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INZERCE 
Prodej sazenic RAJČÁTEK a PAPRIČEK (papriky, 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.

ZPRAVODAJ
obce Cítov 5/2022
Částečná uzavírka komunikace
Z důvodů provádění stavebních prací při výstavbě nového chodníku, nástupiště,
přechodu pro chodce a autobusových zastávek při silnici č. II/246 (Mělnická ulice
od čp. 308 k čp. 257 a od čp. 268 k čp. 263) dojde k částečné uzavírce této
komunikace s osazením semaforu k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Částečná uzavírka je povolena v časovém období od 1. 5. 2022
do 1. 9. 2022. K zahájení prací dle vyjádření zhotovitele dojde do konce měsíce
května.

Změna Tarifu PID od 12. 6. 2022
Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje
k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji.
Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70
let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech
a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně
jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých
i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné
jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné
veterány. Více a podrobněji na www.pid.cz

Spolupráce s ASEKOL a ochrana životního prostředí
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Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují
nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však
obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich
těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace
vysloužilých elektrozařízení si naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systém
ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí
významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu
prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného
společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě
elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci
skleníkových plynů.
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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obci k ochraně
přírody v roce 2021. A i když jsme k tomuto kolektivnímu systému se společností
ASEKOL přistoupili až v druhé polovině roku 2021, vyplývá z něj, že díky
množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 14,05 MWh elektřiny,
1 347,35 litrů ropy (úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného
množství potřebného k ujetí 19 806 km v běžném osobním automobilu), 48,87 m3
vody (úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je
spotřebováno při 656 sprchováních) a 1,31 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 1,48 tun, a produkci SO2 ekv. (který
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 141,93 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných
notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté
spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných
elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu
benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad
a přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby
a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje
všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém
ASEKOL zajišťuje.

Sokol – všestrannost

Téma do obecního kalendáře na rok 2023

Plážové volejbalistky končí opět na bedně

Některé zahrady v naší obci si opravdu zaslouží mít fotografii v každoročně
vydávaném obecním kalendáři. Nejvyšší čas pořídit fotografie vašich rozkvetlých
zahrad. Právě teď, kdy všechno nádherně kvete. Vyfoťte rozkvetlou zahradní
výsadbu a fotografie zašlete mailem info@citov.cz na OÚ Cítov, nebo doneste
osobně na flash disku. Pokud potřebujete více informací, obraťte se na nás na tel.:
315 692 134 nebo mailem info@citov.cz.

V průběhu dubna se naši cvičenci zúčastnili hned dvou župních přeborů. Nejprve
9. 4. Zálesáckého závodu zdatnosti, kde z našich družstev dosáhlo na třetí příčku
stupňů vítězů družstvo mladšího žactva ve složení J. Pospíšil, A. Kříž
a A. Křížová. Na konci dubna nás čekaly přebory ve všestrannosti. Ty se skládají
z atletických a gymnastických disciplín, šplhu a plavání. Všichni naši závodníci
se velmi snažili a několika z nich se podařilo uspět nejen v dílčích disciplínách,
ale i v celkovém pořadí. Mezi mladšími žáky se na krásné bronzové příčce
umístil A. Kříž a na zlato dosáhl a účast na celorepublikovém klání si vybojoval
J. Pospíšil. V kategorii starších žákyň stříbrnou příčku obsadila a bude nás
reprezentovat dále E. Davidová. Mezi dorostenkami nejcennější kov brala
K. Davidová a rovněž postupuje do přeboru České obce sokolské.
V květnu na cvičence v nářaďovně čekala odměna za jejich úsilí v podobě
nového gymnastického koně. Za jeho pořízení obci srdečně 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!

V Praze se dne 8. 5. 2022 konal další turnaj v beach volejbalu. Celkem
se zúčastnilo 16. družstev. Naše dvojice K. Davidová a A. Hamplová skončila
s jednou porážkou na 2. místě. Blahopřejeme.

Dětský den
Obec Cítov a místní zájmové spolky zvou všechny děti na ,,DĚTSKÝ DEN“,
který se koná v neděli 5. června 2022 od 10:00 hodin na hřišti v Cítově.
Pro soutěžící děti je připraveno dopoledne plné soutěží, her a drobných odměn.
Na místě si budete moci zakoupit občerstvení a k dispozici bude i povoz tažený
koňmi pro zpestření nedělního dopoledne.
Propozice dětského dne v Cítově:
- prezence soutěžících dětí od 10:00 do 10:30 hodin,
- soutěží se ve věkové kategorii od 2 do 15 let věku dítěte,
- děti od 2 do 5 let splní 50% soutěžních stanovišť,
- děti od 6 do 15 let splní 100% soutěžních stanovišť.
Vstupné je dobrovolné, za příspěvek předem děkujeme. Věříme, že se všichni
příjemně pobaví.

