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ZPRAVODAJ
obce Cítov 6/2021
Sběrný dvůr
Od čtvrtka 1. 7. 2021 bude nově zprovozněn sběrný dvůr
v areálu bývalé firmy Gamagas (objekt čp. 39 v Cítově).
Ve sběrném dvoře bude možno odevzdat obsluze velkoobjemový odpad, a to jak
směsný (nábytek, koberce, linolea apod.), tak i tříděný na velkoobjemové plasty
a velkoobjemový papír (objemné krabice apod.). Využíváním těchto kontejnerů
pro rozměrnější odpady se zároveň uspoří místo ve stávajících kontejnerech
na tříděný odpad umístěných po obci. Dále bude možné ve sběrném dvoře
odevzdat použité tuky a oleje z domácnosti, drobné elektrospotřebiče, železné
kovy a pneumatiky z osobních automobilů, motorek či jízdních kol (vše
bez disku/ráfku).
Provozní doba sběrného dvora se rozšíří na úterý 15:00 – 17:00 hodin,
čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin a sobota 9:00 – 11:00 hodin. Cena služby je
zdarma.

Odečty vodoměrů pro potřeby vyúčtování stočného
Obec Cítov oznamuje občanům, že ve dnech od 1. - 11. 7. 2021 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. 2021
Výše poplatku za komunální odpad je za 1 osobu 600 Kč/rok, v případě
rekreačního objektu 600 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 1340+číslo popisné.
Místní poplatek za psa pro rok 2021 zůstává stejný, jako v minulých letech.
Sazba poplatku je 100 Kč za každého psa na jeden rok, poplatek je splatný
do 30. června.

Bezpečnost na místních komunikacích
_________________________________________________________________
Zpravodaj obce Cítov, místo vydání Cítov, měsíční periodika. Vydává Obec Cítov, Cítov 203,
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Na četné stížnosti místních obyvatel upozorňujeme řidiče čtyřkolek a terénních
motorek, že i místní komunikace podléhají zákonu o silniční dopravě a proto by
provoz zmíněných motorových vozidel měl být v souladu s bezpečností
a plynulostí silničního provozu a neměl by ohrožovat chodce nebo jiné účastníky
provozu na místních komunikacích. Především u nezletilých „řidičů“
upozorňujeme, že za ně stále zodpovídají rodiče.
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Seniorská obálka
Seniorské obálky slouží v situacích ohrožení zdraví nebo života a v případě
potřeby pak pomohou složkám IZS urychlit záchranu života. Obě obálky
SENIORSKÁ OBÁLKA a SENIORSKÁ OBÁLKA MINI) jsou aktuálně
navíc vybaveny informacemi o očkování majitele. Díky úspěchu domácí
Seniorské obálky, kterou zájemci umísťovali ve svých domovech na vnitřní
stranu vchodových dveří či dveře lednice, se projekt Senioři v krajích rozhodl
udělat také menší, kapesní verzi obálky. Mini obálka se díky rozměrům necelých
8×10 centimetrů vejde do peněženky či kapsy. Senior, člověk se zdravotním
postižením či omezením nebo řidič ji tak může mít neustále při sobě. Seniorské
obálky, neboli I.C.E. karty (In Case of Emergency, z ang. použít v případě
nouze), sestavil projekt Senioři v krajích MPSV ČR.
Seniorské obálky, pokyny k jejich užívání a osvětový leták lze zdarma
stáhnout
na
webu
seniorivkrajich.mpsv.cz
https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/ v sekci Vydáváme.

KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

Poděkování
Obec Cítov děkuje paní Ing. J. Brussové z firmy SINCO Mělník za osázení
truhlíků, které nám zdobí kulturní dům a knihovnu.

Informace z III. ročníku turnaje v plážovém volejbalu
Oddíl plážového volejbalu v Cítově pořádal dne 12. 6. 2021 turnaj III. ročník
KVD – CUP. Turnaje se zúčastnilo 13 nejmladších hráček oddílu. Vítězem
turnaje se stala trojice hráček L. Hrstková, M. Šedivá a J. Čadková.
Blahopřejeme.
Poděkování patří společnosti KVD Plus s.r.o. za finanční příspěvek na tuto akci.

Informace Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv.
Linharta v Cítově
Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově spustilo v listopadu
loňského roku možnost adopce píšťal. Varhany mají celkem 728 píšťal, které jsou
rozděleny do 13 rejstříků a dělí se na kovové a dřevěné. Zájemci si můžou
adoptovat jakoukoliv z nich a přispět tím na jejich rekonstrukci. Po šesti měsících
bylo adoptováno 21 píšťal v různém cenovém rozmezí a v celkové hodnotě 51
000 Kč. Díky této iniciativě a dalším aktivitám spolku se již podařilo vybrat
téměř 20 % částky potřebné na opravu unikátního hudebního nástroje.
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Cítovský Sokolský sbor přijme nové členy
Cítovský Sokolský pěvecký a taneční sbor by rád mezi sebou přivítal nové členy
se zájmem o zpěv a tanec. Věková hranice není omezena. V případě zájmu
a pro více informací volejte na telefonní číslo 606 364 685, p. Engelmanová.

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


Nabízím možnost konzultace a sjednání majetkového a životního pojištění,
pojištění motorových vozidel nebo penzijního spoření. Všechny produkty
od jedničky na trhu Generali České pojišťovny a z pohodlí Vašeho domova
bez nutnosti návštěvy pobočky.
Kontakt: Petr Suchomel, M: 737 537 787, E: petr.suchomel@generaliceska.cz


