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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 2/2013 

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

 
Zasedání zastupitelstva obce 
Zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 
30. ledna 2013 ve společenské místnosti 
v klubu důchodců.  

Zastupitelstvo obce schválilo tyto body:   
o předložený program jednání. 
o rozpočtové opatření č. 11, 
o vyřazení majetku na základě provedené 

inventury, 
o zápůjčku oltáře K. Svolinského 

do kostela sv. Václava v Činěvsi, 
o bezúplatný převod 14 kusů židlí Z-305 

mořená lakovaná pro TJ Sokol Činěves – 
celková částka 16 076,90 Kč k 31. 
prosinci 2012, 

o podpis dodatku ke smlouvě o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadů 
č. S/5001241/02600004/79/08 s firmou 
AVE, 

o zahrnutí účelového finančního příspěvku 
na restaurování 
dvou kusů dveří 
na faře čp. 1 ve 
výši 96 000,- Kč 
do rozpočtu obce 
za rok 2012,  

o zahrnutí 
účelového finančního příspěvku na 
hospodaření v lesích ve výši 91 460,- Kč 
do rozpočtu obce za rok 2012, 

o zahrnutí dotace na volby 
do zastupitelstva kraje ve výši 21 000,- 
Kč do rozpočtu obce za rok 2012, 

o zahrnutí dotace na volbu prezidenta ČR 
ve výši 24 000,- Kč do rozpočtu obce 
za rok 2013, 

o pokud přijde na obecní úřad 
nepodepsaný dopis, nebude se jím 
zabývat. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o rozpočtové opatření č. 10. 
o dotaci ve výši 1 000,- Kč na volbu 

prezidenta ČR (vrácena 30. ledna 
2013). 

o anonym z 4. prosince 2012. 

Zastupitelstvo obce neschválilo tyto body: 
o poskytnutí finančního příspěvku obci 

Dymokury pro MZ školu Dymokury 
 
Karneval 
Když u nás dětský karneval byl, 
každý se radoval, veselil.  
Masek bylo velice,  
skákaly tam opice, 
šimpanz na trumpetu hrál, 
za ním šel pan král. 
Královna s princeznou 
a závojem, 
rytíř s velkým chocholem. 
Motýlkové, běláskové, otakárci, 
námořníci, důstojníci.  
Řezník nesl jitrnici,  
cvrček zase housličky.  
A považte lidičky,  
zahradnice za jediný kvítek z košíčku, 
chtěla sladkou hubičku. 
Vlk a Karkulka, 
trpaslíci, Sněhurka. 
Přijďte k nám napřesrok zase, 
ať celý sál veselím otřásá se. 
Marie Sixtová 
 
Připravuje se 
o 20. února 2013 od 14 hodin na faře 

Šikovné ruce, 
o 24. února 2013 od 14 hodin na faře 

Toulání se pohádkou, 
o 28. února 2013 od 15 hodin v klubu 

důchodců Dámský klub. 
 
Přehled uskutečněných akcí  
o 31. ledna 2013 od 15 hodin dámský klub. 
 
Informace z obecního úřadu 
Parkování  
Občané mají připomínky k parkování 
vozidel u domů a navrhují za to vybírat 
poplatek. 
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Na toto téma jsme diskutovali s dozorovým 
orgánem a bylo nám sděleno toto:  
Pro vybírání parkovného je potřeba zaměřit 
pozemek, určit vlastníka a to nemusí být 
vždy jen obec, vlastníků může být i několik. 
Obec pak může vybírat poplatek, jehož výše 
je dána obecně závaznou vyhláškou 
o místních poplatcích č. 7/2012  1,- Kč/m2, 
pouze za svůj pozemek, který bude označen 
geodetem. Geodetické práce jsou poměrně 
nákladná záležitost, proto se v současné době 
nejeví jako efektivní nechávat zaměřovat 
pozemky pro vybírání poplatku 1,- Kč/m2. 
Jiná situace by byla např. u parkoviště 
u hřbitova, které je zaměřené a kde je obec 
Činěves jediným vlastníkem.  

