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INZERCE 

ZPRAVODAJ
obce Cítov 10/2021
Ohlédnutí za 6. cítovskou gastronomickou soutěží –
polévkování a buchtování 2021

Firma CS-BETON s.r.o., závod v Lužci nad Vltavou nabízí k prodeji neshodné
výrobky z oblasti odvodnění a kanalizace. Jedná se o betonové a železobetonové
trouby, šachtová dna a rámové propusti s drobnými vadami za velmi výhodné
ceny.
Více informací u vedoucího expedice závodu Lužec nad Vltavou – pan René
Hanzel, tel.: 723 951 470.
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Zpravodaj obce Cítov, místo vydání Cítov, měsíční periodika. Vydává Obec Cítov, Cítov 203,
27704 Cítov, IČ 002 36 764, evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 22016.
Zpravodaj obce Cítov 10/2021 vydán dne 13. 10. 2021.

Čtvrtou zářijovou sobotu se konal již šestý ročník cítovské gastronomické
soutěže, tentokrát v přípravě té nejchutnější kotlíkové polévky a také nejlepších
doma upečených „honzovských“ buchet.
Po celou dobu soutěže, která se konala na místním hřišti, přálo všem
zúčastněným, jak soutěžícím, tak i návštěvníkům počasí, bylo opravdu nádherně.
Od rána se celkem devět týmů snažilo připravit v kotlíku tu nejlepší polévku
a ucházeli se o jednu ze tří udílených cen a také cenu veřejnosti. V nabídce
se objevily čtyři zelnačky, dvě dršťkové polévky, dále jedna bramboračka, jedna
gulášovka a jedna polévka s názvem Texas chilli. Odborná pětičlenná porota
po pečlivém ochutnávání vyhodnotila soutěžní týmy takto: na prvním místě
skončil tým „Myslivců“ s dršťkovou polévkou s kousky zvěřiny, druhé místo
obsadili „Hasiči Daminěves“ se svou zelnačkou a na třetím místě skončil tým
„Svoboďáci“ s bramboračkou. Cenu veřejnosti získal tým „Fotbalistů“ s BIO
zelnačkou. Zvláštní cenou odborná porota ocenila tým „H.C.Hřebci“ za opečené
bylinkové tousty, které podávali k polévce s názvem Texas chilli. Blahopřejeme
všem oceněným a děkujeme zúčastněným týmům.
Soutěž o nejnadýchanější a nejchutnější „honzovské“ buchty probíhala souběžně
s polévkováním. Soutěžící hospodyňky během celého dopoledne mohly donést
doma upečené soutěžní vzorky, které hodnotila také pětičlenná odborná porota.
V této kategorii se udílely celkem tři ceny, veřejnost v tomto případě
ochutnávala, ale bez možnosti hlasování. Sešlo se celkem šest vzorků a každý
úplně jiný a výjimečný. Náplň buchet byla velice rozmanitá – povidlová, maková,
tvarohová, jablečná i oříšková a veřejnost tedy měla široký výběr chutí. Nakonec
po ochutnávce porota ocenila soutěžící následovně: první se umístila paní Jana
Fibichová se svojí buchtobábovkou (buchty se čtyřmi náplněmi z kynutého těsta
ve tvaru bábovky), druhé místo obsadila paní Věra Křížková s makovými
buchtami a na třetím místě skončila paní Drahomíra Martínková s buchtami
z tvarohového těsta a s jablko-ořechovou náplní s rozinkami. Blahopřejeme všem
a děkujeme.
Příští rok se uvidíme na sedmé gastro soutěži a budeme se všichni těšit
na dobroty, které nám soutěžící opět uvaří nebo upečou.
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Kompostárna obce Cítov a sběrný dvůr
Kompostárna obce Cítov, IČZ: CZS02760, dříve označována jako „shromaždiště
na biologicky rozložitelný odpad“ bude otevřená pouze do 30. 11. 2021.
V měsících prosinec 2021 – březen 2022 bude kontejner na biologicky
rozložitelný odpad přistaven v areálu sběrného dvora. Sběrný dvůr v areálu
bývalé firmy Gamagas (objekt čp. 39 v Cítově), dříve označován jako
„velkoobjemový kontejner v areálu Zemědělské Cítov a.s.“ bude v provozu dále
celoročně ve stejný čas jako doposud (ÚT a ČT 15:00 – 17:30 a SO 10:00 – 14:00
hodin). V případě uložení stavební sutě, zeminy a ostatního stavebního materiálu,
budeme toto řešit individuálně.

