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Slovo
úvodem
Vážení spoluobčané!
Je léto a na zahradě trávíme více
času. Ze zahradního lehátka máme
blíž k zemi, a tak můžeme více pozorovat, jak letošní počasí dopřává trávě
růst, stejně tak i plevelu, nad kterým
se až tak moc neradujeme. Ale díky za
tu vláhu! Na veřejných prostranstvích
v obci se nám zdá, že ta tráva snad roste ještě rychleji. Denně se zaměstnanci
obce podílejí na její údržbě. Převážně
se seká tráva – na veřejných prostranstvích, v lese, parku, na hřbitově, kolem
cyklostezky do Brodku, fit stezce a na
dalších méně i více viditelných místech v obci. Práce je stále hodně a není
v silách obce vše zvládnout najednou.
Proto děkujeme všem spoluobčanům, kteří se sami od sebe aktivně
zapojují do údržby zeleně a květin,
čištění chodníků od plevele a celkového pěkného vzhledu kolem svého
domu. Pomáháte tak vytvořit pěkné
prostředí v naší obci.
V rozporu s ochranou životního
prostředí jsou ovšem autovraky, které dlouhodobě narušují estetický
vzhled obce a také zabírají místa pro
auta, která skutečně parkovací místa
potřebují. Prosíme majitele těchto
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automobilů – vraků zaparkovaných
na veřejných parkovištích v obci
(u koupaliště, kulturního domu, v ulici řadové zástavby), aby svá vozidla
z těchto míst odstranili. I tímto vylepšíme vzhled uklizené obce, a i sekání
trávy v těchto místech bude přístupnější. Děkujeme.
Tak, tráva je posečená, plevel vytrhaný, kolem sebe uklizeno. Tedy se
opět odebereme na to zahradní lehátko, kde si zaslouženě můžeme užívat
krásné letní dny. Poslouchat ptáky,
pozorovat nebe nebo se třeba zasnít
při čtení románu. Knihy různých žánrů pro děti i dospělé, časopisy ABC,
Květy, Domov či Zahrádkář si můžete zapůjčit v místní knihovně v prostorách citovského zámku. Knihovna
pro veřejnost je otevřena ve středu

v době od 18:00 do 19:00 hod. a v sobotu od 16:00 do 19:00 hod.
A pro ty, co mají raději v ruce mobil, tablet nebo sedí u počítače, sledují novinky a nechtějí si nechat nic
ujít, taky máme nabídku. V rámci modernizace komunikace s vámi jsme
zavedli systém pro tzv. SMART komunikaci – službu Mobilní Rozhlas.
Díky tomuto systému vám budou ty
nejdůležitější informace z naší samosprávy doručeny přímo do vašeho
telefonu a nic vám tak neunikne, ať
jste kdekoliv. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás
budou dostávat důležité informace
o dění v obci Citov, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace. Více informací je zveřejněno na
str. 20 tohoto čísla zpravodaje.
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Nakládání s odpady v roce 2020
V roce 2020 bylo z naší obce vyvezeno celkem 89,52 tun
směsného komunálního odpadu, dále 12,09 tun objemného odpadu, dále 2,86 tun hřbitovního odpadu, dále 1,66 tun
nebezpečného odpadu, dále 0,07 tun jedlých olejů a rostlinných tuků, dále 11,65 tun směsného plastu, dále 4,23 tun
papíru, dále 6,93 tun skla, dále 2,11 tun oděvů a rovněž 78,5
tun biologicky rozložitelného odpadu.
Celkové náklady na svoz a následnou likvidaci těchto odpadů v roce 2020 činily 457.816,- Kč. Příjmy obce z poplatků
za odvoz komunálního odpadu činily od občanů 284.639,Kč, od rekreantů za rekreační objekty 3.600,- Kč, od spolků
a organizací v obci 7.893,- Kč, celkem tedy 296.132,- Kč. Roz-

díl neboli ztrátu na nákladech za svoz a následnou likvidaci
všech uvedených odpadů v roce 2020 ve výši 161.684,- Kč
uhradila za poplatníky obec ze svého rozpočtu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že místní poplatek za odvoz
a likvidaci odpadů ve výši 600,- Kč/osoba je pro další období
nedostatečný. Dle nového zákona o odpadech musí obec
od roku 2022 stanovit nový systém pro výběr poplatků
z odpadů. Tato problematika bude předmětem následných
jednání zastupitelstva obce a nejpozději na prosincovém
zasedání musí být schválena nová obecně závazná vyhláška, která stanoví způsob výpočtu poplatku pro rok 2022.
Jaromír Otáhal

Poplatek za svoz komunálních odpadů
Na 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 je stanoven ve výši 600,- Kč / osoba / rok.
Každý občan je povinen poplatek uhradit, místem úhrady je zpravidla místo trvalého pobytu.
Obecní úřad Citov
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Systém odpadového hospodářství v roce 2022
S účinností od 1. ledna 2021 je
v platnosti nový zákon o odpadech č.
541/2020 Sb. Tento velmi diskutovaný
zákon přináší velké změny i pro obce,
respektive pro každého z nás. Všechny obce musí nejpozději pro rok 2022
nastavit nový systém odpadového
hospodářství, způsob výběru místního poplatku z odpadů a tomu přizpůsobit veškerou dokumentaci jako je
obecně závazná vyhláška.
Obec, a nebylo tomu jinak i v minulosti, musí zabezpečit veškeré
smluvní vztahy s jednotlivými společnostmi, které přebírají od obce
odpady. Jedná se o zabezpečení
svozu a následné likvidace složek komunálního odpadu, jakým je směsný
komunální odpad, oddělené soustře-

ďování papíru, plastu, skla, tetrapaku, jedlých olejů a tuků, oddělené
soustřeďování kovů a biologicky
rozložitelného odpadu. V naší obci
jsou pro tyto druhy odpadů určeny
samostatné kontejnery. Za účelem
kompostování drobného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad
a domácností byly jednotlivým rodinným domům, zapojeným do projektu domácího kompostování, bezplatně přiděleny kompostéry. Obec
je také povinna zajistit alespoň dvakrát ročně svoz a likvidaci objemného a nebezpečného odpadu.
Likvidace všech těchto složek odpadů tvoří základ pro výpočet místního poplatku za odpady. Jednodušeji
řečeno, obec zabezpečí místa pro od-

kládání, předá tento odpad svozové
firmě, uhradí jeho likvidaci a následně
promítne do poplatku.
Nyní Vás však seznámíme s tím,
co nového zavádí zákon o odpadech.
V tabulce č. 1 jsou uvedeny poplatky
za uložení odpadu na skládku a jejich
postupné navyšování v budoucích letech. Tento poplatek nemá nic společného s platbou za služby jednotlivých
příjemců, kteří odpad z obce vyvážejí.
Toto jsou další položky k celkovým nákladům. Zde se jedná čistě o poplatek
za uložení odpadu na skládce, který je
rovněž původcům odpadu, tedy obcím, účtován. Dle této tabulky je zřejmé, jak poroste v následujících letech
jedna ze složek, která tvoří konečnou
cenu za odpady.

Tabulka č. 1
Poplatkové období v roce
Rok
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Odpad ukládaný na skládku
800
900
1000
1250
1500
1600
Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)
Nový zákon o odpadech ještě zavedl tzv. třídící slevu, jako
motivaci pro občany ke snížení množství směsného komunálního odpadu. Obec může požádat o uplatnění této slevy,
což se stalo a tím je obci účtováno v letošním roce místo
800,- Kč dosavadních 500,- Kč/t. Bohužel to není tak jednoduché. K tomu, aby obec dosáhla na tuto cenu, musí splnit
následující kritéria, která se týkají nás všech. Množství nevytříděných odpadů z domácností, vyvážených pravidelně
jedenkrát za 4 týdny, v letním období pak jednou za 14 dnů,

2027
1700

2028
1800

2029
1850

dále pak množství objemného odpadu ze sběrových sobot
a množství hřbitovního odpadu, vyprodukovaných v obci
za rok, musí činit maximálně 200 kg/osoba. V roce 2020 bylo
z naší obce vyvezeno 89,52 tun směsného komunálního
odpadu, 2,86 tun odpadu ze hřbitova a 12,09 tun objemného odpadu. Při součtu těchto odpadů (104,47 tun) a počtu 546 obyvatel obce k datu 1.1.2020 tato hodnota činila
191,34 kg/osoba. Tato hodnota se bude neustále s každým
dalším rokem snižovat (viz. Tabulka č. 2).