Vozidla stojící trvale před domy - vraky 
Další připomínka občanů se týká odstavení 
vozidel před domy.  
V Činěvsi je jeden takový případ. Vozidlo 
bez SPZ stojí pravděpodobně z části 
na pozemku majitele domku, před kterým je 
odstaveno, a z části na veřejném prostranství 
(není geometrický plán, nedá se určit 
konkrétní vlastník).  
Na základě § 69, odst. 1 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, může obecní úřad  uložit 
pokutu až do výše 20 000,- Kč fyzické 
osobě, která není podnikatelem a dopustí 
se přestupku tím, že se zbaví autovraku nebo 
umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel 
v rozporu s tímto zákonem. 
Vymáhání pokuty od sociálně slabších 
občanů je většinou velmi problematické 
a často neúspěšné. 

Praktický lékař 
Dne 11. února 2013 oznámila MUDr. 
Vendula Barešová toto:  
„Po velmi dlouhém přemýšlení a zvažování  
jsem se o víkendu definitivně rozhodla, že 
v Činěvsi ordinovat nebudu.  
Prosím Vás o pochopení,  opravdu těch 
důvodu proč ne je několik. Samozřejmě, 
pokud se na mě pacienti v Městci Králové 
obrátí, budu se jim snažit vyhovět“. 
Po konzultaci se specialistkou pro smluvní 
a zdravotní politiku VZP ČR Praha paní 
Miroslavou Pichlovou vypíše obec Činěves 
výběrové řízení na praktického lékaře 
pro ordinaci v Činěvsi.  
 

Sběrný dvůr v roce 2013 
Sběrný dvůr bude v roce 2013 otevřen vždy 
první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin:   
o 2. března, 
o 6. dubna, 
o 4. května,  
o 1. června,  
o 6. července, 
o 3. srpna, 
o 7. září, 
o 5. října, 
o 2. listopadu, 
o 7. prosince. 
 
Dřevo z obecního lesa 
V letošním roce se nebude prodávat dřevo 
z obecního lesa. 
 
Sbírka použitého ošacení 
Diakonie Broumov pořádá v naší obci sbírku 
použitého ošacení. Sbírka se uskuteční 
v měsících únoru a březnu 2013, vždy 
v úředních hodinách na obecním úřadě.  
Vybírá se:  
o letní a zimní oblečení 
o lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony, látky (min 1 m2), 
o nádobí, skleničky, 
o vatované a péřové 

přikrývky, polštáře 
a deky, 

o obuv,  
o hračky, 
o peří.  
Věci musí být zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
 
Šikovné ruce 
První setkání Šikovných rukou 
se uskutečnilo ve čtvrtek 24. ledna 2013 
na faře. Účastnice přišly se spoustou nápadů, 
čím by se mohly v průběhu roku či roků 
(nápadů je hodně) zabývat. Zde uvádíme 
několik z nich: 
o pletení či háčkování ponožek, rukavic 

a čepic, 
o košíčky či jiné dekorace z papírových 

nudliček, 
o březová košťata, 
o pletení proutěných košů, 
o na Velikonoce uspořádat dětem akci 

„Hledání velikonočního zajíčka,“ 
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o draní peří, 
o ozdoby na vánoční stromeček do klubu 

důchodců, 
o mašlovačky, 
o pletení copů z česneku či cibule, 
o pečení vánoček, koláčů, 
o háčkování koberečků ze zbytků látek atd. 
Námětů se sešlo opravdu hodně, pokud máte 
ještě nějaké, neváhejte a podělte se o ně. ☺  
Příští setkání Šikovných rukou se bude konat 
20. února 2013 od 14 hodin v černé 
kuchyni na faře. Protože se budeme učit 
plést ponožky na čtyřech jehlicích, přineste 
si s sebou: 
o 5x krátká jehlice o velikosti 3 – 3,5, 
o vlna (i zbytky), 
o chemlon či jiná pružná nit. 
 
