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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 2/2012 

Informační zpravodaj obce Činěves 
Náměty, připomínky zasílejte na fax 325 635 113 nebo e-mail ou@cineves.cz

 
Upozornění 
V souvislosti s kontrolou veškeré agendy 
obce (účetnictví, výstavba, hospodaření 
v lese, evidence povolenek) od roku 2006 
dosud žádáme občany, aby se přihlásili 
na obecním úřadě v případě, že mají 
pochybnosti v souvislosti s evidencí 
a účetnictvím obce.  
Můžete se dostavit osobně na obecní úřad 
v úředních hodinách (pondělí a středa od 
7,30 do 17 hod) nebo telefonicky na telefony 
325 635 113 a 724 181 708 nebo na e-mail 
ou@cineves.cz 
 
Události v obci  
o Hasičský ples – SDH Dymokury, 
o Myslivecký ples – MS Činěves pole. 
o Dámský klub s psycholožkou 

p. Pohlovou 777 579 768) a hudbou. 
o Sbírka použitého ošacení. 
 
Připravuje se 
o dámský klub 9.3.2012 od 16 hodin. Na 

programu živá hudba a ochutnávka 
koktejlů.  

o dětský maškarní karneval 18.3.2012 
od 14 hod v sokolovně v Činěvsi. 

o tvořivé odpoledne 25.3.2012 od 14 hod 
ve společenské místnosti v klubu 
důchodců. 

 
Volné pobíhání psů 
Upozorňujeme Vás na dodržování obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2006, odd. II, čl. 3: 
V zájmu zajištění veřejného pořádku 
se stanovují osobám vlastnícím nebo držícím 
psy či jiná zvířata (dále jen odpovědná 
osoba) tyto povinnosti: 
Na veřejném prostranství, s výjimkou míst 
uvedených v odst. B) a C) tohoto článku, 
LZE VODIT PSY A JINÁ ZVÍŘATA 
POUZE NA VODÍTKU.  
Nevstupovat se psy a jinými 
zvířaty do veřejných budov a 
na následující veřejná  

 
prostranství: zelené plochy v obci (např. 
u Mateřské školy, pod starou hospodou, 
pod kostelem), pláž u rybníka Zásadníka 
(u asfalt. plata), fotbalové hřiště. 
Na následujícím veřejném prostranství 
p. č. 143,p.č. 1666,p.č. 1665 – lokalita 
u hřbitova a cesta za farou, p.č. 1707 – 
bývalá drážka, lze nechat volně pobíhat psy 
a jiná zvířata pouze pod neustálým dohledem 
nebo přímým vlivem osob vlastnících nebo 
držících psy či jiná zvířata tak, aby v případě  
jakéhokoliv nebezpečí ohrožení veřejného 
pořádku mohl být pes nebo jiné zvíře 
odpovědnou osobnou přivoláno a bezpečnost 
osob a majetku zajištěna. 
 
Škola Dymokury 
Večerní lyžování 29.2.2012 ve Špindlerově 
mlýně.  
Příspěvek na školu v přírodě ve  
výši 3 000,00 Kč na 
projížďky dětí psím 
spřežením. 
Školní ples se koná 
16.3.2012 
v Chotěšicích. 
 
Digitalizace 
Přílohou zpravodaje č. 2/2012 je kopie 
letáku Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního „Nechte si zpřesnit hranice 
svého pozemku“. 
 
Knihovna  
V knihovně jsou připraveny k vyzvednutí 
hlasovací lístky v soutěži „Kniha přítel 
člověka.“ Hlasuje se o nejlepší knihy roku 
MAGNESIA LITERA 2012. 
Poplatek za knihovnu pro letošní rok je 
stejný jako v roce 2011:  
o do 15 let á 25,- Kč,  
o od 15 let á 50,- Kč. 
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Písmenka z kroniky…  
Závěr 18. století byl provázen mnoha 
státoprávními zákony, které měly 
pochopitelně vliv i na život naší obce. 
Změny života vesnice nepřinesly však jen 
pokrokové činy císaře Josefa II. či jeho 
předchůdců, ale například i zánik 
úhorového hospodaření zavedením pícnin 
nebo počátek pěstování brambor (zemčat), 
které umožnily v rozhodujícím podílu lidu 
přežít. Souhrn těchto vlivů si i zákonitě 
vynutil přesuny v organizační struktuře 
obce. Projevem bylo například číslování 

