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Hýbeme se hezky česky
V rámci soutěže se sportovní kluby a týmy z Asociace školních sportovních
klubů a České obce sokolské ze všech regionů naší země utkají nejen o vaše
hlasy, ale taky o hlasy svých rodin, přátel, spolužáků i tisíců dalších lidí.
Na webových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz probíhá online hlasování,
při kterém můžete hlasovat pro T. J. Sokol Cítov a to nejpozději do 30. 6.
2022. Po ukončení hlasování budou z každého ze 155 mikroregionů představeni 3
finalisté. Poslední fází soutěže bude finální hlasování přímo v prodejnách
PENNY ve vašem okolí, ve kterém se rozhodne o konečném umístění týmů.
Hlasovat lze každý den dvěma způsoby - vyhledejte si svůj oblíbený klub
nebo tým pomocí výběru mikroregionu na mapě nebo zadáním adresy sídla klubu
či týmu.
Odeslání hlasu - kliknutím na tlačítko „Hlasovat“ se zaznamená váš hlas – zcela
anonymně, bez zadávání údajů. Hlasovat můžete 1x denně z jedné IP adresy.
Hlasování pohybem - kliknutím na „Přidat pohyb“ můžete podpořit tým či klub
vyplněním svého e-mailu a zadáním počtu ušlých nebo uběhlých kilometrů.
Snímek hodinek nebo telefonu je dobrovolný. Takto je možné hlasovat vždy
1x denně z jedné IP adresy.

Výstava zvířat mladých chovatelů Cítov
V chovatelském areálu Cítov se uskuteční 25. 6. 2022 od 10:00 do 15:00 hodin
„Výstava zvířat mladých chovatelů Cítov“. Na programu bude přednáška
o strašilkách, morčatech, axolotlech a ukázka „Králičí hop“. Vstupné je
dobrovolné.

Dětský sportovní rybolov Daminěves
Sbor dobrovolných hasičů v Daminěvsi srdečně zve děti a dospělé na 21. ročník
sportovního rybolovu, který se koná v sobotu 25. 6. 2022 od 13:00 hodin
na rybníku v Daminěvsi.
Ukončení zápisu účastníků rybolovu je ve 14:00 hodin, konec závodů v 17:00
hodin. Pro nerybařící děti budou připraveny různé soutěže. Po skončení závodů
bude následovat ukázka práce hasičů, vyhlášení vítězů a předání cen. Občerstvení
je zajištěno. Po vyhlášení výsledků bude následovat „Taneční zábava pod širým
nebem“ v místním parku v Daminěvsi, začátek v 19:00 hodin, hraje DJ Dan
Hampl, občerstvení zajišťuje restaurace „U Mlýna“, vstupné je dobrovolné.
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ZPRAVODAJ
obce Cítov 6/2022
Úpravna vody v Daminěvsi
Původní systém úpravy podzemní vody, kterou je zásobováno obyvatelstvo obce
Daminěves, byl shledán nevyhovujícím z hlediska výsledků rozborů vody,
zejména překročení limitů sledovaných látek jako jsou sírany a dusičnany.
Realizací nové úpravny vody na bázi reverzní osmózy získala obec vyhovující
a spolehlivý zdroj pitné vody pro cca 50 stálých obyvatel.
Nová úpravna vody v Daminěvsi byla spuštěna na konci loňského roku
a v průběhu měsíců leden – duben probíhal povolený zkušební provoz. Všechny
zkušební vzorky odebrané upravené vody od zahájení zkušebního provozu
vykazovaly povolené hodnoty všech ukazatelů, které musí pitná voda splňovat.
Nyní je úpravna vody po kolaudaci v běžném provozu.
Finanční náklady na realizaci stavební části projektu „Úpravna vody Daminěves“
byly vyčísleny na 5 051 148 Kč, přičemž na tento projekt obec získala investiční
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 2 500 000 Kč a dále investiční
dotaci podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci
Tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty Oblast podpory
Výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů
ve výši 2 000 000 Kč.
Ve středu 29. 6. 2022 od 10:00 hodin proběhne „Veřejné ukončení realizace
projektu Daminěves – ÚV/Úpravna vody Daminěves“ u úpravny vody v obci
Daminěves (50°21'38.3"N 14°22'56.9"E).