Dámský klub 
Dne 31. ledna 2013 se konalo letošní první 
setkání Dámského klubu. K poslechu zahrál 
pan Josef Kettner. 
Účastníci byli místostarostkou Miroslavou 
Zajíčkovou seznámeni s programem 
na letošní rok. Jak jsme již psali 
v prosincovém zpravodaji Dámský klub 
bude v roce 2013 zaměřen na kuchyni cizích 
zemí. Jsou připravené přednášky těchto 
kuchyní: 
o polská, 
o indická, 
o německá, 
o turecká, 
o francouzská, 
o italská, 
o řecká, 
o vietnamská. 
Samozřejmě budou připraveny i ochutnávky 
jídel či nápojů.  
Druhým tématickým kruhem je senior 
a zdraví, kde jsou připraveny tyto 
prezentace:  
o nemoci srdce a cév, 
o stařecká demence, 
o zdravá výživa, 
o problémy pohybového aparátu, 
o diabet. 
Přednáškový blok bude doplněn živou 
či reprodukovanou hudbou, promítáním 
starých filmů z Činěvse a fotografií. 
Další setkání se uskuteční 28. února 2013 
od 15 hodin ve společenské místnosti 

v klubu důchodců. Téma POLSKÁ 
KUCHYN Ě vč. ochutnávky a hudební 
produkce.  
Zde uvádíme dva recepty na speciality 
z polské kuchyně. Pokud budete zkoušet, 
neváhejte a doneste na ochutnávku i ostatním 
návštěvníkům Dámského klubu. ☺  
 
POLSKÝ SERNIK 
Složení:  
1000 g tučný tvaroh 
200 g máslo 
250 g cukru (nebo méně) 
4 vejce (docela velký) nebo 5 malých, 
oddělit bílky a žloutky, 
50 g dětská krupice 
2 lžíce kukuřičného škrobu  
vanilka nebo rum- aroma 
1 čajová lžička prášku do pečiva 
sušené ovoce: rozinky nebo kandované 
ovoce, pomerančová kůra: volitelné 
Všechny přísady by měly být při pokojové 
teplotě. 

Postup: 
Máslo ušleháme s cukrem, žloutky a aroma 
do hladkého těsta. 
Přidáme dětskou krupici, 
prášek do pečiva, 
kukuřičný škrob. 
Postupně se přídává 
tvaroh. Přidáme 
kandované ovoce, 
rozinky,nakonec lehce 
přidáme bílky. 
Pečeme v pekáčku o průměru 24 cm, 60 - 70 
minut při 175 ° C. Necháme vychladnout, 
můžeme polít čokoládou. 
 
SZARLOTKA  
Složení: 
500 g polohrubé mouky 
200 g másla 
2 žloutky 
150 g cukru 
1 lžička kypřícího prášku do pečiva 
1 lžíce zakysané smetany - husté 
6-8 oloupaných jablk (tvrdé, šťavnaté) 
rozinky (dle chuti) 
skořice 
vanilkový cukr (8g) 
Dortová forma o průměru 22 cm vyložená 
papírem na pečení. 
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Postup: 
Smícháme mouku s máslem, přidáme cukr, 
prášek do pečiva a žloutky, a nakonec 
zakysanou smetanou. Utvoříme těsto, které 
dáme vychladnout na cca. 30 minut). 1/3 
těsta dáme na spod dortové formy, 
propíchámě vidličkou a pečeme při 170 ° C 
po dobu asi 10 až 15 minut . 
Další třetinu těsta dáme po stranách formy. 
2/3 třetiny jablek, nakrájíme na kousky, 
zbytek nastrouháme na hrubším struhadle. 
Přidáme vanilkový cukr, skořici (podle 
chuti), v případě, že jablka jsou velmi kyselé 
- můžete dosladit. Necháme stát po dobu 30 
minut. Z jabłek vymačkáme přebytečnou 
šťávu. Dáme na upečené, vychladlé těsto. 
Zbývající část těsta dáme na jabłka, můžeme 
dát na chvilku do mrazáku a na jabłka 
nastrouhat.  
Pečeme po dobu 1 hodiny při teplotě 180 °C. 
Jakmile vychladne, posypeme moučkovým 
cukrem. 

