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Věk majitele také nerozhoduje. Jmenuji se Klára Hančová a tréninky budou
probíhat pod mým vedením. Kynologii se věnuji již více než 12 let, několikrát
jsem reprezentovala Českou republiku na mezinárodních závodech, pravidelně
se kvalifikuji na Mistrovství České republiky v agility a zároveň závodím
v nejvyšší kategorii A3. Od roku 2020 se věnuji i trenérské činnosti – pořádám
tréninky, intenzivky a tábory.
V případě zájmu či dotazu mě prosím kontaktujte na mail: hancovak@atlas.cz,
nebo na tel. čísle 777 030 096.



Zkoušky ze znalosti hub
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci
s Českou mykologickou společností vyhlašuje pro zájemce mající trvalé bydliště
ve Středočeském kraji a chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, termín
zkoušky znalosti hub.
Podzimní termín zkoušky ze znalosti hub je 8. 9. 2022 v 10:00 hodin v budově
KHS Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2.
Pozvánka je zveřejněna na elektronické úřední desce webových stránek obce
nebo je k vyzvednutí na Obecním úřadě v Cítově.
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ZPRAVODAJ
obce Cítov 8/2022
Slavnostní křest knihy o historii obce
Obec Cítov vás zve na křest knihy o historii obce s názvem „Cítov: dějiny
obce“, který se uskuteční v sobotu 27. 8. 2022. Oficiální program začne v 16:00
hodin zábavným vystoupením pro děti. Pro děti bude k dispozici kromě jiného
občerstvení také točená zmrzlina, palačinky apod. V 17:00 hodin začne oficiální
křest knihy, proběhne beseda s tvůrci knihy a bude zahájen prodej pokřtěné
publikace a autogramiáda. Cena knihy bude 600 Kč včetně DPH.
Po této oficiální části celého odpoledního programu bude následovat od 18:30
hodin country hudební produkce a od 20:00 hodin večerní taneční zábava
s kapelou RELAX.
Po celou dobu odpoledního i večerního programu bude pro návštěvníky
připraveno občerstvení (nápoje, jídlo), stánek s různými druhy kávy a příjemné
posezení.

Dopravní omezení, uzavírky, přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích a vedení objízdných tras
Z důvodu opravy povrchu okružní křižovatky na silnici I/16 u Brozánek (první
kruháč ve směru Cítov – Mělník) bude provedeno dopravní omezení ve dvou
fázích.
1. fáze v termínu od 22. 8. do 23. 8. 2022
- silnice I/16 částečná uzavírka pravé poloviny okružní křižovatky (dále jen
„OK“) s vedením provozu levou polovinou OK jedním pruhem se střídavým
kyvadlovým provozem řízeným mobilní světelnou signalizací,
- silnice II/246 směr od Cítova – nájezd na OK - uzavírka v místě napojení
na OK ve směru od Cítova, vedení objízdné trasy přes obce Dolní Beřkovice,
Vliněves a Brozánky, výjezd z OK směr Cítov umožněn.
2. fáze v termínu od 24. 8. do 25. 8. 2022
- silnice I/16 částečná uzavírka levé poloviny OK s vedením provozu pravou
polovinou OK jedním pruhem se střídavým kyvadlovým provozem řízeným
mobilní světelnou signalizací,
- silnice II/246 směr od Cítova - nájezd na OK - uzavírka v místě napojení
na OK ve směru od Cítova, vedení objízdné trasy přes obce Dolní Beřkovice,
Vliněves a Brozánky, výjezd z OK silnice I/16 směr Cítov po objízdné trase
přes Vliněves a Dolní Beřkovice.
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Z důvodů oprav a údržby na železničních přejezdech v Cítově a Dolních
Beřkovicích dojde k jejich uzavření a vedení objízdných tras.
V termínu od 1. 9. 2022 od 7:00 hodin do 7. 9. 2022 do 22:00 hodin bude
uzavřen železniční přejezd v Dolních Beřkovicích (objízdná trasa povede přes
Brozánky – pod novým mostem a Vliněves) a dne 3. 9. 2022 od 8:00 do 16:00
hodin bude současně uzavřen i železniční přejezd Cítov (objízdná trasa povede
přes Spomyšl). Všechny objízdné trasy budou vyznačeny.

Volby do zastupitelstev obcí
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. dubna 2022. Za den
vyhlášení je tak považován 13. duben 2022.
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:
 v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sídlo volebního okrsku č. 1: Cítov čp. 118, 277 04 Cítov (nebytové prostory
bývalého mandlu u koupaliště).
Právo volit má:
1. státní občan České republiky, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu)
 občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze
za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
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KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI 

PŘELOŽENÍ
7. cítovské gastronomické soutěže – gulášování 2022
Vzhledem k tomu, že v plánovaném termínu, který je uveden i v letošním
obecním kalendáři, byly vypsány volby do zastupitelstev obcí, musíme naší
pravidelnou gastronomickou soutěž přeložit o týden dřív, bude se konat
v sobotu 17. 9. 2022.
Přesné propozice soutěže a pravidla pro soutěžní týmy budou v nejbližších dnech
zveřejněny na webových stránkách obce a doručeny do vašich poštovních
schránek.

Ohlédnutí za letním kinem
Po dlouhé době jsme pro vás připravili společenskou akci a úplně poprvé putovní
letní kino. Ačkoliv jsme museli narychlo posunout termín promítání z pátečního
na nedělní s ohledem na měnící se špatnou předpověď počasí, účast byla ohromná
a dá se říct až nečekaná - sešlo se nás přes 200 diváků všech věkových kategorií.
Věříme, že se vám promítaný filmový titul líbil a celková atmosféra také.
Už teď uvažujeme o dalším termínu na příští rok a věříme, že se nás sejde opět
tolik a ještě víc, včetně těch, co jim změna termínu nevyhovovala, a těšili
se na letní promítání.

Tenisové kurty
Tenisové kurty v Cítově zvou k návštěvě zájemce o hru i trénink. 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!

Kynologické cvičiště v Cítově
Od srpna 2022 bude v naší obci otevřeno cvičiště pro psy, které bude zaměřeno
na výcvik, poslušnost a agility. Výcvik psů bude probíhat buď v úterý,
nebo ve čtvrtek v odpoledních hodinách, případně po domluvě jiný den. Cvičiště
je umístěno zhruba 100 m za hřbitovem, vede k němu příjezdová cesta a je
kompletně oplocené. V rámci poslušnosti bude výcvik zaměřen na základní
poslušnost a chování psa v běžném životě. Výcvik agility zahrnuje nácvik
jednotlivých překážek a následně jejich překonávání v určitém pořadí. Tréninky
jsou vhodné pro psy libovolné rasy a věku od štěňátka po seniora.

