Císařovské listy 2016
Vážení občané,
připomeňme si před koncem roku, co jsme spolu letos prožili. Se starým rokem jsme se rozloučili krásnou
silvestrovskou vycházkou s císařovskými cvičenkami TY-ČINKAMI. Sešlo se nás víc než třicet, a proto
doufáme, že se tato událost stane další císařovskou tradicí.
9. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, při které se vybralo 10 036,- Kč. Jménem Charity České
republiky děkujeme za štědrost. Plesovou sezonu zahájil Hasičský ples a Karneval pro děti, který také vzorně
připravili naši hasiči. Následoval Obecní ples a 6. února pak Vodění medvěda a Pochovávání basy, kde si
hasiči připravili opět zábavný program, tentokrát na téma Hvězdy tančí.
Přestože žijeme v 21. století, daří se nám udržovat místní tradice, zejména ty Velikonoční. Na smrtnou
neděli jsme opět mohli odměnit za krásné zpívání děvčátka s májkem a se smrtkou, o Velikonocích potom
kluky, kteří nás vzbudili svými brkači a zpěvem. O dva dny později mužská část pokolení přišla koledovat
s tatarem. K jaru již také patří koncem dubna Rej čarodějnic, kde si děti – čarodějové pohrály, zasoutěžily a
každý si vyčaroval malý dáreček.
V srpnu uspořádali hasiči Dětský den, a tak se děti ještě před nástupem do školy mohly pobavit u různých
soutěží, vyzkoušet si svoji zručnost, rychlost i trpělivost. V září se naši občané – cyklisté zapojili do
cyklovyjížďky mikroregionu Dolek. V říjnu jsme přivítali do naší obce čtyři malé občánky: Terezu
Pumprlovou, Ninu Chudou, Tadeáše Holubce a Valerii Pobudovou. V předvečer výročí založení České
republiky se pak sešli děti i dospělí s lampiony, u pomníků jsme uctili památku zesnulých z 1. světové války,
na hřišti nás čekal ohňostroj a následovalo posezení v kulturním domě, kde nám hasiči připravili malé
občerstvení.
V listopadu proběhly hned dvě akce. Vernisáž fotografické soutěže Království objektivem občanů
Království s udílením cen nejlepším fotografům. Na 1.místě v kategorii Jak se žije v naší obci se umístila
Marie Švédová z Císařova. První adventní neděli se uskutečnila Výstava ručních prací, zvonečků a betlémků.
V rámci výstavy proběhla kuchařská soutěž o nejlepší bábovku. 91 hodnotících návštěvníků rozhodlo, že
ze 13-ti soutěžních vzorků byla nejlepší bábovka Gity Hanzlíkové, na druhém místě se umístila Markéta
Machalová a na třetím Irena Machalová. Také děti soutěžily a zpestřily výstavu svými obrázky na zimní
téma. Návštěvníci vernisáže fotosoutěže hlasovali a nejvíce bodů získal obrázek Natálie Zatloukalové, druhé
místo patří Tereze Karasové z Citova a třetí místo získal Dominik Hanzlík. Gratulujeme a děkujeme všem,
kteří přinesli své výrobky, zapůjčili zvonky i betlémky nebo upekli bábovku, protože bez nich by Výstava
nebyla!
V prosinci navštívil naše děti Mikuláš, děkujeme Jiřímu Janíčkovi a všem pomocníkům za kouzelnou
nadílku. Do konce roku nás čekají ještě dvě akce: 23. 12. v 16 hodin se sejdeme u našeho stromečku a
zazpíváme si koledy za doprovodu dechové hudby a 31. 12. ve 13 hodin si vyjdeme s TY-ČINKAMI „za
humna“.
Fotografie ze všech akcí najdete ve fotogalerii na webových stránkách obce.

SPORT
HASIČI- letošní úspěchy:
Mistrovství ČR Moravské hasičské jednoty a české hasičské jednoty:
1.místo muži (již třetí prvenství ), 2.místo ženy
Velká cena MHJ: 4.místo muži, 1.místo ženy
Další informace a výsledky soutěží najdete na facebookových stránkách Hasičský sbor Císařov
FK DEVILS CÍSAŘOV
Družstvo malé kopané hraje 3.ligu a po podzimní části sezony je na čtvrtém místě v tabulce.
Pozvánky na domácí zápasy najdete vždy na vývěsce OÚ a všechny informace o oddílu na internetových
stránkách klubu.
TY-ČINKY
Od září do května probíhá každé úterý a čtvrtek v kulturním domě cvičení žen. Kdykoliv se můžete přidat!
OSTATNÍ
Děkujeme všem občanům za vzornou péči o prostranství před svými domy!
Velké poděkování patří také hasičům a fotbalistům za reprezentaci obce, ale také za pomoc při čištění staré
kanalizace a hasičům také za vzornou spolupráci při pořádání obecních akcí!
INFORMACE
Fakturace za stočné proběhne v měsíci únoru po odpočtu spotřebované vody, který provede firma VaK
Přerov.
Poplatky: za odpad 450,- Kč na osobu, za psa 100,- Kč, stočné 32,-/m3
Svoz odpadu v roce 2017 bude vyvěšen na stránkách obce a zveřejněn na úřední desce.
Připravované akce:
21. 1. Hasičský ples 25. 2. Vodění medvěda
22. 1. Karneval
28. 4. Rej čarodějnic
11. 2. Obecní ples
19. 8. Dětský den

27. 10. Lampionový průvod 23. 12. Zpívání u stromečku
19. 11. Vernisáž fotosoutěže 31. 12. Silvestrovská vycházka
3. 12. Výstava ručních prací
s TY-ČINKAMI

Zastupitelé obce přejí všem občanům úspěšný rok 2017!
Císařovské listy nejsou periodickým tiskem, ale jen informace občanům.
Všechny potřebné informace, aktuality a fotogalerii naleznete na webových stránkách www.cisarov.cz

