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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

ZPRAVODAJ
obce Cítov 2/2022

MASOPUST 2022 se neuskuteční
S ohledem na stále trvající nepříznivou epidemickou situaci u nás a také
na základě doporučení Krajské hygienické stanice se ani letos bohužel
Masopust plánovaný na 26. 2. 2022 neuskuteční.

Cítovské volejbalistky na turnaji Ládvík Cup
Naše plážové volejbalistky se dne 23. 1. 2022 zúčastnily dalšího turnaje v Praze.
Hrála se kategorie dívky do 18 let. Dvojice Klára Davidová a Andrea Hamplová
skončila celkově na 3. místě. Dvojice Tereza Husáková a Natálie Richterová
ukončila tento turnaj na 4. místě. Blahopřejeme.

Mateřinkový ples – zrušení
Vážení členové a přátelé spolku Mateřinka z.s.
Po pečlivém zvážení současné epidemiologické situace se Výbor spolku
Mateřinka z.s. rozhodl zrušit tradiční Mateřinkový ples, který se měl konat 11. 3.
2022.
Věřím, že nám zůstanete nakloněni a brzy se společně a ve zdraví setkáme
na některé z našich dalších akcí. Děkujeme za pochopení - Výbor spolku.



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).
Nabídka zprostředkování dotací pro úsporné bydlení – nová zelená úsporám
– kotlíkové dotace. Bližší informace na tel.: 777 292 261, email:
markysubrtova@seznam.cz
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Co se připravuje
Vážení spoluobčané,
jako již tradičně bych vás rád v tuto dobu seznámil s hlavními plánovanými
investicemi do obce a jejího majetku v probíhajícím roce 2022. Stěžejními
projekty budou především komunikace, jak pro dopravu, tak pro pohyb pěších.
V lednu tohoto roku jsme získali stavební povolení na akci „Zřízení chodníku,
veřejného osvětlení a autobusových zastávek při silnici II/246, Cítov“, tedy na již
v loňském roce představenou stavbu spočívající v zatrubnění příkopu, výstavbě
chodníků, přechodu a BUS zastávek v Mělnické ulici, mezi druhou a třetí
propojkou (od č.p. 308 k 257). V současné době probíhá veřejná zakázka
na zhotovitele stavby, kompletní zadávací dokumentaci vč. projektové
dokumentace naleznete na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236764.
Předpokládaná hodnota zakázky je 2,7 mil. Kč vč. DPH. Dále by to měly být,
už vloni slibované, dva úseky chodníků v centru obce, tj. od č.p. 189 k 293
(při levé straně silnice směrem na Roudnici n. L.) a od přechodu pro chodce
u pomníku padlých směrem k BUS zastávce při č.p. 11 (při levé straně silnice
směrem na Mělník). Rádi bychom rovněž realizovali zatrubnění nebezpečných
příkopů při komunikaci III/24633 směrem k Daminěvsi, a to v úseku od č.p. 92
k 209. Další dvě stěžejní silniční akce jsou realizace zpevněných
asfaltobetonových povrchů v ulici tvořící zadní příjezd ke hřišti, tj. od cca č.p.
327 po 414 a 327 k 328 a komunikací v lokalitě „Kout“. Na obě akce je nyní
zpracovávána projektová dokumentace. Slíbeny jsou nám rovněž opravy
některých úseků silnic ve správně SÚS Středočeského kraje, konkrétně úseků
mezi přechodem u pomníku padlých k bývalému hostinci DUO, dále na Mělnické
v místě instalované max. rychlosti 30 km/h a konečně komunikace III. třídy
od návsi směrem na Daminěves. To jsou ty největší a zásadní investice, nicméně
budou samozřejmě probíhat i další drobné akce do majetku a vybavení obce.
Pevné zdraví v probíhajícím roce 2022 přeje Ing. David Rameš, starosta obce.
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Poděkování občanům Cítova za finanční dary do Tříkrálové
sbírky 2022
Charita Roudnice nad Labem děkuje občanům, kteří v uplynulých dnech finančně
přispěli do kasiček tříkrálových koledníků.
V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 23 obcích Podřipska a Budyňska
v letošním roce, v době od 1. 1. do 16. 1. 2022, proběhla tradiční tříkrálová
sbírka. V tomto období se do stacionárních kasiček a při koledování vybrala
mimořádně vysoká částka – 301 066 Kč (o 10 tisíc víc než v roce 2020).
Poprvé se v naší obci vytvořila skupinka místních koledníků, aktivních mladých
lidí. Do stacionární kasičky umístěné na obecním úřadě a do kasičky
při koledování, jste přispěli částkou 6 584 Kč.
Náš obrovský dík patří místním koledníkům – Marianovi Šámalovi, Kláře
Davidové a Zuzaně Řehákové. Díky jejich zápalu a nadšení pro dobrou věc
se podařilo dosáhnout tak výborného výsledku nejen u nás v Cítově,
ale i na celém Podřipsku a Budyňsku.
Výtěžek z 22. ročníku sbírky pomůže lidem v našem regionu. Vybraná částka
bude použita na realizaci potřebných úprav azylového domu pro matky s dětmi
v Roudnici nad Labem, na zajištění provozu charitního šatníku v Roudnici
nad Labem a na pořízení automobilu pro charitní pečovatelskou službu.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům za štědrost a vstřícný přístup ke koledníkům
a dobrovolníkům za ochotu a nasazení. Věříme, že lidé budou milí, ohleduplní,
všímaví a ochotni pomáhat, nejenom během tříkrálové sbírky, ale i po celý letošní
rok. Čekají nás těžká období, ale společně to určitě zvládneme.
Vedení Charity Roudnice nad Labem.

