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Pěvecký sbor Sokola Cítov
Pěvecký sbor Sokola Cítov po roce
a půl „nesetkávání“ začal připravovat
na 24. září 2021 „Setkání s písničkou“.
Je to poděkování a vzpomínka
na všechny, kdo nás v této těžké době
opustili a na 20 let zpívání.
I naše řady prořídly, přesto doufáme, že se nám podaří toto vzpomínkové setkání
uskutečnit.
Budeme se dál těšit na všechny, kdo nám fandí a rádi si s námi zazpívají.
Přivítáme mezi sebou další nové členy. Nebojte se a přijďte mezi nás.
Nenecháme přece skončit sbor, který má za sebou 20 úspěšných let činnosti
i reprezentace obce. Vždyť s písničkou jde všechno líp.
Benešová Ludmila.

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 za kurt, děti do 18 let sleva 50%. Těšíme se na viděnou.

INZERCE 

Pracovník údržby na hlavní pracovní poměr
Zemědělská Cítov a.s. přijme pracovníka údržby na hlavní pracovní poměr.
Předpokládaný nástup září/říjen 2021. Bližší informace na tel.: 602 559 736,
pan Martin Dykast.

_________________________________________________________________
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 8/2021 vydán dne 13. 8. 2021.

ZPRAVODAJ
obce Cítov 8/2021
Poskytnutí daru
Zastupitelstvo obce Cítov na svém zasedání dne 4. 8. 2021 rozhodlo o poskytnutí
finančního daru ve výši 100 000 Kč obci Stebno na Lounsku na odstranění škod
způsobených živelnou pohromou ze dne 24. 6. 2021.

Kadeřnictví v obci
Od úterý 3. 8. 2021 byly opět obnoveny kadeřnické služby v naší obci.
Otevírací doba bude prozatím každý čtvrtek od 9:00 do 18:00 hodin dle zájmu.
Bližší informace a možnost objednání na tel.: 605 155 649, Petra Mištík
Straková.

Smlouva o odvádění odpadních vod
Ve smlouvě o odvádění odpadních vod, konkrétně v Čl. IX. Změny v osobě
odběratele a dodavatele a v ostatních údajích smlouvy, se mimo jiné uvádí, že:
- odběratel se zavazuje neprodleně, nejpozději do 5ti dnů, písemně oznámit
a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele. Do doby splnění této
povinnosti se odběratel dle této smlouvy zavazuje hradit stočné dodavateli.
- odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5ti dnů, písemně
oznámit dodavateli jakékoliv další změny ve skutečnostech a údajích
uvedených v této smlouvě a s plněním této smlouvy souvisejících. Dodavatel
si vyhrazuje právo ověřit si údaje uváděné odběratelem pro účely plnění této
smlouvy….
Rádi bychom upozornili všechny odběratele, co mají uzavřenou smlouvu
o odvádění odpadních vod, aby se řídili ustanoveními ve smlouvě uvedenými,
svým podpisem souhlasili se všemi smluvními podmínkami. Nesrovnalosti mezi
údaji uvedenými ve smlouvě a v samotném pololetním vyúčtováním vyjdou
najevo většinou až po vystavení faktury za služby spojené s odváděním
odpadních vod, což je pozdě a v rozporu s podmínkami smlouvy. Nejčastější
nesrovnalosti se týkají změn vlastníka nemovitosti (odběratele), změny
ve variantě zjišťování spotřeby (podle množství vody na stavu vodoměru
nebo podle směrných čísel) a také v počtu osob trvale připojených
pro odvádění odpadních vod.
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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

Nebezpečný odpad
Obecní úřad Cítov ve spolupráci s firmou FCC Neratovice, s.r.o. připravuje
na sobotu 11. září 2021 sběrný den nebezpečného odpadu.
Kontejnery na nebezpečný odpad budou přistaveny v sobotu 11. září 2021
od 8:00 do 9:00 hodin před Obecním úřadem v Cítově.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma zářivky,
výbojky, autobaterie, monočlánky, vyjeté oleje, použité olejové filtry včetně
obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla,
čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky,
vyřazené televize a lednice, pneumatiky (od osobních automobilů). Povinností
občana je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně
u sběrného místa.
Tato služba je poskytnuta zcela zdarma jen občanům obce Cítov
a Daminěves.

Třídění odpadu
Za druhé čtvrtletí 2021 bylo vytříděno a odvezeno 5,027 tun papíru
a lepenky, 6,168 tun skla a 8,221 tun plastu.
Za druhé čtvrtletí letošního roku došlo k nárůstu vytříděného a svezeného papíru
a lepenky a to o 1,5 tuny a to z toho důvodu, že byl posílen svoz papíru a lepenky
na týdenní cyklus.
Tříděný odpad, jako jsou velkoobjemové plasty a velkoobjemový papír (objemné
krabice apod.), je možné od 1. 7. 2021 odevzdávat také ve sběrném dvoře sídlící
v areálu bývalé firmy Gamagas (objekt čp. 39 v Cítově).
Děkujeme, že třídíte .

