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ZPRAVODAJ
obce Cítov 9/2022
Prodej knihy o historii obce
Prodej pokřtěné publikace s názvem „Cítov: dějiny obce“ stále probíhá
na Obecním úřadě v Cítově. Zakoupit si ji můžete osobně v úředních dnech
za cenu 600 Kč včetně DPH.

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:
 v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sídlo volebního okrsku č. 1: Cítov čp. 118, 277 04 Cítov (nebytové
prostory bývalého mandlu u koupaliště).

Právo volit má:
1. státní občan České republiky, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu)
 občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze
za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
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Dopravní omezení, uzavírky, opravy pozemních komunikací
Dne 7. 9. 2022 začaly práce na celkové opravě povrhu komunikace III. třídy
od návsi směrem na Daminěves.
Od pondělí 19. 9. 2022 budou tyto práce na pozemní komunikaci pokračovat
finálním položením povrchu, v průběhu těchto prací je zapotřebí se řídit
aktuálním dopravním značením popř. dočasně instalovanou světelnou signalizací.

Poradna včera v Mělníku
Organizace Dementia I.O.V., z. ú., poskytuje seniorům a jejich rodinám
poradenství při péči o lidi se sníženou soběstačností, zejména s poruchami
paměti. Za tímto účelem byla v Mělníku otevřena poradna pod názvem „Poradna
Včera“, kterou najdete v nových prostorách Coworkingového centra COOFF
na Náměstí Míru, č. p. 30. V poradně se vám bude každé úterý a čtvrtek od 16:30
do 19:00 hodin věnovat naše sociální pracovnice. Mimo tyto dny se na ni můžete
obrátit telefonicky na čísle: 774 875 709 nebo formou emailu:
poradna.melnik@dementia.cz. Poradenství je zaměřeno zejména na pečující, kteří
se v domácím prostředí starají o svého blízkého s Alzheimerovou nemocí
nebo některým typem demence, popřípadě o nemocného, který se potýká
s nějakým fyzickým omezením. Naši odborníci vám mohou poskytnout
informace k péči o nemocného, poradit, jak vhodně komunikovat s člověkem
s demencí, pomoci s výběrem vhodné sociální služby nebo vysvětlit, jak požádat
o příspěvek na péči. Veškeré naše poradenské služby jsou zdarma.
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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

Úspěch mažoretek Panterky Dolní Beřkovice - poděkování
obci Cítov
Mažoretkový sport se od „pochodování na dechovku“ vyvinul ve skutečný sport,
který čerpá z oblasti tance, baletu, gymnastiky i akrobacie.
Mažoretky Panterky Dolní Beřkovice se v červnu účastnily Evropského poháru
v chorvatském Novigradu. Členky týmu reprezentovaly i naši obec a vybojovaly
v kategorii baton senior stage úžasné 1. místo a v kategorii baton cadet stage
2. místo. V kategorii duo si také odvezly 1. místo a slečna Klára Davidová
vybojovala v kategorii Pom-Pom solo 6. místo. Svou účastí si zajistily též postup
na světový pohár, který se konal poslední víkend v srpnu v Praze.
Atmosféra na soutěži v Praze se nedá popsat, byly zde týmy ze Slovenska, Polska
nebo Kazachstánu. Konkurence byla obrovská, každý si přál vyhrát. A podařilo
se. Velká skupina v kategorii baton senior stage se umístila na skvělém 2. místě.
Tímto bych chtěla pogratulovat týmu Panterek k jejich úspěchu – jen tak dál.
Velké díky patří trenérce Kátě Nové, asistence trenérky Andree Hamplové,
za jejich nasazení a přípravu choreografií. Obci Cítov tímto patří díky za podporu
a finanční příspěvek poskytnutý na cestu do Chorvatska.
Za celý tým Panterek Katka Mynaříková

Turnaj „O pohár starosty Cítova“ v plážovém volejbalu
Dne 3. 9. 2022 se odehrál turnaj v plážovém volejbalu „O pohár starosty Cítova“.
Celkem se zúčastnilo 12 hráček. Ve finálovém zápase hrála dvojice
Klára Davidová/Natálie Richterová proti hráčkám Miroslavě Landové/Andree
Hatinové. Vítězem celého turnaje a držitelem poháru se stala dvojice Klára
Davidová a Natálie Richterová. Blahopřejeme.
Poděkování patří OÚ Cítov za finanční a technické zabezpečení celého turnaje.
Josef Jeřábek, trenér beachvolejbalového družstva.

