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Cítovská stovka
V neděli 8. května 2022 proběhne 5. ročník soutěže s názvem Cítovská stovka.
Jedná se o běh jednotlivců na 100 m s překážkami. Zveme všechny příznivce
požárního sportu a hasičů od 13:30 hodin na stadion TJ Sokol Cítov, kde bude
celá soutěž probíhat. Rovněž je připraveno občerstvení pro všechny závodníky
a diváky. Výkonný výbor SDH Cítov.

ZPRAVODAJ
obce Cítov 4/2022

Jarní posezení s písničkou
Sokolský pěvecký sbor a hudební skupina BONUS Pavla Pilaře Vás srdečně zvou
na „Jarní posezení s písničkou“, které se koná v pátek 13. května 2022
od 18:00 hodin v Kulturním domě v Cítově. Přijďte si s námi zazpívat
a po skončení vystoupení posedět při muzice. Vstupné je dobrovolné.

Kompostárna obce Cítov a sběrný dvůr
Kompostárna obce Cítov a sběrný dvůr budou v sobotu 16. 4. 2022 otevřeny
normálně v době své pravidelné provozní doby a to od 10:00 do 14:00 hodin.

Vodovod na hřbitově
INZERCE 

Po zimní přestávce je vodovod na místním hřbitově opět v provozu.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se povinně týká všech dětí,
které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší
čtyř a tří let do 31. 12. 2022 dle kritérií pro přijímání do MŠ Cítov.
Zápis se bude konat 11. května 2022 od 15:00 do 17:00 hod. v MŠ Cítov.
Potřebné kroky k zápisu
VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 19. 4. - 29. 4. 2022 v MŠ Cítov (6:30-16:00 hod.)
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- evidenční list dítěte
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 11. 5. 2022 od 15:00 hod. v MŠ
K zápisu předložte:
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- evidenční list dítěte - řádně vyplněný a potvrzený lékařem
- okopírovaný rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
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Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění
dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.
Po ukončení zápisu Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám zašleme
na uvedený e-mail. Do 30 dnů od ukončení přijímacího budou výsledky
o přijetí/nepřijetí dítěte vyvěšeny na webových stránkách školy: www.zscitov.cz
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Pozor na pálení suché trávy
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární
ochraně zakázáno. Mimo jiné hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt
nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením
ohně větrem nebo konvektivními proudy horkých spalin s jiskrami a v neposlední
řadě přenesením ohně v podloží. Ten, kdo se rozhodne zbavit staré trávy ohněm,
může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů
se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně. Pavel Gerberg, velitel
JSDHO Cítov.

Změna tarifu PID
Od 1. dubna 2022 došlo ke změně Tarifu PID (v návaznosti na úpravy výše
celostátních slev ke změnám cen jízdného pro děti, studenty a seniory
ve Středočeském kraji). Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let,
studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %.
S tím souvisí i změna cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů
PID, které jsou nově poloviční oproti plné ceně.
Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P
ve Středočeském kraji, kteří mají nově slevu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak
v autobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohli cestovat v autobusech zdarma).
Pro cestování po Praze se ceny jízdného nemění.
Senioři nad 70 let mohou cestovat příměstskými autobusovými linkami PID
na území Středočeského kraje i nadále zdarma (zrušení této bezplatné přepravy je
plánováno v návaznosti na rozhodnutí Středočeského kraje ke 12. 6. 2022).

Co nepatří do kanalizace?
Použité tuky a oleje z domácnosti nepatří do kanalizace.
Využijte pro likvidaci tuků a olejů z domácností celoročně areál sběrného dvora
Cítov čp. 39 (areál bývalé firmy Gamagas), kam patří a nevylévejte je
do kanalizačního řadu. Opotřebený potravinářský olej a tuk se odevzdává
v použitých PET lahvích nebo jiném uzavíratelném obalu z PVC materiálu.

Poradenství pro seniory
Poradna Včera Mělník nabízí zcela zdarma poradenství pro seniory a jejich
rodiny. Potřebujete pomoc při řešení složitých životních situací? Nevíte, kam
se obrátit o pomoc a na co máte nárok? Pečujete o někoho s Alzheimerovou
nemocí či demencí? Budete o někoho blízkého pečovat a nevíte, co Vás čeká?
Chcete si nechat otestovat paměť? Poradenství je zcela zdarma a probíhá osobně,
telefonicky
i
elektronicky.
Další
informace
najdete
na https://dementia.cz/poradny-vcera/
Domluvte si osobní návštěvu: Poradna Včera Mělník, Radka Zelinová, tel.:
774 875 709, mail: poradna.melnik@dementia.cz
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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

Zastupitelstvo obce Cítov přeje všem
spoluobčanům krásné prožití velikonočních
svátků.
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu M. Hrstkovi za uspořádání
společného oběda a občerstvení s vzornou obsluhou k našemu 60. výročí sňatku
dne 24. 3.
Rovněž děkujeme i OÚ a Sboru pro občanské záležitosti v zastoupení p. ing.
Kulhánkové a p. Cimrmanové.
Byli jsme mile překvapeni. Za vše děkujeme. Božena a Jaroslav Rozsypalovi.

Cítovské plážové volejbalistky
V neděli 10. 4. 2022 se Cítovské plážové volejbalistky zúčastnily dalšího turnaje
v Praze. Celkem odjelo 17 osob, z toho 8 hráček a zbytek trenéři a rodiče.
V kategorii do 18 let hrály dvě dvojice K. Davidová a A. Hamplová. Druhá
dvojice byla N. Richterová a Z. Řeháková. Pro starší žákyně to byl první velký
turnaj v Praze. Starší žákyně reprezentovaly dvě dvojice E. Davidová,
N. Hamplová a hráčky M. Šedivá, A. Solařová.
Nejlepšího výsledku dosáhla dvojice K. Davidová a A. Hamplová. Tyto hráčky
se probojovaly do finále a po bojovném výkonu skončily celkově na 2. místě.
Všechny hráčky, které se zúčastnily tohoto turnaje v Beach-centru Ládví, úspěšně
reprezentovaly obec Cítov. Blahopřejeme.

Pálení čarodějnic a stavění májky
V sobotu 30. dubna 2022 se po dlouhé přestávce opět uskuteční ,,PÁLENÍ
ČARODĚJNIC“, které začne v 19:00 hodin ,,Na Křemínku“ stavěním májky.
Přibližně v 19:40 hodin bude na hřišti zapálena hranice a také menší ohně
k opékání buřtů, špekáčků apod. Hudební produkci zajistí kapela POHODA.
Občerstvení je zajištěno.

Memoriál Jiřího Vališe
V neděli 8. května 2022 proběhne Memoriál Jiřího Vališe v požárním útoku.
Zveme všechny příznivce požárního sportu a hasičů od 9:00 hodin na stadion TJ
Sokol Cítov, kde bude celá soutěž probíhat. Výkonný výbor SDH Cítov.