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Na základě sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dojde dne 21. 6. 2022
od 7:30 do 14:30 hodin k přerušení dodávky elektrické energie v celé obci
Daminěves a dne 22. 6. 2022 od 7:30 do 11:30 hodin v části obce Cítov,
konkrétně na adresních číslech 40, 52, 54, 57-62, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 76,
77, 78, 82, 148, 173, 248, 260, 310 a na pozemcích v katastrálním území Cítov p.
č. 104, 127, 482, 1234/6.
Informace najdete také na www.cezdistribuce.cz/odstavky
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Odečty vodoměrů pro potřeby vyúčtování stočného
Obec Cítov oznamuje občanům, že ve dnech od 1. - 11. 7. 2022 budou probíhat
odpočty vodoměrů, ale pouze v domácnostech, které používají jen vodu
z vodovodního řadu nebo mají měřené odběry ze studny. Pokud nebudete
k zastižení, zanechte lísteček na viditelném místě, nebo konečný stav vodoměru
oznamte emailem na info@citov.cz.

Místní poplatky – splatnost do 30. 6. 2022
Výše poplatku za komunální odpad je za 1 osobu 660 Kč/rok, v případě
rekreačního objektu 660 Kč za objekt/rok. Poplatek je splatný do 30. června
v hotovosti do pokladny obecního úřadu, bezhotovostně platební kartou
prostřednictvím platebního terminálu nebo bankovním převodem na účet obce č.
4529171/0100, variabilní symbol 1345+číslo popisné.
Místní poplatek za psa pro rok 2022 zůstává stejný, jako v minulých letech.
Sazba poplatku je 100 Kč za každého psa na jeden rok, poplatek je splatný
do 30. června.

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat
o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz
zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické
zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři,
mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 %
způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí
ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí
o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě
probíhá od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci
zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete
příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Nejdůležitější podmínkou
přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v které
žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva
1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož
průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900
Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním
nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační
titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných
výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo,
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resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel
(pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz
napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.

KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

Poděkování
Obec Cítov děkuje paní Ing. J. Brussové z firmy SINCO Mělník za sponzorský
dar - osázení truhlíků, které nám zdobí nejen kulturní dům a knihovnu, ale také
celý areál koupaliště. Děkujeme.

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!

Informace z dětského dne
Po delší odmlce jsme opět ve spolupráci s místními zájmovými spolky mohli
pro děti připravit dětský den – dopoledne plné her a radosti. Uskutečnil
se v neděli 5. 6. 2022 od 10:00 hodin na místním hřišti a bylo to opravdu velmi
vydařené dopoledne. Bylo nádherné letní počasí a na děti čekalo celkem 15
soutěžních stanovišť s různými dovednostními úkoly. Každý soutěžící dostal
za splněné úkoly balíček plný drobných dárků a sladkostí, malinovku zdarma
a také miniburger. Balíčky s dárky a sladkostmi připravila Obec Cítov, malinovku
nám poskytl pan Miloslav Hrstka „Hostinec U Mlýna“ a miniburgery pro nás
připravil pan Michal Kára a hostinec a minipivovar Němý Medvěd z Mělníka,
velice děkujeme. No a na konec došlo také na pěnu .
Letošního dětského dne se zúčastnilo 139 soutěžících dětí, které soutěžily podle
předem daných kritérií. Jednotlivá soutěžní stanoviště pro ně připravili členové
místních zájmových spolků. Na dobrovolném příspěvku bylo vybráno
neuvěřitelných a rekordních 5 664 Kč. Tyto peníze budou použity na částečné
pokrytí nákladů spojených s dětským dnem. Děkujeme všem, kteří se na této akci
pro děti podíleli a pomohli připravit opravdu pěkné hravé dopoledne a také všem
sponzorům.

Letní koupaliště Cítov
Letní koupaliště v Cítově se v současné době napouští. Vzhledem k tomu, že je
napouštěno z přírodního zdroje a celorepublikově je nedostatek vody, bude
napouštění
trvat
déle.
Sledujte
proto
webové
stránky
obce
https://www.citov.cz/obec-291/koupaliste-citov/, nelze vyloučit, že k zahájení
koupací sezóny dojde již tento víkend. V důsledku zvýšení cen energií, služeb
a především prostředků pro úpravu kvality vody jsme byli nuceni zdražit vstupné,
které bude od zahájení letošní koupací sezóny následující: dospělí 80 Kč, děti
od 3 do 15 let, studenti a senioři 40 Kč.