Tabulka č. 2
Rok
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Kg/občan
200
190
180
170
160
150
140
130
120
Toto množství je maximálním množstvím, které se od počátku roku eviduje a ve chvíli, kdy překročí stanovený průměr na osobu,
obec již hradí skládkovné dle tabulky č. 1 bez možnosti uplatnit třídící slevu.
Aby toho nebylo málo, tak obec, respektive občané obce, musí splnit další parametr a to je procento vytříděnosti z celkových odpadů, aby mohla obec dosáhnout na zmíněnou třídící slevu a to dle následující tabulky č. 3.
Tabulka č. 3
Rok
Podíl vytříděné složky z celkového množství
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2025
60%

2030
65%

2035
70%
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Z výše uvedeného si každý umí
spočítat, jak poplatky za odpady mohou dramaticky narůst. To že poplatky
porostou, je jisté, ale v jakých řádech,
to můžeme ovlivnit my samotní.
Doposud byl kladen důraz na třídění jednotlivých složek odpadů, jelikož likvidace vytříděných složek je
levnější než to, co zůstane v popelnici na směsný komunální odpad. Ale
i likvidace vytříděných odpadů stojí
nemalé finanční prostředky. Dnes se
ukazuje a vzhledem k životnímu prostředí je to pochopitelné, že nestačí
pouze třídit, ale odpadům předcházet, což vychází z tabulky č. 2, kde
se bude limit na osobu každoročně
snižovat až na pouhých 120 kg/osoba v roce 2029. Pro naši obec bude
již v letošním roce obtížné dostat se

pod hranici 190 kg/osoba. Je rozdíl
dosáhnout na třídící slevu a mít poplatky v přijatelné výši, která může
být méně než třetinová v případě, že
dosáhneme na dané slevy. Současných 500,- Kč/t za uložení směsného komunálního odpadu na skládku
může vystřídat až 1.850,- Kč/t. Stejně
tak roste cena likvidace dalších komodit, jako je plast, sklo, nebezpečný
a objemný odpad. V našem případě
také zaznamenáváme velké zvyšování objemu a tím i nákladů na likvidaci
u biologicky rozložitelných odpadů,
tzv. bioodpadu.
Musíme také podotknout, že poplatky nejsou příjmem obce, ale
sumou, kterou obec za odpad svých
občanů následně uhradí. Tyto poplatky budou vždy tak velké, jak velké

bude množství našeho odpadu. Náklady na odpady a tím výše poplatku
je pouze v rukou nás všech.
Tento rok je poslední, kdy jsme
mohli využít starého zákona, pojďme a společně zkusme v tomto roce
nejen dokonale třídit, ale odpadům
předcházet. Nejlevnější odpady jsou
ty, které vůbec nevzniknou. Není v našem zájmu zde poučovat nebo něco
nařizovat. Naší povinností a snahou
je vysvětlit, co přináší nový zákon, co
a jakým způsobem můžeme ovlivnit.
Pro rok 2022 bude zaveden nový
systém poplatků za odpady. Je docela zřejmé, že jejich výše bude záviset
na množství odpadu v popelnicích na
směsný komunální odpad a jeho váze.
Naučme se proto lépe třídit!
Jaromír Otáhal

Poplatky za komunální odpad pro rok 2022
Poplatky za komunální odpad jsou upraveny zákonem
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Podle § 10d odst. 1 zákona o místních poplatcích jsou
poplatky za komunální odpad:
a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a
b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Obec může pro poplatkové období zavést pouze jeden z těchto poplatků a každá obec rozhoduje samostatně
o tom, jaký z poplatků si zvolí.
1) V případě poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství je poplatníkem:
a) fyzická osoba přihlášená v obci, nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území
obce.
Předmětem poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém
odpadového hospodářství, která je dána:
a) přihlášením v této obci,
b) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.
Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost
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vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1.200,- Kč.
2) V případě poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je poplatníkem:
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště
nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná
fyzická osoba.
Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se
nachází na území obce.
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Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci za dílčí období je:
a) hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto
dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka,
b) objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí
období v litrech připadajícího na poplatníka, nebo
c) kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou
věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na
poplatníka.
Obec zvolí pro poplatkové období jeden ze základů
uvedených výše.
Hmotností nebo objemem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období nebo objednanou kapacitou
soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na dílčí období připadající na poplatníka je:
a) podíl:
1. hmotnosti nebo objemu odpadu odloženého
z této nemovité věci za dílčí období nebo objednané
kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období a
2. počtu fyzických osob, které v této nemovité věci
mají bydliště na konci dílčího období, nebo
b) hmotnost nebo objem odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná
fyzická osoba.
Obec může určit minimální základ dílčího poplatku,
který činí nejvýše:
a) 10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
b) 60 l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita
soustřeďovacích prostředků.
Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci činí nejvýše:
a) 6,- Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
b) 1,- Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci (byt, rodinný dům,
stavba pro rodinnou rekreaci), která se nachází na území
obce.
Zpoplatnit lze tedy jen odkládání směsného komunálního odpadu a nikoli odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu. Obec ovšem může poplatek za
směsný komunální odpad nastavit tak, aby konečná částka
pokryla i náklady za odděleně soustřeďovaný odpad. Do
poplatku je možné zahrnovat i další doprovodné náklady spojené s odpadovým hospodářstvím v obci např.
náklady spojené s osvětovou činností zahrnující náklady
na informování o předcházení vzniku odpadů, o organizaci
obecního systému, o výsledcích odpadového hospodářství
obce. Dále je možné do poplatku promítnout i další výdaje
spojené s nakládáním s komunálním odpadem, úklid odpadkových košů na veřejném prostranství a odpadu odloženého mimo místa určená.
Oproti předchozí právní úpravě nově není odvozeno
nastavení maximální výše poplatku od skutečných nákladů obce na obecní systém. Hlavním omezením vyplývajícím pro tento typ poplatku za komunální odpad je tak
určení jeho maximální výše, která je stanovena v § 10l
zákona o místních poplatcích, případně maximální výše
minimálního základu tohoto poplatku stanovená v § 10k
odst. 4 zákona o místních poplatcích.
V roce 2021 může obec ještě vybírat poplatek za komunální odpad podle § 10b zákona o místních poplatcích, ve
znění platném před 1. lednem 2021, nebo podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo na základě smlouvy dle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech., ve
znění účinném před 1. lednem 2021, pokud je zavedla před
1. lednem 2021.
V roce 2021 je však obec povinna vydat novou obecně
závaznou vyhlášku, kterou stanoví způsob výběru místního
poplatku z odpadů pro rok 2022. Jaký způsob výběru poplatků obec nakonec zvolí, bude předmětem jednání zastupitelstva obce.
Jaromír Otáhal

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. přivzduš1/2021

něním, 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 pod-

tlakové 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
5

5.

6.

7.