Provozovna kadeřnictví Cítov čp. 118
Z DŮVODU NEZÁJMU O KADEŘNICKÉ SLUŽBY JE PROVOZOVNA
KADEŘNICTVÍ NA ADRESE CÍTOV 118 V SOUČASNÉ DOBĚ
UZAVŘENA.
V případě zájmu o provozování provozovny kadeřnictví (dámské, pánské, dětské)
pro veřejnost v nebytových prostorách v majetku obce Cítov, o podlahové ploše
26,4 m2, nacházející se v budově čp. 118, volejte pro podrobnější informace
na Obecní úřad Cítov – tel. 315 692 134, 724 754 150. Prohlídka nebytových
prostor pro zájemce je možná po předchozí dohodě.
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Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku. Ta nabízí
pomoc potřebným už od roku 2009
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc
ve výši 2 miliony korun. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů,
kteří banku využívají, se stále zvyšuje. Potravinová banka pro Prahu
a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou záchranou. Banka
shromažďuje jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin,
třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku se počet jejích klientů
vyšplhal až na 70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla
možnost zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka
poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá s potravinami a drogerií,
jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou čerstvé, a nezvládla by
se distribuce celého množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho
bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky,
které jsou konzervovány pro další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova,
osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech, přerozděluje
potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové
balíčky pro jednotlivce i azylové domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký
dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě velkého nárůstu
počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán také velký nárůst počtu
organizací, které pomoc odebírají. V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021
už 264. Jsou mezi nimi i města a obce, které z Potravinové banky odebírají
potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo například matky
samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance jako odběratelé potravin
a pravidelně odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické
situaci. Očekává se, že kvůli pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí
v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali
v minulém roce. Je to pro nás velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom
pomáhali potřebným. Naše potravinová banka byla založena už v roce 2009,
ale stále se setkáváme s tím, že ne každý o nás ví. Pokud by někdo naši pomoc
potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní úřad, kde získá další informace,
případně rovnou doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc
nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský
kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat, může rovněž
kontaktovat přímo Potravinovou banku. Středočeský kraj podpořil
Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to byl
1 milion korun. Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony
korun. Potravinová banka Praha a SK byla založena v roce 2009 a je
součástí České federace potravinových bank. V současné době je největší
potravinovou bankou v České republice.

