnou vzdálenost). Děti byly velice šikovné a dokonce neukápla ani jedna slzička. Tentokrát nám čert nechal pozdrav v podobě kůže, kterou, v případě, že by děti začaly zlobit, může paní učitelka hodit na
zem a čert se ihned přiletí podívat. A po trošce strachu už
se děti těší na Ježíška. Už vymýšlí, co všechno by chtěly dostat, tak jsem zvědavá, jestli se Ježíšek trefí.
Chtěla bych nám všem popřát hodně zdaru do dalších dní,
které už teď dvakrát optimisticky nevypadají. Jsem si jistá, že se s tím vším, co nás ještě čeká, dokážeme poprat.
Mám své životní moudro a vždy mi zvedne náladu „Vždycky bude hůř“. Mně osobně to pomáhá v tom, že opravdu
vydržíme vše. Bude to hodně těžké pro naše prvňáčky, kteří bojují už teď ale nejen pro ně. Všichni to budeme muset
zvládnout a věřte, maminky, že to děti zvládnou. Buďme
jim oporou a podpořme je v tom, že to dělají dobře. Každý
chce být pochválen a oni teď obzvláště. Zkusme hledat i to
nejmenší zlepšení k pochvale a podpoře.
Přejeme Vám všem, ať si svátky nenecháte nijak pokazit,
strávíte je v pohodě, v klidu, v rodinném kruhu a u pohádek. Do nového roku přejeme hlavně zdraví a pořádnou
dávku optimismu.
Za kolektiv MŠ Veronika Mlčochová
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