8.

pevné odpady a nečistoty kanalizace odsaje.
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.
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.
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.
Ventil se zapíná podle velikosti
šachty již při obsahu splašků 10–30
litrů. Zbytek akumulačního prostoru šachty a gravitační přípojka
slouží jako rezerva při 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
takovouto závadu domovní podtlakové šachty výrazně pomůžete ke snížení
provozních nákladů vakuové stanice
čistírny odpadních vod, za což Vám předem děkujeme.
Jaromír Otáhal

Cena stočného pro rok 2021
Informujeme občany, že podle stanoviska SFŽP je cena stočného pro rok 2021 upravena na částku 51,71 Kč/m3 bez DPH,
tj. 56,88 Kč s DPH.
Obecní úřad Citov

Poplatek za psa
Informujeme občany, že každý vlastník psa je povinen, mimo očkování a čipování, hradit i poplatek za
psa v místě trvalého bydliště. Pro rok 2021 je výše
poplatku nezměněn, na jednoho psa činí 100,- Kč
a na každého dalšího 200,- Kč. Vlastníka psa, který
tak letos ještě neučinil, žádáme, aby úhradu provedl
hotově v kanceláři obecního úřadu nebo převodem
na účet Obce Citov č. 1882967399/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo domu. Děkujeme.
Obecní úřad Citov
6
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Způsob bezhotovostních plateb poplatků
a jiných plateb občanů obce Citov
Nabízíme 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

účet

variabilní symbol

POPLATEK
ZA ODPADY

188 29 67 399/0800

číslo popisné

POPLATEK
ZE PSA

188 29 67 399/0800

číslo popisné

NÁJEM BYTU

188 29 67 399/0800

ODBĚR DŘÍVÍ
STOČNÉ

188 29 67 399/0800
188 29 67 399/0800

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

zpráva pro příjemce
druh poplatku + počet a jména
osob, za které je poplatek
placen (např. Odpady – A.B.)
druh poplatku
+ počet psů (např. Psi - 2)
nájem bytu
+ měsíc a rok

částka
600,- Kč
za každou osobu
přihlášenou k pobytu v obci
jeden pes 100,- Kč, druhý
a každý další pes 200,- Kč
dle smlouvy
dle vystavené faktury
dle vystavené faktury

Revitalizace venkovního zázemí kulturního domu v Citově
V průběhu měsíce září a října 2021
se uskuteční jedna z dalších etap postupného vylepšení zázemí kulturního
domu v Citově. Jeho celková obnova
domu vychází z dlouhodobějšího záměru, který je obsažen v Rozvojovém
programu obce. Jednotlivé etapy jsou
postupně realizovány v závislosti na finančních možnostech obce.
Realizace projektu „Revitalizace venkovního zázemí kulturního domu v Citově“ spočívá v rozšíření venkovních
zpevněných ploch sloužících k zajištění
dopravní obslužnosti objektu za účelem jeho zásobování a také k parkování účinkujících osob a obsluhujícího
personálu na kulturně společenských
a sportovních akcích. Jedno parkovací místo bude vyhrazeno pro osoby

s omezenou schopností
pohybu. K zajištění příjezdu
na parkovací stání ve dvoře
kulturního domu je navržen nový sjezd napojený na přilehlou
silnici. V místě stávajícího oplocení bude
osazena nová ocelová samonosná posuvná brána s elektrickým pohonem na
dálkové ovládání. Ve dvorní části v místě stávajícího venkovního posezení
u zadního vstupu do kulturního domu
bude instalována zastřešená pergola.
Rozšířením zpevněných ploch tak bude
umožněno širší využití dvorního traktu
ke kulturně společenským akcím konaným mimo vnitřní prostory kulturního
domu i za nepříznivého počasí.
Na realizaci tohoto projektu byla ve
výběrovém řízení ze tří uchazečů o ve-

řejnou zakázku malého rozsahu vybrána stavební firma SISKO, spol. s r.o., Přerov. Hodnotícím kritériem této veřejné
zakázky byla nejnižší nabídková cena
uchazeče. Realizaci této akce finančně
podpořil Olomoucký kraj z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje
2021 částkou ve výši 380.000,00 Kč.
Revitalizace venkovního zázemí
kulturního domu tak přispěje ke zhodnocení obecního objektu a zvýšení
komfortu jeho využívání při místních
i nadregionálních kulturně společenských akcích.
Jaromír Otáhal

Revitalizace multifunkčního sportoviště v Citově
Jedním z dalších projektů obce, který bude realizován
v letošním roce, je revitalizace povrchu multifunkčního
sportoviště s monofilním vlasem a křemičitým vsypem.
Umělý travní koberec bude celkově vyčištěn od náletových
nečistot včetně odstranění znečištěného a ztvrdlého křemičitého vsypu za pomocí tlakové vody s dostatečným tlakem, aby nedošlo k poškození jeho struktury. Po vyčištění
umělého travního koberce se obnoví nový křemičitý vsyp
určeným křemičitým pískem. V rámci realizace této akce se
z části odstraní poškozené díly hrazení – mantinely, které se
vymění za nové. Rovněž poškozené a zčásti chybějící vrchní
madlo mantinelů bude po celém obvodu hřiště nahrazeno
novým. Na jižní straně sportoviště se nainstaluje 7 ks nových ocelových sloupů, na které bude uchycena ochranná
1/2021

síť pro zamezení odlétávání míčů směrem
k bytovému domu.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze tří
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána firma PAVER s.r.o., z Veselé u Slušovic. Hodnotícím kritériem
této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena uchazeče.
Projekt „Revitalizace multifunkčního sportoviště v Citově“ bude realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Zahájení realizace těchto prací je plánováno od poloviny
měsíce srpna 2021. Po celou dobu realizace této veřejné zakázky bude víceúčelové sportoviště pro veřejnost uzavřeno.
Jaromír Otáhal
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Projekt rekonstrukce zámeckého parku
v Citově II. etapa – aktualizace
„Projekt rekonstrukce zámeckého
parku v Citově II. etapa – aktualizace“ se zabývá obnovou zeleně ve východní části areálu zámeckého parku.
Projektovou dokumentaci zpracovala
společnost ZAHRADA-PARK-KRAJINA
s.r.o., z Rožnova pod Radhoštěm. Obsahem této projektové dokumentace
je inventarizace dřevin, návrh pěstebních zásahů a návrh nových výsadeb.
Projekt byl zpracován v podrobnosti požadavku OPŽP prioritní osy 4.4
– Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Cílem projektu je na základě dendrologického průzkumu vyhodnotit dřeviny perspektivní a neperspektivní.
V rámci návrhu pěstebních opatření
navrhnout neperspektivní dřeviny ke
kácení. U dřevin se střednědobou až
dlouhodobou existencí navrhnout
pěstební zásah pro prodloužení jejich
existence. V rámci návrhu výsadeb
dřevin vytvořit koncepci vegetačních
prvků tak, aby ponechané dřeviny
s novou výsadbou tvořili jeden celek
(biotop), který v řešeném území zachová kontinuitu místa, zvýší biodiverzitu a posílí funkčnost řešené plochy zeleně.
Projekt se zabývá návrhem výsadeb stromů, keřů a trvalek. K výsadbě
jsou navrženy alejové balové výpěstky stromů s obvodem kmínku 14-16
cm (měřeno v 1m) a pyramidální výpěstky o výšce 150-175 cm. Dále budou vysazeny kontejnerované keře
a trvalky. Na místech kácených dřevin
bude obnoven trávník. Řešená část
parku má dvě kompoziční těžiště, a to
v centrální části, kde jsou soustředné
cesty (kruhová a elipsovitá) v různém
odstupu od centrálního kruhového
záhonu a pak menší parter před zámkem s kašnou se sochou Tritóna na
kamenné mohyle. Ta je umístěna na
prodloužené ose zámku se zahradním
vstupem. Kolem kašny byla pravidelná úprava s ornamentální výsadbou
ze stříhaného živého plotu. Nově vysazené stromy by měly doplnit clonu
parku a park také částečně uzavřít na
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severu s tím, že mezi stromy byl ponechán průhled do sousední bývalé
užitkové zahrady, aby obě části byly
určitým způsobem propojeny. Do
parku budou vysazeny jak stromy listnaté, tak stromy jehličnaté, aby bylo
docíleno určitého efektu i v zimním
období. Druhy stromů jsou většinou
použity stejné jako v předchozích
etapách, aby bylo docíleno určité jednoty parku. Hmota korun stromů by
po jejich vzrůstu měla rámovat různé pohledy na zámek a také pohledy
směřované ke kruhovému záhonu,
kde by měl být vysazen solitérní jeřáb
obecný s převislou korunou. Kolem
cest v bývalé užitkové zahradě jsou
navrženy k výsadbě okrasné jabloně
s malými ozdobnými plody. V severozápadní části zahrady jsou navrženy
různé ovocné dřeviny jako ořešák královský, moruše, okrasná třešeň ptačí,
která neplodí, ale bohatě kvete plnými květy a keř kdoule. Kolem oplocení
jsou víceméně po celé délce řešeného území navrženy keřové výsadby,
které v budoucnu vytvoří potřebnou
pohledovou i mikroklimatickou clonu. Kromě keřových skupin jsou na
ploše „uvnitř“ řešené části zámeckého parku navrženy, v kompozičně
významných místech, solitérní keře či
menší skupiny keřů. Většina z nich má
výrazné květy a park tak oživí. U zdi
(severní část) jsou navrženy popínavé
dřeviny – loubince a hortenzie. Jednoduché plošné výsadby trvalek akcentují pravidelné parkové úpravy a jsou
navrženy především v místech s lavičkami, kde je může návštěvník parku
detailněji pozorovat. Na ploše před
oranžérií je situováno dětské hřiště
s několika stávajícími herními prvky.
Zařízení a náplň dětského hřiště není

