-4–
12:00 hodin maximální čas pro předání soutěžních vzorků buchet k registraci
a posouzení odbornou porotou,
13:00 hodin vyhodnocení soutěže v soutěžní kategorii „buchtování“, ocenění
soutěžících, ochutnávání buchet návštěvníky,
14:30 hodin maximální čas pro předání vzorků polévek komisi, vyhodnocení
soutěže, ochutnávání soutěžních polévek návštěvníky,
15:00 hodin vyhodnocení soutěže v soutěžní kategorii „polévkování“ a ocenění
soutěžních týmů a jednotlivců.
Po celou dobu soutěže je k dispozici dětská část hřiště s herními prvky a přilehlá
volná prostranství.
Vstupné: - bude dobrovolné, každý návštěvník obdrží u vstupu na hřiště
identifikační náramek.
Ochutnávka: ochutnávkové porce polévek budou k dispozici po zakoupení
degustační karty „Polévkování Cítov 2021“ za cenu 50 Kč, prostřednictvím
které bude vyhodnocena „Cena veřejnosti“.
Ochutnávka soutěžních vzorků buchet bude zdarma nebo s dobrovolným
finančním příspěvkem do kasičky v místě vystavených soutěžních vzorků, soutěž
„buchtování“ není hodnocena veřejností.

Krajská soutěž v požárním útoku
V úterý 28. září 2021 proběhne 1. ročník krajské soutěže pod názvem „Pohár
starosty KSH Středočeského kraje v požárním útoku“. Jako hostitelé této
soutěže byla vybraná naše obec, která má s pořádáním hasičských soutěží bohaté
zkušenosti. Přijďte podpořit závodníky z celého kraje v tomto velkém klání.
Určitě nebude nouze o zajímavé výsledky a dosažené časy. Zveme všechny
příznivce nejen požárního sportu a hasičů od 9:00 hodin na stadion TJ Sokol
Cítov, kde bude celá soutěž probíhat. Rovněž je připraveno občerstvení
pro závodníky a veřejnost, včetně vyhlášených klobás z udírny.
Výkonný výbor SDH Cítov

INZERCE 
Podlahářství Valenta, Cítov 438, tel.: 608 030 212, pokládka podlahových krytin
(stěrky, vinyl, PVC, koberce). Veškeré vzorníky k dispozici.



Český svaz chovatelů, ZO Cítov oznamuje navýšení výkupních cen za králičí
kožky. Smíšené barevné se nově vykupují za 110 Kč/kg, čistě bílé pak za 120
Kč/kg. Výkupní dny zůstávají pondělí a čtvrtek 10:00 – 11:15 hodin
v chovatelském areálu Cítov 421, nebo po dohodě na tel.: 721 080 286, pan Jaroš.
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ZPRAVODAJ
obce Cítov 9/2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Datum a doba konání voleb do PS PČR
 v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sídlo volebního okrsku č. 1 bude na adrese Cítov čp. 118, 277 04 Cítov
(nebytové prostory bývalého mandlu u koupaliště).
Voličem do Poslanecké sněmovny je:
 státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič, u něhož
nastala překážka ve výkonu volebního práva:
 omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen
“karanténa“)
 omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny NEVOLÍ cizí státní příslušníci; právo
volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan České republiky, který
splňuje výše uvedené podmínky.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr, který je umístěn od července 2021 v areálu bývalé firmy Gamagas
(objekt čp. 39 v Cítově), má upravenou provozní dobu, která je stejná jako
shromaždiště na biologicky rozložitelný odpad a to:
úterý a čtvrtek 15:00 – 17:30 hodin, a sobota 10:00 – 14:00 hodin.
Veškerý dovezený odpad je nutné odevzdat obsluze, která je ve sběrném
dvoře vždy přítomna.
Odpadní dřevo (prkna, dřevěné okenní rámy, staré dřevěné dveře apod.)
odevzdávejte v areálu shromaždiště na biologicky rozložitelný odpad.
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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

Plážový volejbal
Dne 4. 9. 2021 pořádal oddíl plážového volejbalu III. ročník turnaje „O putovní
pohár starosty Cítova“. Ve finálovém utkání se utkala dvojice K. Davidová
a N. Richterová proti dvojici A. Hamplová a Z. Řeháková. Vítězem poháru
se stala dvojice K. Davidová a N. Richterová. Blahopřejeme.

Setkání s písničkou
Pěvecký sbor Sokola Cítov srdečně zve na „Setkání s písničkou“, které
se uskuteční v pátek 24. září 2021 od 18:00 hodin v kulturním domě.
Je to poděkování a vzpomínka na všechny, kdo nás v této těžké době opustili
a na 20 let zpívání.
Přijďte s námi posedět a zazpívat si.