Dobrou chuť přeje paní Eva Kohoutová 
z Polského Institutu v Praze, která nám 
recepty poskytla. 
 
Toulání se pohádkou II. 
Toulání se pohádkou na téma „Jak krtek 
zachraňoval 
sněhuláka“ se bude 
konat v něděli 24. 
února 2013 od 14 
hodin na faře.  
Speciální odměna pro 
děti, které přijdou 
oblečené jako 
krteček!!! 
 
Co se dělo… 
Hřbitov 
Pokračovalo se na odvedení vody z kostela 
– výkop a položení potrubí.  

Veřejná zeleň 
Běžná zimní údržba: prohrnování silnic, 
prometání chodníků a cest včetně posypu 
pískem se solí. 
Čištění Zásadnického potoka. 

Obecní úřad 
Pokračují demoliční práce v 1. patře. 
 

Z činnosti TJ Sokol Činěves 
za 2. pololetí 2012 
Ve druhém pololetí roku 2012 se činnost 
jednoty zaměřila především na údržbu 
budovy Sokolovny. Práce byly zahájeny 
v červenci, od tohoto data probíhala oprava 
komínů budovy, konkrétně jejich 
nadstřešních částí. Poškozený plášť komínů 
byl nahrazen novým vyzděním, omítnut, 
zakončen betonovou nadezdívkou a celý 
komín opatřen nátěrem. 
Na tuto stavební údržbu navázala 
rekonstrukce a nátěr části fasády sokolovny, 
tato akce byla pokračováním opravy fasády 
z minulého období. V tomto roce došlo 
k opravě fasády směrem ke hřišti. 
Nejzávažnějším krokem v oblasti údržby 
budovy se stalo statické posouzení stropu a 
střechy sokolovny. TJ Sokol nejprve 
reagoval na požadavek statika, že musí dojít 
k odlehčení stropu, jehož horní část byla 
pokryta plošně cihlami. Tento materiál pak 
skutečně brigádníci ve dvou sobotních 
akcích odstranili za značně ztížených 
podmínek.K půdnímu prostoru sokolovny je 
totiž omezený přístup, je v něm snížený 
podhled a doprava materiálu šla řešit pouze 
jeho osobním předáváním. 
Závěry statika nejsou potěšitelné, ale po více 
jak osmdesáti letech existence budovy 
pochopitelné. Strop budovy musí být 
vyztužen ocelovými nosníky. V následujícím 
období bude výbor jednoty hledat možnosti, 
jak statické zajištění stropu realizovat 
a hlavně finančně zajistit. 
V druhé polovině roku 2012 se rovněž 
podařilo uzavřít dodatek smlouvy 
o pronájmu hospody s Pivovarem Nymburk, 
takže alespoň nějaké finanční prostředky pro 
chod TJ tím jsou zajištěny. 
V rámci sportovní činnosti jednota 
uspořádala tradiční turnaje v různých 
sportovních odvětvích, například 
v nohejbalu, minigolfu nebo šipkách. 
Bohužel se nám stále nedaří zapojit 
především mládež do nějaké soustavné 
sportovní činnosti, ne pouze jednorázové. 
Při dnešním vytížení dětí i dospělých 
se příliš zájemců o cvičení a sport 
neobjevuje, přesto se o to budeme i v dalších 
obdobích snažit. 
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Sál sokolovny hostil i různé kulturní akce, za 
malého zájmu veřejnosti. Pouze taneční 
zábava Mysliveckého sdružení Činěves – 
pole byla hojně navštívena. 
František Sýkora, předseda TJ Sokol 
 
