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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  OOBBČČAASSNNÍÍ KK   
Informační zpravodaj obce Činěves 

Náměty, připomínky zasílejte na fax 325 635 113 nebo e-mail ou@cineves.cz
 
Zprávy z obecního úřadu 
Od začátku letošního roku zasedalo 
zastupitelstvo obce třikrát dne 28.2., 6.4. 
a 20.4. a řešilo např. tyto body:  
o výstavba dětského hřiště na parcele 

č. 1599/1 (park před mateřskou školkou),  
o připravovaná rekonstrukce povrchu silnice 

II/330 v letošním roce,  
o podané žádosti o dotace (dotace 

ze Středočeského kraje na úroky z úvěru 
na kanalizaci, dotace na rekonstrukci 
špýcharu v areálu fary čp. 1), 

o autobusové víkendové spoje (nedělní 
zachovány, sobotní zrušeny), 

o změna otevíracích hodin obecního úřadu 
Činěves (středa do 19,00 hodin, od 17,00 
hod do 19,00 hod k zastižení starosta nebo 
místostarostka), 

o loňském a letošním roce se kácely stromy, 
letos je naplánovaná výsadba, 

o zahájit kolaudační řízení ve věci výstavby 
119 kanalizačních přípojek (nové) a vypíše 
se výběrové řízení na zhotovení projektové 
dokumentace na chodník v hlavní ulici, 

o došlo ke zřízení stavební komise ve složení 
Václav Bittman st., Marie Kršňáková, 
Vladimír Rýgl, 

o z důvodu množících se stížností občanů na 
velký výskyt potkanů v obci bude 
provedena deratizace kanalizace 
a veřejného prostranství, 

o přidělení klubovny pro mládež v hasičárně. 
Celé znění usnesení včetně zápisu je 
k dispozici na obecním úřadě a internetových 
stránkách www.cineves.cz. 
 
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 
18.5.2011 od 19 hodin. Všichni jste srdečně 
zváni. 

 
Upozornění obecního úřadu 
Obecní úřad Činěves upozorňuje, že se množí 
stížnosti občanů na vandalizmus 
na hřbitově. Upozorňujeme občany, že tímto 
jednáním je porušována vyhláška č. 1/2002 řád 
veřejného pohřebiště.  

 

Obecní úřad Činěves upozorňuje na množící se 
stížnosti občanů na vjíždění vozidel 
na fotbalové hřiště a volné pobíhání psů. Tímto 
jednáním je porušována vyhláška č. 5/2009 
o zabezpečení veřejného pořádku, udržování 
čistoty ulic a veřejného prostranství a ochraně 
veřejné zeleně. Porušování bude řešeno 
v přestupkovém řízení. 
 
V souvislosti s nárůstem případů trestné 
činnosti v oblasti působnosti Policie ČR, 
obvodní oddělení Městec Králové, vyzývá 
ke zvýšené obezřetnosti. Současně oznamuje 
občanům, že je možné se anonymně obracet 
na policii a nahlašovat případná porušení 
zákona. (tel. obvodní oddělení Městec Králové 
974 878 720). 

 
Události v obci 
Od ledna se konaly v obci tyto akce: 
o ples hasičů Dymokury, 
o myslivecký ples,  
o dětský maškarní karneval, 
o turnaj v kulečníku, 
o konec Masopustu, 
o Josefovská zábava, 
o tvořivé odpoledne, 
o turnaj ve stolním tenise. 
 
V měsíci březnu a dubnu se uskutečnila 
humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. 
Obecní úřad děkuje všem, kteří přispěli. 
 
Prodej dřeva 
Obecní úřad přijímá objednávky na tvrdé 
dřevo. 
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Odpady 
Svoz trávy a dalšího bioodpadu bude probíhat 
pouze v pondělí a pátek. Žádáme občany, aby 
nedávali hromádky s biomasou před dům 
v jiné dny. 

 
V žádném případě obec nesváží stavební suť 
(možno vozit na Šumbor) a nebezpečný 
odpad!  
 
Ve dnech 19. a 20.5. od 9 do 17 hodin bude 
otevřen  sběrný dvůr na nebezpečný odpad 
(oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, ředidla, 
kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, 
monočlánky), elektrospotřebiče (lednice, 
televize, monitory, zářivky, drobné 
el. spotřebiče), pneumatiky (od osobních 
automobilů bez disků), azbestový odpad. 
 
Obecní úřad oznamuje, že bude od 14.5. 
do 15.5. od 9 do 12 hodin bude ve sběrném 
dvoře přistaven kontejner na objemný odpad 
(nábytek, koberce, linolea atd.). 
 
Obecní úřad žádá občany, aby třídili 
odpad ze hřbitova 
do připravených nádob, 
které jsou řádně 
popsány! 
 
Dále žádáme 
občany, aby 
sešlapávali plastové lahve 
do žlutých kontejnerů. Tím se zabrání brzkému 
zaplnění kontejnerů a povalování plastů kolem. 
 
 
 
 
 

 
 
Připravujeme  
 
Čarodějnické opékání buřtů - sraz čarodějů 
a čarodějnic je v sobotu 30.4. v 16,30 hodin 
u obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni 
(čarodějnický úbor je vítán). 

 
 
Rybářské závody – konají se v dopoledních 
hodinách v sobotu 30.4. 2011. Veřejnost je 
zvána. 
 
Výzva obecního úřadu 
Opětovně vyzýváme zájemce z řad občanů 
o obnovení sboru dobrovolných hasičů 
v Činěvsi. V případě zájmu se dostavte na OÚ 
nebo nás kontaktujte na e-mailu nebo telefonu. 

 
 
 

 
Vyplněné odstřihněte a odevzdejte na OÚ nebo zašlete na email ou@cineves.cz. 

 

Kontaktní formulá ř 
 
V případě zájmu o zasílání informací z OÚ do vašich e-mailových schránek sdělte svůj 
kontakt.  

Jméno a příjmení ………………………………………… e-mail …………….......................... 

Telefon …………………………..  