součástí této projektové dokumentace. Řešeno je pouze vymezení plochy
dětského hřiště, a to formou tvarovaných nízkých živých plotů. Jedná se
o habrový plůtek zapěstovaný do výšky 80 cm a plůtek z meruzalky alpské
zapěstovaný do finální výšky cca 60
cm. V severovýchodní části je ponechán stávající vinohrad.
Projekt celkově řeší výsadku 95 ks
stromů, 73 ks solitérních keřů, 691 ks
stromků pro živé ploty a ornamenty, 1166 ks rostlin pro skupiny keřů
a 1423 ks trvalek. Na realizaci tohoto
projektu byla ve výběrovém řízení
o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána společnost Zahradnické
úpravy s.r.o., z Brna. Hodnotícím kritériem této veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena uchazeče.
Jedná se o služby a dodávky spojené s výsadbou zeleně, jež mají za
cíl podpořit přirozené funkce krajiny
výsadbou stromů a keřů, což umožní
přirozený vývoj navázaných společenstev živočichů a rostlin. Navrhovaná opatření tedy výrazně přispějí
ke zlepšení stávajícího stavu lokality,
ať už estetického, ale také z hlediska
biodiverzity. Výsadba stromů, keřů
a zatravnění bude mít pozitivní vliv na
vodní režim na lokalitách i přilehlých
plochách, neboť provedené biotické úpravy povedou ke snížení povrchového odtoku. Předmětem plnění
je také následná udržovací péče po
dobu dvou let.
Projekt rekonstrukce zámeckého
parku v Citově II. etapa – aktualizace,
jehož realizace proběhne na podzim roku 2021, je finančně podpořen z Operačního programu Životního prostředí.
Jaromír Otáhal
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Kalamita v Hrubém lese
Nedávné bouřkové jevy doprovázené silnými poryvy větru se nevyhnuly
ani Hrubému lesu za mlýnem v Citově. Následkem této smrště došlo k vývratům a polomům stovky vzrostlých
stromů téměř na celé ploše lesa. Zprůjezdněná byla i lesní cesta. Následkem
větrného víru došlo i k vyzdvižení mysliveckého posedu, který byl následkem
pádu o několik metrů dále zcela rozbit.
Spousty vyvrácených stromů, ale i zlomy větví jsou stále zavěšeny v korunách
okolních stromů. Na spouště míst v lese

tak hrozí pád zavěšených větví a tím potencionální riziko újmy na zdraví. Z tohoto důvodu nedoporučujeme vstup
do Hrubého lesa. Občané by měli zvážit to, zda jim stojí riskovat své zdraví nekontrolovatelným vstupem do lesa.
V současné době probíhají práce na
odstraňování následků této kalamity.
Kmeny budou postupně vytěženy a soustředěny na odvozní místo odbornou
firmou a k následnému komerčnímu prodeji. Z důvodu rozsáhlých zlomů vzrostlých stromů se však těžko budou vybírat

zdravé kmeny. Spousty kubíků dřeva
bude zužitkováno jako palivové dříví.
Z tohoto důvodu se obracíme na
občany obce Citov, kteří budou mít
zájem o samovýrobu dřeva z obecního lesa, aby svůj požadavek nahlásili
starostovi obce telefonicky na číslo
602 514 361. Se zájemci bude sepsána
smlouva o prodeji dříví z nahodilé těžby. Následně jim bude vytýčeno místo
v lese, kde si mohou dříví pro svou potřebu sami nadělat.

Jaromír Otáhal

Čipování popelnic na směsný komunální odpad
Vážení občané, jak píšeme v jiném článku tohoto zpravodaje, s účinností od 1. ledna 2021 je v platnosti nový zákon
o odpadech. Tento velmi diskutovaný zákon přináší velké
změny i pro obce respektive pro každého z nás.
Obce ve svozové oblasti firmy Marius Pedersen, a.s.
v průběhu letošního roku postupně zavádějí evidenční
a vážící systém směsného komunálního odpadu, sváženého
z popelnic od Vašich rodinných domů. Prvním krokem pro
zavedení evidenčního systému je vytvoření databáze Vašich nádob na směsný komunální odpad. Na základě těchto
údajů bude vytvořena tzv. chytrá svozová známka. Druhým
krokem je umístění tzv. čipů na Vaši svozovou nádobu, či na
více nádob, do kterých ukládáte směsný komunální odpad.
Pro osazení čipu je vhodná jakákoliv normovaná plastová
i kovová nádoba určená ke svozu směsného komunálního
odpadu.
Po zavedení systému lze přesně identifikovat, jak domácnost či podnikatelská provozovna, ze které odpad pochází,
tak i množství odpadu, který tato domácnost či provozovna
reálně vyprodukuje v daném čase. Snímač čipů je umístěn
na svozovém vozidle a celý proces probíhá bez zásahu obsluhy svozové firmy. Data se následně přenáší do systému
svozové firmy a jsou podkladem k fakturaci.
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Pro zavedení evidenčního a vážícího systému na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu je nutné, aby každá
Vaše popelnice, kterou k vývozu tohoto odpadu používáte,
byla opatřena číslem popisným Vašeho domu, v případě rekreačních objektů v obci pak jeho číslem evidenčním.
Za účelem vytvoření databáze popelnic na směsný
komunální odpad v jednotlivých domácnostech Vás
v průběhu měsíce srpna 2021 postupně navštíví pověření pracovníci obecního úřadu. Těmto pracovníkům
nahlásíte počet, typ a objem popelnice, kterou budete
nadále používat k vývozu směsného komunálního odpadu. Tyto Vaše popelnice, které do databáze uvedete,
pak budou po dohodě se svozovou firmou opatřeny čipem. Předpokládá se, že by se tak mohlo stát při pravidelném vývozu popelnic ve čtvrtek dne 23.9.2021. Od měsíce
října 2021 by pak směsný komunální odpad byl vyvážen
pouze z popelnic opatřených čipem.
Prosíme občany, aby své popelnice viditelně označili číslem popisným, v případě rekreačních objektů číslem evidenčním, a to co nejdříve. Bez čísla popisného či
evidenčního by nemohly být popelnice očipovány. S Vaší
vstřícností a pochopením dané legislativy to společně
zvládneme, za což Vám předem děkujeme.
Jaromír Otáhal
1/2021

Bylo, nebylo, aneb co se nám to tu nenápadně chystá?
Mnoho let do minulosti sahá myšlenka propojit Evropskou unii vysoce
moderní Vysokorychlostní železnicí
(VRT) Českou republiku nevyjímaje!
Což o to, myšlenka je to hezká. Kdo
by se nechtěl řítit vlakem rychlostí
až 320 km v hodině obklopen komfortem a pohodlím, hýčkán usměvavými stewardy. Studenti i pracující si
odskočí na otočku odkudkoliv z ČR
do Prahy či Brna do divadla či na
večeři. Za pár korun! Slabší regiony
pokvetou, ulehčí se ostatní dopravě,
budeme si blíž s evropskými národy.
Však jsme jejich součástí. A co teprve
ta ekologická šetrnost! Radost pohledět! Peníze nejsou problém, a světe,
pohleď, my Češi jsme šikovní a umíme stavět. Tak nějak je tato pohádka vyprávěna a prezentována v naší
zemi královskými staviteli a výběrčími daní. Jenže se vypráví jen vymyšlený šťastný konec a realita příběhu
je poněkud jiná.
Zpátky do reality aneb skutečný příběh zničené země. To, co nám
investor stavby Správa železnic (vypravěč pohádky) již nedopoví je to,
že se jedná o megalomanské dílo na
zelené, dosud nedotčené louce. Tedy,
VRT nepovede podél stávajících liniových staveb. Přetne a rozdělí naši
hustě obydlenou zemičku a nenávratně zatíží krajinu. Bude mít nevratný
vliv na životní prostředí, půdu, vodní
zdroje, lesy a louky a hlavně na konkrétní životy desítek tisíc jednotlivců.
Naše země, která má problém postavit či opravit silnici za humny, neumí si
udržet malé regionální železniční tratě, má problém vypsat transparentně
tendr na cokoliv, se právě teď žene do
největší investiční akce všech dob!
Vysokorychlostní železnice uzavře
Citov do pomyslného trojúhelníku.
Ze všech jeho stran bude obklopen
železničním koridorem. Dle studie
proveditelnosti se vysokorychlostní
železnice ve směru od Brna před obcí
Citov dělí na severní a jižní koridor.
Severní koridor bude směrovat na
Olomouc a v případě našeho katastru šikmo protne Hrubý les za mlýnem
v Citově a u obce Majetín se připojí na
1/2021