usedlostí, první zde proběhlo roku 1770. 
Do té doby byly v knihách zapsány od levé 
strany vesnice k pravé, potom okolo návsi, 
až se přišlo k poslednímu domu. Současné 
číslování pochází z roku 1800, ke změnám 
došlo je asanací některých domů. 
K přečíslování došlo z důvodu očíslování 
domkářských stavení, původně byly 
odlišeny pouze statky a chalupy.  
(pokračování v dalším čísle).  
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
v roce 1983. 

  
V roce 2011 se opravilo a nakoupilo (výběr největších investic a oprav) 

účel Kč účel Kč

10 ks matrace vč. chráničů (fara) 22 585,00   vodoinstalační práce na přípojce klub důchodců 3 840,00   

dětské hřiště (herní prvky, 2x lavička, 2x koš) 186 800,00   vodoinstalační práce 3x byt klub důchodců 50 178,00   

3x betonový květináč před čp. 156 9 657,00   výkopové práce na přípojce klub důchodců 2 780,00   

2x ovál na budovu OÚ 24 000,00   výsadba stromů aleje v polích 23 599,00   
4x palanda vč. schůdků a roštů, 2x postel vč. 
roštů (fara)

37 920,00   zahradní traktor John Deere 139 560,00   

deratizace veřejného prostranství 15 360,00   čištění Zásadnického potoka u p. Kettnera 2 542,00   

500 ks publikace Činěves barokní 30 000,00   zhotovení zábradlí a roštu ČOV 6 120,00   
postřik kaštanů 15 840,00   zpracování dokumentace BOZP 8 400,00   

rozšíření elek. zabezpečovacího systému OÚ 8 883,00   2x křovinořez 26 054,00   

geodetické zaměření klub důchodců 5 550,00   bojler a baterie 4. byt v klubu důchodců 7 905,00   

inzerce v katalogu "Cestujeme po Čechách" 10 644,00   čištění kanalizace v obci 12 900,00   

CR Projekt - inženýrská činnost chodník a 
kanalizace na Městec

16 800,00   čištění příkopů od čp. 79 15 000,00   

klempířské a pokrývačské práce v klubu 
důchodců

19 722,00   oprava střešní konstrukce MŠ a klub důchodců 58 627,00   

kotel Dakon OÚ 54 753,00   opravy elektromotorů - čerpadel ČOV 26 597,00   
kresličské práce MŠ 26 000,00   oprava kopírky 10 000,00   
motorová pila Dolmar 12 169,00   oprava traktoru Zeto 7 058,00   

bruska a vrtačka Narex 7 709,00   oprava vodovodní přípojky MŠ a klub důchodůc 21 582,00   

pasport klub důchodců 12 500,00   opravy zubní soupravy 8 800,00   
umístění psa malého do útulku 3 300,00   finanční audit kanalizace a ČOV 36 000,00   

revize a dodání hasících přístrojů 7 836,00   sociální zařízení Zásadník vč. septiku a projektu 86 757,00   

revize elektrické instalace v klubu důchodců 6 300,00   2x odvodňovací žlab před čp. 79 a čp. 46 154 472,00   

sazenice stromků les a retenční nádrž 10 296,00   2x pohovka, 2x stolek, 2x taburet fara 31 956,00   
sedlová střecha vodárenský domek 35 637,00   televize a mikrosystém fara 14 292,00   
smrková tyčovina na oplocenky 6 611,00   povlečení, přikrývky a polštáře fara 11 866,00   
stavební práce klub důchodců 146 038,00   trampolína 8 229,00   
umístění psa malého a velkého do útulku 6 930,00   oprava plotu MŠ 6 374,00   
řezání a kácení stromů v obci 88 611,00   stromy a keře v obci 21 505,00   

828 451,00   802 993,00   

Celkem 1 631 444,00   

 


