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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

ZPRAVODAJ
obce Cítov 5/2021

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%. Možnost hry dle aktuální
epidemiologické situace. S obnovou činnosti dětského kroužku také počítáme,
až to bude možné. Těšíme se na viděnou.

Z-BOX Zásilkovna
INZERCE 
Prodej sazenic RAJČÁTEK a PAPRIČEK (feferonky, chilli).
Široký výběr odrůd, pěstováno s láskou a úctou k přírodě :)
Osobní odběr po domluvě na adrese Cítov 113 (Nový Dvůr), tel.: 777 963 388
nebo 775 792 325.


Pro různé menší, většinou *řemeslnické práce,* hledám pána z Cítova
nebo z blízkého okolí.
Kontakt: Dr. L. Hoffmann, Cítov č. 78, tel.: 724 385 355, 312 244 882,
info@drhoffmann.cz.

Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému si svou zásilku
můžete vyzvednout kdykoliv, již brzy i podat.
Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o. je u nás umístěn před budovou
obecního úřadu a bude spuštěn od 17. 5. 2021.
Jak to funguje?
 Nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou.
 V košíku zvolte doručení na výdejní místo a ze seznamu vyberte Z-BOX
umístěný v naší obci (cena doručení je stejná jako na výdejních místech
Zásilkovny).
 Vyčkejte na informaci, že řidič doručil zásilku do zvoleného Z-BOXu.
 Zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv, většina X-BOXů funguje 24/7.
 K otevření Z-BOXu stačí mobilní aplikace Zásilkovna. Po příchodu k ZBOXu se aplikace automaticky spáruje s vaší schránkou. Pomocí tlačítka
v detailu zásilky ji otevře. Pak už stačí jen vyzvednout zásilku a zavřít
schránku. Zásilky na dobírku pomocí aplikace zaplatíte, a pokud se vám
nehodí datum vyzvednutí, můžete ho standardně prodloužit.

Veřejné ukončení realizace akce
Obec Cítov uspořádá veřejné ukončení realizace akce „Cítov- chodník podél
III/24636“, v pondělí 14. 6. 2021 od 10:00 hodin u panelové cesty u čp. 168 (N
50°22.28555', E 14°24.07093').
Tato akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.
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Kadeřnictví v obci
Ve středu 19. 5. 2021 budou obnoveny kadeřnické služby v naší obci.
Otevírací doba bude prozatím každou středu od 9:00 do 18:00 hodin. Bližší
informace a možnost objednání na tel.: 777 583 193.

Třídění odpadu
Za první čtvrtletí 2021 bylo odvezeno 75,39 tun směsného odpadu
a vytříděno a odvezeno 3,48 tun papíru a lepenky, 6,65 tun skla a 6,78 tun
plastu.
S ohledem na narůstající objem vytříděných složek odpadu v době nouzového
stavu v souvislosti s pandemií koronaviru, byl posílen svoz papíru a lepenky
na týdenní cyklus.
Pokud třídíte plasty a papír, je nutné, aby tyto složky tříděného odpadu byly
před vhozením do sběrné nádoby řádně sešlapány nebo jiným způsobem
zmačkány tak, aby zabraly co nejméně místa v kontejneru. Prosíme, pokud jsou
kontejnery plné, neodkládejte vedle nich další odpad. Třiďte dál .

Pomoc při péči o blízkou osobu

Bezplatná právní pomoc lidem nad 50 let
Ve středu 23. 6. 2021 můžete využít služby Mobilní advokátní poradny
neziskové organizace Iuridicum Remedium, z.s. (IuRe) www.iure.org.
Je vám 50 a více let? Trápí vás dluhy nebo exekuce? Bojíte se, že vám kvůli
dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt nebo účet? Přemýšlíte o řešení dluhů
osobním bankrotem? Nemáte finanční prostředky na komerční právní pomoc?
Konzultace budou probíhat na Městském úřadě Mělník, náměstí Míru 51, ve 3.
patře, na oddělení sociální práce a samosprávy.
K dispozici vám zde bude advokát – služba je srovnatelná s komerční advokátní
právní pomocí a je zcela zdarma.
Na konzultaci je třeba se předem objednat na telefonním čísle: 776 703 170.

Domácí péče