stávající železniční koridor Olomouc
– Přerov. Jižní koridor protne katastr
naší obce pod zámkem v Citově, který
pak směřuje pod Císařovem a podél
Rokytnice novým úsekem vysokorychlostní železnice na Ostravu.
Občané obcí České republiky, kterým vysokorychlostní železnice zasáhne do jejich života, a kterým není
lhostejné, jakým způsobem je výstavba VRT prezentována, se hromadně
připojují k petici. Jejich námitky jsou
shrnuty do několika hlavních argumentů:
1) Prezentované trasy VRT nebyly včas
a dostatečně projednány s obyvateli lokací, kterých se stavba a následný provoz rychlovlaků týká.
Z doposud probíhající komunikace
vyplývá, že osoby a orgány zodpovědné za výstavbu VRT považují
názory obyvatel za bezpředmětné.

2) Plánovaná trasa navrhované trati má být zcela nelogicky vedena
mimo stávající dopravní koridory,
jejichž využití by nejen snížilo cenu
výstavby VRT, ale především by nemusela být nenávratně zničena či
poškozena podstatná část české
krajiny. Realizací výstavby nových
železničních tras i provozem rychlovlaků by došlo k narušení unikátních ekosystémů a k záborům
nejkvalitnějších půd, které slouží
k produkci potravin zásobujících
většinu obyvatel naší země.
3) Je třeba znovu zvážit, zda má na
tak malém území tato stavba smysl
a zda, vzhledem k tempu příprav,
bude po uvedení do provozu odpovídat úrovni aktuálních dopravních technologií. Výstavba takto
navrhované trasy by tak mohla
bezdůvodně omezit a paralyzovat
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životy až stovek tisíc obyvatel – jejich zdraví, kvalitu života a hodnotu jejich majetku.
4) V době současného zadlužování
obyvatel České republiky pokládáme za důležité investovat finance
plynoucí z našich daní zodpovědně, s ohledem na zájmy všech českých občanů. Například do rekon-

strukce stávající husté železniční
sítě.
Požadují pozastavení příprav na
výstavbu tratě, navrhují otevřít širokou odbornou diskuzi, ale především žádají o to, aby se celý projekt
konzultoval s obyvateli dotčených
obcí.

Vážení občané, pokud Vám není
lhostejné, v jakém životním prostředí budeme v budoucnu žít, jaké zanecháme svým dětem, přijďte podpořit svým podpisem PETICI. Petice
„STOP VRT“ je pro Vás připravena
k podpisu v kanceláři Obecního úřadu v Citově.
Jaromír Otáhal

Statistika obyvatel obce za rok 2020
K 31.12.2020 žilo v obci Citov 550 obyvatel.
Z toho:
- mužů
280
- žen
270
- dětí do 15 let
99
- dětí od 16 do 18 let 13
- osoby nad 60 let
124
Průměrný věk osob je 40,67 let. Z toho:
- ženy
42,24
- muži
39,13

Svobodný/á
Ženatý/vdaná
Rozvedený/á

248
229
34

Vdovec/vdova
z toho:
* ženy
* muži

39
32
7

Stavění a kácení máje
To, že se některé tradice mohou pojmout trošku netradičně, nás poslední dva roky naučily přijímat. Hodová májka oproti loňskému roku nakonec letos v květnu
zdobila naši vísku. Možná někteří ani nevíte, že to byl
malý jehličnatý stromek od Josefa Mráčka. Jak k tomu
došlo? Prvním důvodem je fakt, že jehličnatých stromů
v našem lese moc nemáme, a ta troška, která tam je,
byla napadena kůrovcem. Dalším důvodem byly zákazy konání hromadných akcí v době stavění májky. Napadlo nás tedy, že necháme nazdobit malý stromeček,
který byl týden k dispozici u víceúčelového hřiště vám
všem. Každý mohl, dle libosti a podle své fantazie uvazovat fáborky, mašličky, kytičky na tuto májku. Chlapi
pak májku nadstavili kůlem, a bylo hotovo.
Poslední květnovou sobotu společně s programem
pro děti pak byla májka pokácena.
Děti odpoledne doslova zaplnili Hliník, kde jim Miluška s Michaelou připravily překážkovou sportovní
„opičí dráhu“ a sladké odměny. Až do večera dráha
už rukama samotných dětí několikrát změnila svou
podobu. Co by to byl za večer pro děti bez táboráku
a špekáčků? Vím, že zachutnaly špekáčky i dospělákům, kteří nestihli vynikající hamburgery od Tomáše.
Kdo přišel, hlady ani žízní netrpěl, o to se postarali dvě
Kateřiny a Pavel, kteří u okénka nenechali nikoho dlouho čekat :o).
Za organizátory Kateřina Jemelková
a Milena Majdišová
12
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Letní olympiáda v Hrubém lese
Stejně jako letní Olympijské hry
2020 v Tokiu byly přeloženy z důvodu
celosvětové pandemie na rok 2021, tak
i dětský den s olympijskou tématikou se
v Citově posunul na červnovou sobotu
roku 2021. Sice zdravotní situace ještě
nebyla nejrůžovější, a každým dnem
se měnily opatření, zákazy a povolení
od ministerstva zdravotnictví, všichni
jsme však toužili tento rok neochudit
děti o jejich „pohádkovou cestu lesem“.
Stejně jako je naplánovaná letní olympiáda bez diváků a bez zahraničních
diváků, i naše Olympiáda v Hrubém
lese minimalizovala „shlukování“. Takže
nám vypadla například tradiční plavba
lodí po Morávce, nebo závěrečné hry
na koupališti. Ale děti nebyly o zážitky
ochuzeni, poprvé jsme vyzkoušeli dvě
trasy – červenou pro mladší děti a žlutou pro starší. Organizátoři se přeměnili
na stanovištích ve zdatné sportovce
a dětem rozdávali za splnění disciplíny
razítka do jejich karet a drobné dárky či
sladkosti. Starší děti měly navíc 6 stanovišť bez osádky (tzv. kešky) s otázkami,
na které musely odpovědět do kartičky
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disciplín. Měli jsme velkou radost, že se
nakonec zapojili do sbírání odpovědí
u těchto stanovišť i menší děti společně se svými rodiči, prarodiči. Všichni
společně v lese soutěžili a poznávali některé vybrané letní sportovní disciplíny
a naše úspěšné reprezentanty v těchto
sportech:
1) Stanoviště se sportovci: Parkur, kanoistika, basketbal, volejbal, judo,
běh, tenis, fotbal
2) Stanoviště kešky: Plavání, cyklistika,
vzpírání, desetiboj, vrh koulí, hod
oštěpem.
3) Antidopingové a občerstvovací
stanoviště, kde tým našich doktorek provedl kontrolu dopingu,
a společně s organizačním týmem
naopak doplnil povolený doping
v podobě sodovky, oplatku a třeba
i pivečka (pro tatínky).
Hodinu před startem lilo jako
z konve, a všechny fáborky v lese,
které byly žluté a červené, najednou
měli stejnou barvu – bílou :o). Ale i tak
všech 68 malých sportovců úspěšně