Šestá gastronomická soutěž - polévkování a buchtování
Obec Cítov pořádá a srdečně zve na 6. gastronomickou soutěž v přípravě
nejchutnější kotlíkové polévky a českých „honzovských“ buchet Cítova „POLÉVKOVÁNÍ“ a „BUCHTOVÁNÍ“ 2021.
Propozice soutěžení: termín 25. září 2021, hřiště fotbalového klubu „TJ Sokol
Cítov“ (parkoviště), zaměření: a) příprava kotlíkové polévky jakéhokoliv
ochucení na otevřeném ohništi, bez omezení surovin, b) vyhodnocení chuti
donesených domácích „honzovských“ buchet (se sladkou náplní).
Soutěž: pořádá a provedení zajišťuje Obec Cítov, soutěží družstva v soutěži
„Polévkování“ o 2 až 4 členech a jednotlivci nebo soutěžní družstva v soutěži
„Buchtování“, složení není omezeno. Chuť polévek posuzuje komise i veřejnost,
chuť buchet posuzuje pouze komise, vítězové v obou soutěžních kategoriích
budou oceněni věcnými cenami.
Cílem klání je uvařit co nejchutnější polévku, porovnat její chuť a kvalitu
s ostatními, a předložit ji komisi k posouzení a návštěvníkům k ochutnání,
v kategorii „honzovských“ buchet posoudit komisí chuť donesených domácích
buchet, vyhodnotit a ocenit nejchutnější vzorky, na webu obce vyhodnotit průběh
soutěže.
Soutěžní kategorie jsou dvě na sobě nezávislé: chuť a vzhled polévky uvařené
v kotlíku, tzv. „české honzovské“ buchty z těsta kynutého, s jakoukoliv sladkou
náplní.
Požadavky na přípravu soutěžních vzorků, soutěží se: a) v přípravě kotlíkové
polévky libovolné příchutě - suroviny a koření jsou volitelné, zajišťované
soutěžícími, b) v posuzování buchet bude posuzována chuť jejich těsta a náplně.
Těsto je předepsáno kynuté, náplň jakákoliv sladká a provedení jednotlivých
buchet menší (velikost je požadována z důvodu snadnějšího posouzení komisí
a nabídky hostům). Pro každé soutěžní družstvo v „polévkování“ bude
zajištěno: označení soutěžního týmu, prostor stanoviště (včetně stolu a židlí),
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paušální finanční dar každému družstvu nebo jednotlivému soutěžícímu jako
náhrada za použité suroviny a potřeby při přípravě polévky ve výši 500 Kč,
kotlík o objemu 10 litrů, k němu trojnožka a kovová mísa pro ohniště, dřevo
na topení (úprava dřeva na podpal není zajištěna), voda na vaření a opláchnutí
použitého „černého“ nádobí, krájený chleba jako příloha k polévce (k podávání
lze volitelně použít i vlastní přílohu), PVC miska a jednoduchý příbor
k degustaci, nápoje zajištěny „Restaurací U Mlýna“ p. Miloslav Hrstka
v přilehlém stanu.
Pro každý vzorek soutěžních buchet bude zajištěno: místo pro odevzdání
doneseného vzorku buchet a jejich registraci, jejich naaranžování k soutěži
a prezentaci, práškový cukr k případnému posypání buchet, potřebné podtácky.
Soutěžní družstva nebo jednotlivci zajistí: v soutěži „buchtování“ suroviny
a potřebné pomůcky pro přípravu buchet a jejich předání organizátorům soutěže
a to v množství 20 kusů buchet, v soutěži „polévkování“ na vlastní náklady
potřebné suroviny pro přípravu nejméně 5 litrů polévky, všechna dochucovadla
a doplňkové suroviny, vlastní příloha k polévce, pokud nevyhovuje centrálně
zajištěný krájený chleba, vlastní náčiní k vaření (vařečka, lžíce, ostré nože,
naběračka, prkénko apod.), drobné dřevo na podpal, zápalky, popř. sekeru
pro úpravu dřeva, dobrou náladu .
Kritéria: chuť polévky a s tím spojená barva a vůně, vzhled, v případě
„buchtování“ chuť použitého kynutého těsta a sladké náplně a vzhled buchet.
Komise: odborná porota: předseda a 4 členové, udělí v každé soutěžní kategorii
tři hlavní ceny, cena veřejnosti: návštěvníci vyhodnotí nejchutnější polévku,
nejlepší bude oceněna zvláštní cenou,
Pravidla soutěže: a) „polévkování“ - soutěže se účastní týmy 2 - 4 osoby,
uzávěrka přihlášek bude nejpozději do pondělí 20. září 2021 (závazné
přihlášky a informace osobně na Obecním úřadě v Cítově nebo na tel. čísle
315 692 134), množství polévky bude nejméně 5 litrů, suroviny zajistí a přivezou
soutěžící, příprava potravin: suroviny si lze přivézt očištěné a připravené, tuhé
součásti vyžadující delší dobu tepelné úpravy lze částečně předvařit předem,
vývar je možné připravit předem, ostatní úpravy nejsou předem přípustné!
Budou probíhat až v místě soutěže. V průběhu vaření si družstva vyzvednou
u organizátora soutěže degustační misky a příbory.
b)
„buchtování“ soutěže se zúčastní obvykle jednotlivci, jejich vzorky
budou registrovány při předání na místě k tomu určeném, počet buchet
od jednoho soutěžního vzorku je stanoven v množství nejméně 20 kusů (tento
počet zajišťuje vzorky pro komisi a vzorky pro ochutnání veřejností), označení
a aranžování vzorků zajistí pořadatel.
Průběh: 10:00 hodin příprava pracoviště k vaření soutěžní polévky, uvítání
hostů, představení týmů a zahájení soutěže v „polévkování“, možnost donést
soutěžní vzorky buchet k registraci,

