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IV. ročník turnaje KVD-CUP
Dne 26. 6. 2022 se konal další turnaj plážového volejbalu na našem hřišti
v Cítově. Byl to již IV. ročník turnaje KVD-CUP. Na turnaji hrály mladší a starší
žákyně našeho oddílu. Ve starších žákyních zvítězila dvojice E. Davidová
a L. Hrstková. V mladších žákyních nebyl vítěz určen. Na prvním místě
se umístily všechny hráčky, které se turnaje zúčastnily.
Hráčky beach klubu Sokol Cítov děkují společnosti KVD Plus s.r.o. za finanční
příspěvek na tuto akci.

Pronájem kurtu na plážový volejbal
Rezervaci termínu je možno provést osobně nebo na tel.: 607 760 013
u p. Jeřábka. Cena za 1 hod. 100 Kč.



Zatoulaná želva
V okolí čp. 263 (veterina) se koncem června zatoulala želva. Je to suchozemská
želva, která není nijak nebezpečná. Možný nálezce jí může vrátit na adresu Cítov
263 (veterina). Pro nálezce je připravena odměna.

Uzávěrka dalšího vydání zpravodaje
Termín uzávěrky vydání zpravodaje bývá zpravidla v polovině každého měsíce.
Uzávěrka zpravodaje č. 8/2022 je 17. 8. 2022 v 9:00 hodin, pokud máte zájem
o zveřejnění bezplatné inzerce.
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ZPRAVODAJ
obce Cítov 7/2022
Letní kino v Cítově
Obec Cítov Vás srdečně zve v pátek 29. 7. 2022 do putovního letního kina
na fotbalový stadion v Cítově, kde se po 21:00 hodině bude promítat film
„PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2“.
Vstupné je zdarma a občerstvení si na místě koupíte. Deky (popř. židličky)
a dobrou náladu si přineste sebou .
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Slavnostní křest knihy o historii obce
Poslední prázdninovou sobotu 27. 8. 2022 uvádíme v obecním kalendáři hudební
produkci na hřišti. Shodou okolností došlo po dlouhých letech k dokončení
publikace o historii naší obce a tak jsme toto datum využili k tomu, že kromě
hudební produkce proběhne slavnostní křest knihy a připravíme i program
pro děti i dospělé.
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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

Tenisové kurty
Tenisové kurty v Cítově zvou zájemce o hru i trénink k návštěvě. Rezervace
termínu u správce pana Slávka Chalupy osobně nebo na tel.: 606 904 811. Cena
100 Kč za hodinu, děti do 18 let sleva 50 %. Občerstvení zajištěno, šatny
se sprchou také v místě. Těšíme se na viděnou!

Beach Sokol Cítov – Beach klub Ládví Praha
V neděli 19. 6. 2022 se odehrálo utkání v plážovém volejbale mezi družstvy
Cítov a Prahy. Bohužel družstvo žákyň z Prahy z technických důvodů nepřijelo
a tak hrála naše družstva mezi sebou. Vítězem turnaje se stala dvojice
E. Davidová a L. Hrstková. Družstvo kadetek se dostavilo a tak se odehrálo
utkání mezi Cítovem a Prahou za skutečně plážového počasí. Na písku byla
naměřena teplota 53 stupňů Celsia. Pražská děvčata v tomto utkání zvítězila
na zápasy 5:2.
Chtěl bych poděkovat všem hráčkám, že za těchto podmínek předvedly dobré
výkony. Velké poděkování patří za finanční příspěvek OÚ Cítov, KVD Plus
s.r.o., Hostinci „U Mlýna“ a pí. M. Landové, H. Řehákové a E. Vinterové
za technické zabezpečení.
Josef Jeřábek, trenér beachvolejbalového družstva.

Informace z Dětského rybolovu v Daminěvsi
Letošní dětský den, konaný 25. 6. 2022, se i přes částečnou nepřízeň počasí
vydařil. Zúčastnilo se 51 dětí, které při registraci obdržely balíček dobrot, věcný
dárek a třešně. Ulovilo se 131 ryb a 1 želva, největším úlovkem byl kapr 53 cm.
Čekání na vyhodnocení závodů nám vyplnili hasiči z naší jednotky, kteří
předvedli komentovanou ukázku vyproštění zraněných osob z havarovaného
automobilu. Po ukázce následovalo vyhlášení vítězů a předání cen. Oblíbenou
pěnu jsme museli z důvodu nepřízně počasí vynechat.
Po skončení závodů jsme se přesunuli do místního parku, kde následovala taneční
zábava pod širým nebem, kterou hudebně doprovodil DJ Dan Hampl. Zábavu
navštívilo přibližně 50 lidí.
Na závěr nesmím zapomenout poděkovat všem, kteří nám pomohli s organizací,
zejména členům SDH Cítov. Díky patří všem sponzorům, jmenovitě manželům
Josephovi a Lucii Fernando za sladkosti do balíčků a panu Radku Březinovi
za poskytnutí auta na ukázku. V neposlední řadě patří díky i všem účastníkům,
kteří se nezalekli počasí a dorazili a přispěli nám do kasičky. Budeme se na Vás
těšit opět za rok, a to 24. 6. 2023. Jiří Kliment, starosta SDH Daminěves.