prošlo všemi sportovními disciplínami a vystoupali na olympijské stupně
vítězů. Všichni získali medaili a dárek,
samozřejmě sportovní – švihadlo
nebo balónek. Pro doplnění energie
pak všechny děti v areálu mlýna měli
špekáček a pití. Kdo chtěl a měl chuť si
poslechnout skvělou cimbálovku, případně si dát nějakou dobrou zvěřinu,
pak mohl navázat na sportovní procházku oddechovým odpolednem
u cimbálu, které organizovalo myslivecké sdružení.
Den utekl opravdu velmi rychle
a při psaní tohoto článku vzpomínám
na všechny ochotné organizátory těchto chvilek, kde je jim odměnou dětská
radost a úsměv. Máme v Citově velké
štěstí, že se z řad bývalých dětských
účastníků zapojuje do organizace tolik
mladých, kteří připravovali dětem program na jednotlivých stanovištích.
Moc děkuji všem organizátorům,
kteří pomáhali toto olympijské sportovní odpoledne uskutečnit. Sportu
zdar!
Za obec Citov Kateřina Jemelková
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Vítání občánků
V neděli 20. června 2021 jsme neobvyklým, ale zato krásným způsobem
přivítali děti mezi občany naší obce.
V roce 2020 proběhlo vítání občánků
individuálně v průběhu měsíce listopad, a to pouze na obecním úřadě bez
slavnostního obřadu z důvodu epidemiologické situace s šířením onemocnění Covid-19. Letos jsme doufali, že se
nám podaří vítání udělat slavnostně.
Vyčkávali jsme na pěkné počasí, aby se
mohlo uskutečnit ve venkovních prostorách v areálu našeho zámeckého
parku. A podařilo se. Některá dítka přišla na vítání už po svých, jiná naopak
oslavila svůj první půlrok života. Dětí
bylo pozváno celkem 12, dva chlapci se vítání nezúčastnili. Na podzim
byla přivítána jedna holčička – Sabinka. Letos jsme vítali Natálku, Denisku,
Martinka, Mikuláška, Melisku Élisku,
Amálku, Janičku, Teodorka, Antoníčka
a Tinušku. Naše nejmenší přišly přivítat děti z Mateřské školy svým vystoupením a kulturní program obohatil
i zpěv dětí rodiny Seidlových, Janošíkových, Džubákových a Karasových
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za hudebního doprovodu Jana Seidla.
Po slavnostním projevu starosty obce
proběhla gratulace, zápis do pamětní
knihy a předání dárků pro děti, kytičky
pro maminky a letos i malá pozornost
pro táty. Byl zrovna Den otců.
Na závěr této slavnostní chvíle jsme
vyslovili přání všem rodičům, aby své

rodičovské poslání naplno prožívali po
celý život a byli šťastní se svými dětmi.
Dětem, aby milovaly a ctily svou maminku a svého tátu, aby šťastně vykročily do života, který je teprve čeká. Bylo
mi potěšením i ctí uvést naše nejmenší
do svazku naší obce Citov.
Lenka Karasová, za Obec Citov

1/2021

Společenská kronika obce Citov
– ohlédnutí za rokem 2020
Narození
Dunka Filip
Hub Matyáš
Kozel Martin
Hrubý Mikuláš
Kajnarová Sabina
Navrátilová Amálie
Lavrinčiková Jana
Šebík Teodor
Juřena Antonín
Zbořilová Tina
Zemřelí
Mrázková Pavla
Lavrinčik Benedikt
Sehnulová Marie
Koukal Bohumír
Kolečářová Zdenka
Obrtel Emanuel

7.1.2020
26.2.2020
4.6.2020
11.6.2020
9.11.2020
26.12.2020

Přistěhovalí
Bednaříková Michaela
Krönerová Nikola
Krönerová Ivana
Kröner Pavel
Kröner David
Balogová Petra
Medek Čecháková Nikola
Ječmínková Kateřina
Navrátil Adam
Dirová Denisa
Ruda Aleš
Juřena Jan
Možíšová Simona
Juřenová Nikola
Ludvová Lucie
Ludva Jonáš
Ludvová Mia

Odstěhovalí
lí
Pochyla Adam
m
Hrbáček Jan
Němcová Ladislava
dislavaa
Bejdáková Rosalie
osalie
Bejdáková Štěpánka
ěpánkkaa
Nevrkla Daniel
el
Dunková Pavlína
lína
Dunka Filip
Suchá Sabina
Dunka Lukas
Dunka Alexandr
ndrr
Koukal Milan
Oškerová Monika
kaa
Majdiš Ctirad
Šefčík Jan
Formánková Dita
taa
Frýželková Tereza
zaa

Řád veřejného pohřebiště obce Citov
+ pasport hřbitova
Řád veřejného pohřebiště obce Citov
Obec Citov jako provozovatel veřejného pohřebiště
podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu
s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného
pohřebiště obce Citov.
Zastupitelstvo obce Citov ve smyslu § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Citov dne
21.9.2020, pod číslem usnesení UZ/10/10/2020. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 10.8.2020,
vydaného pod č.j.: KUOK 89425/2020. Tento řád je účinný
dnem 1.11.2020.
Řád je zveřejněn na webových stránkách obce společně s odkazem na pasport hřbitova: https://www.obeccitov.cz/pasport-hrbitova-obce-citov. K nahlédnutí je
i v kanceláři Obecního úřadu Citov, na místním hřbitově
bude umístěn také.
Pasport hřbitova obce Citov
V roce 2020 byl zpracovaný pasport hřbitova obce
Citov. Při zpracování tohoto pasportu bylo provedeno
1/2021

přečíslování hrobů a nové zaměření hrobů – tyto změny
se u nájemců hrobů projeví až v nové nájemní smlouvě.
Stávající smlouvy zůstávají beze změny v platnosti do vypršení nájemní lhůty. Nové smlouvy jsou nájemcům před
vypršením nájemní doby zasílány k podpisu.
Dle nového pasportu citovský hřbitov má 197 hrobových míst (z toho 21 hrobů je volných) a 42 míst v urnovém háji (z toho je volných 26 míst). Přehledová mapa
hřbitova s novým očíslováním hrobů bude také vyvěšena
na místním hřbitově.
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a z úhrad za služby spojené s nájmem. K podpisu
smlouvy a úhradě poplatku bude nájemník hrobu předem vyzván. Cena je splatná předem jednorázově na
celou dobu trvání nájmu, a to na účet vedený u České
spořitelny číslo 1882967399/0800 nebo hotově v kanceláři Obecního úřadu v Citově. Cena za nájem a za
služby s nájmem spojené je stanovena pro rok 2021
ve výši 14,- Kč za 1 m2/rok. Z toho nájemné činí 7,- Kč/
m2/rok a služby s nájmem spojené (sečení, likvidace odpadu, spotřeba vody, údržba) činí 7,- Kč/m2/rok. Cena
pro následující roky se může měnit dle přepočtu skutečných nákladů.
Lenka Karasová, Obecní úřad Citov
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Mateřská škola
Máme za sebou dlouhou zimu. Příroda si s námi pěkně pohrávala a teplé
dny stále v nedohlednu. S dětmi jsme si
užili skvělou bobovačku. Stopovali jsme
zvířátka a v knížkách potom hledali,
kterému stopa patří. Stavěli jsme sněhuláky, koulovali se a užívali si sněhové
nadílky. A pak přišlo nařízení, kdy jsme
opět dveře školky zavřely. Trvalo to od
1. 3. 2021 až do 11. 4. 2021. Otevření
bylo omezeno a do školky mohly od
12. 4. 2021 chodit jen děti předškolního věku a děti rodičů IZS. Ostatní
děti se do školky vrátily až 10. 5. 2021.
V době uzavření školky se děti musely
distančně vzdělávat. Je nám jasné, že
v rodinách nemají tolik počítačů a tabletů, když je potřeba vzdělávat starší
sourozence a rodiče na home officech,
tak jsme zvolily cestu zasílání úkolů přes
email. Rodiče úkoly dětem vytiskli (kdo
neměl možnost, mohl si přijít ke dveřím do MŠ), děti vypracovaly a rodiče
poslali zpět. Vymyslely jsme i zpestření, kdy jsme vyhlašovaly výzvy. První
výzvou bylo nakreslit pohádku, kterou
dětem rodiče čtou před spaním, vyfotit
a poslat nám obrázek, a my jsme s paní
učitelkami hádaly, která pohádka to je.
Další výzvou bylo nakreslit domácího
mazlíčka, popř. zvířátko, které mají na
dvorku. Přišly krásné výtvory kočiček
a pejsků. A poslední výzvou bylo ozdobit keř Zlatice u brány MŠ. Sešly se
opravdu krásné nápady na tvoření –
malované kraslice, kraslice polepené
korálky, zajíček z ruličky od toaletního
papíru, dřevěná vejce, závěsy, zápichy,
ozdoby vystřižené a zalaminované…
zkrátka spousta krásných dětských prací. Všem, kteří se zapojili do výzdoby,
moc děkujeme. Jedna maminka přišla
s nápadem, jestli bychom nemohly pro
děti udělat nástěnku, a tak jsme rozvěsily na zábradlí MŠ síť a děti zde mohly
věšet obrázky, které doma nakreslily.
Další vlna „korony“ nám trochu
zkomplikovala plánované akce. Čarodějnice jsme měli jen v omezeném počtu. A dětský den jsme si udělali hned
dvakrát. 1. 6. jen malý na zahradě školky a druhý 15. 6. (přeložen kvůli dešti
a nemocnosti dětí). To jsme se vydali
do lesa - Háj. Už jen ta cesta byla pro
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děti zážitkem, protože dostaly do ruky
mapu a cestu si samy hledaly. V lese na
ně čekala trasa, kde plnily úkoly. Nakonec si musely vykopat poklad. Ano,
opravdu vykopat. V zemi našly truhličku, ve které bylo pár čokoládových
penízků a vzkaz, kde je pravý poklad
ukrytý. S vyluštěním hádanky měly některé děti trošičku problém, ale všechny to samy zvládly a poklad si našly.
Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 jsme zapojeni do Šablon II. Celý projekt má název „Rozvíjíme MŠ Citov“ a finance jsme
dostali z Evropských strukturálních fondů Operační výzkum, vývoj a vzdělávání. Jako aktivity jsme si zvolili Školního
asistenta, DVPP 2x (další vzdělávání
pedagogických pracovníků – zaměření
vyšlo z průzkumu, kde byla největší potřeba v oblasti polytechnické výchovy),
a projektových dnů ve školce 4x a mimo
školku také 4x. Asistent běžel od ledna
2020, DVPP se dalo absolvovat i v době
covidu online, ale projektové dny mu-