Obecní kalendář 2022
Ke konci letošního roku nebo začátkem toho příštího dodáme do všech
domácností v obci Cítov a Daminěves, jako již tradičně, stolní kalendář na rok
2022 a to zcela zdarma. Téma tohoto kalendáře si ještě upřesňujeme, zatím nelze
z určitostí říct, jaké fotografie budou obsahem. Ačkoliv se již konaly nějaké
veřejné akce, obrazového materiálu není za ten letošní rok moc.
Chtěli bychom jen upozornit, že obsahem kalendáře budou akce, které by se měly
konat v příštím roce, ovšem ty musíme brát s rezervou a s ohledem na aktuální
vládní opatření spojené s pandemií COVID-19. Děkujeme.

Nabídka pracovního místa
Obec Cítov nabízí pracovní pozici náhradníka (střídače) na údržbu čistírny
odpadních vod. Pracovní pozice je vhodná pro aktivního seniora, na několik
hodin v týdnu. Bližší informace získá zájemce na Obecním úřadě v Cítově, tel.:
602 244 179 nebo 315 692 134.

Sokolský pěvecký sbor přijme nové členy
Cítovský Sokolský pěvecký a taneční sbor by rád mezi sebou přivítal nové členy
se zájmem o zpěv a tanec. Věková hranice není omezena. V případě zájmu
a pro více informací volejte na telefonní číslo 606 364 685, p. Engelmanová.

Cítovské plážové volejbalistky porážejí Prahu
V Praze dne 26. 9. 2021 se uskutečnil turnaj v „Beach centru Ládví“ pro hráčky
do 18 let. Naše hráčky K. Davidová a A. Hamplová se z celkového počtu 16
dvojic umístily na 2. místě. Druhé dvojici Z. Řehákové a N. Richterové utekl
o pár míčů boj o 5. místo. Blahopřejeme.

1. Cítovská podzimní výstava ježků bělobřichých
V sobotu 6. 11. 2021 se v kulturním domě uskuteční „1. Cítovská podzimní
výstava ježků bělobřichých“. Pořadatelem výstavy je 1. Registr afrických
trpasličích ježků, http://registr-jezku.webnode.cz/ a garant výstavy: Sára
Pacourková a Karen Peršinová. Vstup pro veřejnost je od 10:00 do 17:00 hodin,
vstupné 50 Kč (základní) a 30 Kč (zlevněné – do 15 let), děti do 5 let, ZTP,
ZTP/P zdarma. Na výstavě budou stánky s handmade výrobky pro zvířata,
kreativními výrobky a šperky.

Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů
Cítovští chovatelé pořádají ve dnech 6. a 7. listopadu 2021 tradiční podzimní
výstavu králíků, drůbeže a holubů, doplněnou o ukázkové expozice okrasného
ptactva a terarijních zvířat. V sobotu bude probíhat i prodej živých ryb z kádí.
Při výstavě bude zároveň probíhat nábor dětí, které by měly zájem navštěvovat
znovuzaložený kroužek mladých chovatelů, který se zprvopočátku zaměří
zejména na tzv. králičí hop, tedy soutěž, kdy králík skokem zdolává překážky
do výšky a dálky. Bližší informace k tomu podá Lenka Poláková Kadeřábková,
775 170 090, lenka@plivnik.cz.
Po celou dobu konání výstavy jsou vykupovány králičí kožky v cenách 110
Kč/kg barevné a 120 Kč/kg čistě bílé.
Srdečně zvou pořadatelé!
www.cschcitov.wbs.cz

Den otevřených dveří KERAMIKA
Zvu všechny zájemce na den otevřených dveří kroužku keramiky v sobotu
13. 11. 2021 od 10:00 hodin v budově bývalého mandlu čp. 118 u koupaliště.
Dětičky, co chodily na kroužek v minulých letech, si mohou vyzvednout
výrobky, které jsme nedodělali před covidem. Budu hlavně zjišťovat zájem
o pokračování kroužku i pro dospěláky. Těší se na Vás Katka Mynaříková.

