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Střední21 – nová možnost vzdělávání v Roudnici n. Lab.
Střední21 je kombinované lyceum, které ve čtyřletém maturitním oboru nabízí
široký všeobecný základ doplněný odborným zaměřením. To si student volí
až na konci prvního ročníku, má tedy více času na rozhodnutí, kterým směrem
se vydat, zda technickým, nebo humanitním. Jedná se o běžnou formu studia,
studenti tedy denně docházejí na výuku. Střední21 primárně připravuje studenty
k dalšímu studiu na vysoké škole, díky odbornému vzdělávání se však absolvent
neztratí ani na trhu práce.
Střední21 připravuje odpovědné, samostatné a kriticky myslící studenty. Nabízí
kvalitní vzdělávací program, který je unikátní svou orientací na kompetence
klíčové pro úspěšný život v rychle se měnícím světě. Vytváří podnětné,
motivující a otevřené prostředí. Je výjimečná nadstandardním jazykovým
vzděláváním podloženým mezinárodními certifikáty.
Den otevřených dveří
Zveme vás 12. února 2022 na Den otevřených dveří. Poznejte osobnosti,
které za projektem stojí. Zjistěte, co udělat pro přijetí. Vyzkoušejte si anglický
pohovor. Prohlédněte si prostory školy. Rezervujete si prosím čas návštěvy
na stredni21.reenio.cz. Najdete nás na náměstí Jana z Dražic 169 v Roudnici
nad Labem.
Učte se smysluplné věci pod vedením inspirativních lidí, kteří z vás dostanou to
nejlepší. Ať si práci můžete vybírat, ne hledat. Více info na www.stredni21.cz.
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ZPRAVODAJ
obce Cítov 1/2022
Obecní kalendář 2022
Pokud jste v průběhu druhé poloviny měsíce prosince neobdrželi stolní kalendář
na rok 2022 vydávaný obcí Cítov, který se k vám do domácnosti měl dostat
prostřednictvím osobního předání nebo vhozením do schránky, můžete si ho
vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách.

Odpady v roce 2022
Dne 1. 1. 2022 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Cítov č.
1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství, kterou se stanovuje
obecní systém odpadového hospodářství na území obce Cítov a dále se s ní
stanovují povinnosti osob související s předáváním odpadů do obecního systému
odpadového hospodářství.
Dne 1. 1. 2022 také nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Cítov
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
která mimo jiné upravuje sazbu poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství pro rok 2022. Sazba poplatku pro tento kalendářní rok činí
pro fyzickou osobu přihlášenou v obci 660 Kč a pro vlastníka 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 660
Kč. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Splatnost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je
stejně jako v předchozích letech i v tomto roce od 1. 3. do 30. 6.
Dříve, než od 1. 3. 2022, nelze od poplatníků platbu přijmout a to jak
v hotovosti tak i bezhotovostně bankovním převodem. Děkujeme.

-2–

-3–

Směsný komunální odpad

Provozovna kadeřnictví Cítov čp. 118

V loňském roce bylo odvezeno směsného komunálního odpadu v tunách
takto dle jednotlivých měsíců:
leden
24,22 tun
červenec
30,2841 tun
únor
23,94 tun
srpen
25,4672 tun
březen
27,2356 tun
září
32,8256 tun
duben
33,2807 tun
říjen
24,3662 tun
květen
21,3447 tun
listopad
25,7618 tun
červen
23,6243 tun
prosinec
26,6351 tun

Již od srpna 2021 byly opět obnoveny kadeřnické služby v naší obci. Nájemce
zájemcům všech věkových kategoriích dámských i pánských, nabízí široký
sortiment služeb v oblasti kadeřnictví.
Návštěva je možná po předchozím objednání na tel.: 605 155 649, Petra Mištík
Straková. Otevírací doba je každý čtvrtek od 9:00 do 18:00 hodin nebo dle zájmu.
Bližší informace a možnost objednání získáte na výše uvedeném telefonním čísle.

Celkem za rok 2021 bylo odvezeno směsného komunálního odpadu 318,9853
tun, což je o 28,6 tun méně než v roce 2020.

Platba – stočné a vodné za 2. pololetí 2021
Splatnost faktur za stočné v Cítově a za vodné v Daminěvsi
je 15. 2. 2022.
Některé faktury jsou vystaveny na haléře a není nutné v případě bezhotovostních
úhrad převodem na účet zaokrouhlovat platbu ani směrem dolů a ani směrem
nahoru. Bezhotovostní platby zadávejte tak, jak je uvedeno na faktuře - celkem
k úhradě, variabilní symbol prosím uvádějte číslo faktury.
Faktury je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou
prostřednictvím platebního terminálu na obecním úřadě, kde v případě hotovostní
úhrady bude faktura automaticky zaokrouhlena. K platbě je možné také využít
QR kód uvedený na faktuře.
Děkujeme.

Kotlíkové dotace
Pokud máte nemovitost vytápěnou zastaralým neekologickým kotlem na tuhá
paliva, je třeba ho do 1. září 2022 vyměnit nebo požádat o dotaci na nový, jinak
hrozí sankce. Výzvu na kotlíkové dotace pro občany vyhlásí Středočeský kraj
pravděpodobně na jaře 2022.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci? Vše najdete na webu
Středočeského kraje ve sloupci vpravo pod odkazem „Kotlíkové dotace“, email:
kotliky@kr-s.cz nebo kotlíková linka 257 280 991 (pondělí a středa 8:00 – 12:00
hodin).

KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

MASOPUST 2022
To, zda se letošní masopust vůbec uskuteční, záleží na platných
protiepidemických opatřeních. Termín je daný (26. 2. 2022 od 13:00 hodin)
a s tímto termínem také stále počítáme. Trasa masopustního průvodu je
naplánovaná a schválená, hudební produkce objednaná, prostě vše běží, jak má.
Věříme, že konečné rozhodnutí o tom, zda se tato venkovní kulturní akce
uskuteční, bude kladné a s dostatečným časovým předstihem, abychom mohli vše
dokonale zorganizovat a všichni návštěvníci se mohli skvěle bavit.
S ohledem na výše uvedené je zřetelné, že v tuto chvíli nebudeme zveřejňovat
žádné plakáty spojené s letošním masopustem a informace zveřejníme, až bude
vše jasné (zda bude konání masopustu umožněno nebo ne) a to prostřednictvím
našeho zpravodaje, webových stránek obce, místního rozhlasu a plakátů.

Informace z turnaje v plážovém volejbalu
V „Beach centru Ládví“ se dne 23. 12. 2021 pořádal turnaj hráček do 18 let. Naše
hráčky Zuzana Řeháková a Natálie Richterová z celkového počtu 17 dvojic
se umístily na pěkném pátém místě. Blahopřejeme.
Oddíl plážového volejbalu pořádá nábor děvčat z 1. a 3. třídy. Tréninky jsou
každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin. Dotazy na tel.: 603 402 567,
pí. E. Vinterová.