sely počkat. V červnu už nám svitla naděje, a tak jsme toho využili a začali plnit projektové dny. Vždy jsme si k sobě
museli přizvat odborníka z praxe, který
s učitelkami spolupracoval a společně
naplánoval, zrealizoval a zhodnotil projektový den. Díky těmto dotacím můžeme absolvovat projektové dny a rodiče
nemusí nic platit.
Jako první 4. 6. 2021 jsme měli projektový den v MŠ s názvem „Dog frisbee“, kde nám slečna Iveta Chomátová,
společně se svou fenkou Beri a s dalšími účastnicemi, předvedla a okomentovala výcvik psů v chytání disků
- „frisbíček“. S dětmi udělala psí rozcvičku, kde děti musely cvičit stejně, jako
její Beri. Naučily se, jak se má správně
házet frisbee a ti nejodvážnější si mohli
vyzkoušet jaké to je, když mají pejska
na zádech. Některé děti se zprvu bály,
ale později strach trošku ustoupil do
pozadí a v dětech zavládla zvědavost.
Pohladili si jej úplně všichni.
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14. 6. 2021 jsme se vydali do Mlýna
na další projektový den v MŠ nazvaný
„Co umí myslivec“, kde nám odborník
z praxe Jan Polišenský se svým vnukem Filipem Jirsou předvedli, co vše
je potřeba k práci myslivce a lesníka.
Filip měl přichystanou spoustu obrázků, kde děti poznávaly zvěř, učily
se mysliveckou mluvu (oči jsou světla, uši slechy…), přiřazovaly mláďata
k maminkám a tatínkům… Nechyběla
ani ukázka práce lesníka, kde mohly
nejen vidět, ale i slyšet pilu a na vlastní uši vyzkoušely, proč má lesník při
práci sluchátka. Mohly si nasadit vestu a ochrannou přilbu a zjistily, jak je
to těžké. Zkoušely si potěžkat klíny,
měřily metrem a pokládaly všetečné
otázky, na které Filip i pan Polišenský
odpovídali. Potom se děti rozdělily do
skupin a jedna si šla vyzkoušet svou
přesnost v hodu patronem (samozřejmě prázdným) do sudu a druhá šla střílet ze vzduchovky. Každé dítě mělo 4
rány a svůj vlastní terč, který si potom
odneslo domů. Děkujeme Mysliveckému sdružení Hrubý les za možnost navštívit jejich areál a zrealizovat tam náš
projektový den.
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16. 6. 2021 nás čekal první projektový den mimo MŠ s názvem „Zkoumáme
jeskyně“. Ráno jsme nasedli do autobusu a odjeli směr Teplice nad Bečvou,
kde se nachází Zbrašovské aragonitové
jeskyně. Jízda autobusem byla pro někoho prvním zážitkem v životě, ale vše
jsme zvládli a spokojeně dojeli na místo. Prošli jsme lázněmi až ke vstupu do
jeskyní. Tam jsme se trošku přioblékli, ať
nám není zima a už jsme jen čekali na
průvodce. Ujal se nás mladý muž, který
dětem vše ochotně ukazoval a vysvětloval. Cestou jsme našli pár skřítků, kteří
se schovávali mezi krápníky. Velkým zážitkem pro děti bylo to, že občas spadla
ze stropu kapka vody a dlouho jim trvalo, než přišly na to, proč na ně prší, když
je tam strop. Průvodce je chvilku nechal
přemýšlet a potom jim vše vysvětlil. Dalším zážitkem bylo objevovat místa, která jsou označena značkou se zákazem
vstupu kvůli nebezpečným plynům.
Jejich přítomnost nám průvodce ukázal tak, že pomalu spouštěl hořící svíci
a děti netrpělivě čekaly, kdy zhasne. To
byl totiž důkaz, že je tam plyn, který pohlcuje kyslík a svíce bez přístupu kyslíku
nehoří.

18. 6. 2021 byl den, kdy jsme opět
jeli autobusem do Modré na další projektový den mimo MŠ s názvem „Živá
voda“. Nejdříve nás čekala prohlídka
archeoskanzenu, kde se nás ujal průvodce, který tam celé léto bydlí. Ukazoval nám život našich předků, a co
bylo nejzajímavější, a dětem utkvělo
v hlavách, že jich na jedné posteli spalo až 8. Viděli jsme budovy chudých
rybářů, školu i dům bohatého sedláka. Pohladili jsme si kozla a přesunuli
se do vedlejšího areálu. Tam už děti
lákala voda. Napřed jsme se podívali,
jak to vypadá na hladině a potom už
jsme šli dolů do průhledného tunelu,
který vedl doprostřed rybníku. Ryby
plavaly všude kolem nás. Největší
atrakcí byl pro děti potapěč, který
zrovna umýval tunel. Začal si s dětmi
hrát – dal ruku na stěnu a děti na něj,
posunul ji a děti také. Tato hra jim vydržela neuvěřitelně dlouho. Potapěč
byl tak hodný, že potom chytal ty velké ryby Vizy velké a hladil je, aby si je
děti mohly lépe prohlédnout. O patro níže jsme ještě mohli vidět sumce,
kteří se schovávají na dně a chrání
se tak před světlem. Celou návštěvu
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Živé vody jsme zakončili „koupáním“
se v přírodním jezírku.
22. 6. 2021 už jsme opět seděli v autobuse a ujížděli směr Horní Loděnice
na projektový den s názvem „Na farmu
za zvířátky“. Tady se nás ujala odbornice z praxe paní Marie Minářová, která
nás provedla celým areálem. Ukázala
nám výběhy pro koně, popsala, jak se
který kůň jmenuje a vysvětlila, proč
jsou 4 koně až tak stranou – jsou totiž
zlobiví, tak jsou tam na „převychování“.
Mají tam i jednoho oslíka, který se jmenuje Ruda. Paní Minářová nás provedla
boxy a seznámila děti s přípravou krmení, proč má každý kůň své vlastní
a co vše se jim dává. Upozornila děti
na to, že nikdy nemají krmit žádná zvířata ve výběhu bez dovolení majitele
a vysvětlila jim, co se stane, když každý něco donese a kůň to vše spořádá.
Ukázala nám šatnu, kde jsou uschované potřeby k jízdě – sedla, ohlávky…
A nastal čas, kdy si děti nasadily helmu
a mohly se na koních projet. Dokonce
tam mají i výběhy, kde se dá volně chodit mezi zvířátky a děti je mohly krmit
trávou. Jeden výběh byl maličký a tam
bydleli králíčci a morčata. Ve druhém
poskakovaly kozy a líně leželo prasátko. Snědli jsme oběd a mohli vyrazit
zpět k domovu.
23. 6. 2021 nás čekal náročný den.
V Čechách pod Kosířem jsme jako
první navštívili Hasičské muzeum,
kde nás paní provedla mezi starodávnými koňskými stříkačkami, ukázala nám tehdejší hasičskou výstroj až
ke stříkačkám poháněných motorem.
Na jednu stříkačku jsme si mohli vylézt, nasadit helmu a vyfotit se. Kluky
uchvátila sbírka malých autíček a od
skla se nemohli odlepit. Pak jsme se
přesunuli do zámku. Projektový den
s názvem „Jak to chodí na zámku“ byl
předzvěstí návštěvy zámeckých komnat. Ujala se nás princezna, provedla
nás zámkem a ukázala, jak žili, s čím
si hráli, na portrétech jsme viděli její
předky a obyvatele zámku. Seznámila
nás s tím, co se musela naučit, co se
zase učili její bratři. Děti nejvíce uchvátil tehdejší záchod v podobě nočníku
u postele a paní učitelky všudypřítomné služebnictvo. Po prohlídce jsme se
přesunuli do zámeckého parku. Cho18

dila si nás prohlížet pávice a páva jsme
jen slyšeli z dálky. Po cestě jsme narazili
na jeskyni, ve které bydlel drak a chtěl
naši princeznu slupnout k obědu. Děti
ji pomohly zaříkávadlem vysvobodit
a drak v tu ránu zdřevěněl. Princeznu
jsme zachránili a mohli jít s klidným
srdcem na oběd. Po obědě se neuskutečnil žádný odpočinek na lehátku, ale
výšlap na rozhlednu Velký Kosíř. Cesta
byla poněkud náročnější, avšak všichni
ji zvládli. Jelikož si pan řidič našeho autobusu nebyl jist, zda jsme schopni ujít
takovou dálku, vyjel tedy k našemu cíli
na kole, kde tuto situaci osvětlil panu,
jenž má rozhlednu na starosti. O to větší bylo jeho překvapení. Na rozhlednu
jsme vylezli všichni a vyfotili se tam.
Některé děti ji vyběhly dvakrát. Chvilku
jsme si zaskotačili na průlezkách a vydali se směrem dolů. A to už nás čekala
jízda autobusem zpět k domovu. Přije-

li jsme opravdu pozdě a maminky už
měly obavy, jestli se nám něco nestalo,
protože už bylo 16.45 hodin. Ale myslím si, že plno zážitků, které děti mohly
vypravovat, vše vysvětlilo.
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28. 6. 2021 přijela do školky odbornice z praxe paní Michaela Borošová,
která si pro nás připravila projektový
den v MŠ s názvem „Příběh perníčků
aneb jak Jeníček a Mařenka k perníčkům přišli“. Den začala divadelním
představením, kde děti seznámila s postavami a tím, jak to vlastně bylo s těmi
perníčky. Děti se do příběhu mohly
zapojovat a odpovídat na položené
otázky. Potom se společně přesunuly
ke stolečkům, dostaly perníčky, umíchaly si společně polevu a mohly začít
se zdobením. Každé dítko si vyrobilo
dva perníčky. Jeden mohly hned sníst
a druhý si nechaly na památku, ale myslím si, že se o něj doma podělily a perníček snědly.
15. 7. 2021 nás čeká ještě poslední
projektový den s názvem „Jak se dělá
knížka“. Odbornicí z praxe nyní bude
Pavla Navrátilová, která děti provede knihovnou, seznámí je s vedením
knihovny a řazením knih, aby to bylo
přehledné, kde najdou knihy pro děti
a kdy mohou chodit do knihovny, vysvětlí jim, jak se knížka připravuje, kdo
jí píše, jak se jmenuje ten, co ji kreslí…
Děti si budou moci knihu vyrobit – zahrají si na ilustrátora, spisovatele…
Společně si zkusíme najít knihu podle
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písmen, prohlédneme si knížky a připomeneme si, jak se s knížkou zachází.
Jak jste mohli číst, tak poslední
červnové dny byly opravdu hektické.
Do toho jsme ještě stihli přivítat malé
občánky s krátkým vystoupením dětí
z MŠ. A nesmím zapomenout ani na
tradiční rozloučení s předškoláky. Děti
předvedly to, co se ve školce učí s paní
učitelkou Pavlínkou, která děti seznamuje s anglickým jazykem. Děti to
ohromně baví a máme i veliké šikulky,
kteří nás neustále překvapují. Pásmo
pohybových písniček v anglickém jazyce a na závěr taneček v českém jazyce. Předškoláci, vlastně nyní už školáci,

obdrželi dárky od MŠ Citov a také od
Obce Citov z rukou Lenky Karasové,
DiS. (pan starosta se ze zdravotních
důvodů omluvil). Naše předškoláky
můžete vidět na vývěsce u Jednoty
v Citově, kde mají své tablo.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří nám pomáhají, rodičům za
trpělivost, a hlavně Obecnímu úřadu
za finanční podporu.
Všem Vám přeji krásné léto, odpočinkovou dovolenou, dětem, aby si
užily prázdniny a prvňáčkům, aby vykročili tou správnou nohou.
Za kolektiv MŠ Citov
Veronika Mlčochová
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Mobilní rozhlas
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? Například:
 běžné hlášení rozhlasu přímo do
mobilu
 novinky z úřadu přímo do mobilu
 upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky atd.
 pozvánky na sportovní, kulturní
a jiné akce
Proč a jak se registrovat?
Při registraci si můžete nastavit přesně typ informací, které vás zajímají a také
číslo domu, kde bydlíte, kde bydlí vaše
rodiče nebo máte sídlo společnosti. Dozvíte se tak například včas o výpadcích
energií, blokovém čištění, poplatcích,
havárii vody či kulturních událostech.
Vaše údaje budou v bezpečí v souladu
s GDPR obecným nařízením o ochraně
osobních údajů. Prosím při registraci uvádějte své jméno a příjmení, ať
víme, komu informace odesíláme.

Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku https://obeccitov.mobilnirozhlas.cz/registrace
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS
3. Vyplněním registračního letáku
a předáním na úřad obce Citov
4. Registrovat se můžete také přímo
na našem obecním úřadu – rádi
vám pomůžeme.
Stáhněte si také aplikaci naší samosprávy
Součástí systému je i stejnojmenná
aplikace “Mobilní Rozhlas”. S aplikací budete mít všechny informace a kontakty
kdykoli při ruce. Díky užitečným funkcím jako je nahlašování podnětů, zvířecí
detektiv nebo pátrání po pohřešovaných osobách, můžete pomoci svému
okolí a v případě nouze aplikace může
pomoci i vám.

Po dobu plného přechodu předávání zpráv pomocí Mobilního rozhlasu Vám některé zprávy budou chodit
duplicitně – někteří občané jsou zaregistrovaní k odběru informací přes
webové stránky obce, jiní jen v Mobilním rozhlase a někteří mají registraci
v obojím. Než vše sjednotíme, vychytáme nedostatky a bude vše hladce fungovat, jak má, tak prosíme o trpělivost.
V případě, že z Vaší strany bude nějaká
potíž, informujte nás, problém vyřešíme společně. Děkujeme za spolupráci.
Lenka Karasová, Obecní úřad Citov
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