OS Zásadník 
V sobotu 9. února se uskutečnila výroční 
členská schůze OS Zásadník, na které byl 
doplněn výbor o jednoho člena. Zvolen byl 
Norbert Peřina místo Vladimíra Kubového 
ml.  
Na schůzi se vybíraly členské příspěvky 
na letošní rok. Kdo ho nezaplatil, může tak 
učinit na obecním úřadě.  
Za rok 2012 odpracovali členové OS 
Zásadník:  
o 2 117 hodin v lokalitě Zásadník, 
o 28 hodin při bourání staré mlékárny 

v obci. 
Prodej povolenek bude zahájen 15. března 
2013. Povolenky 
budou v letošním 
roce vydávány ve 
větším provedení 
z důvodu zapsání 
zahájení každého 
rybolovu (dříve 
pouze úlovek). 
Cena povolenek - 
člen:  
o 15 let a výše: 1 000,- Kč 
o 6 – 15 let: 500,- Kč 
(Každý člen nad 15 let je povinen 
odpracovat 20 brigádnických hodin).  
Cena povolenek - host: 
o 15 let a výše na víkend: 1 000,- Kč 
o 6 – 15 let na víkend: 750,- Kč 
o 15 let a výše na týden: 1 000,- Kč 
o 6 – 15 let na týden: 750,- Kč 
 
Plánované akce OS Zásadník na rok 2013 
o 30.  března - sběr železa  
o 27. dubna – jednodenní závody 
o 18. května – plavačkové závody 
o 1. června – dětské závody 
o 29. června – noční závody 
o 26. – 28. července – závody „40” 
o 7. – 8. září – závody „30” 
o 21. září - přátelské posezení rybářů 

spojené s členskou schůtí 
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník 

 
Praktiky podomních prodejců 
energií jsou často za hranicí 
zákona 
Brno - S počátkem nového roku přichází 
období největších změn v cenách 
za elektrickou energii a plyn. Toto období 
se oproti jiným liší v tom, že pouze nyní 
se mění ceny také distribučních sazeb 
a sazeb za dodávky elektřiny a plynu 
zároveň. V letošním roce se k těmto 
tradičním změnám přidává i změna sazby 
DPH z 20% na 21%.  
Takové množství změn s sebou přináší 
i riziko neetického prodeje energie 
prostřednictvím podomního prodeje. „Právě 
v tomto období a po zvýšené medializaci 
zdražování energií jsou zákazníci nejvíce 
citliví a uvažují o změně dodavatele energie. 
Snadno se tak mohou stát obětí podomního 
prodeje, při kterém v konečném důsledku 
mohou prodělat“ , uvádí analytik Martin 
Koutný z portálu snizujeme.cz. 
Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást 
obratnými výrazy a dobře naučenými 
argumenty obchodního zástupce, jehož 
tvrzení se v řadě případů nezakládají 
na pravdě. Často se tito obchodníci vydávají 
za zástupce dominantních dodavatelů 
nabízející slevy nebo upozorňující na krach 
stávajícího dodavatele a s tím související 
odpojení elektiny. Dominantní dodavatelé, 
na které se většinou tito prodejci odkazují, 
k tomu dodávají: 
„Za zákazníkem, který má své závazky vůči 
PRE v pořádku, se nikdy naši zaměstnanci 
domů nevydají,“ uvádí tiskový mluvčí Petr 
Holubec z Pražské energetiky. 
„Každý prodejce má několik snadno 
rozpoznatelných znaků. Při příchodu 
se prokazuje průkazkou, ženy mají oranžový 
šátek, muži kravatu s logem ČEZ. Na 
průkazce je číslo, které se shoduje s číslem 
na certifikátu, který má k předložení každý 
obchodník u sebe“, komentuje tisková 
mluvčí Barbora Půlpánová ze společnosti 
ČEZ. 
„Naše společnost pečlivě hlídá a kontroluje 
kvalitu činnosti přímého prodeje jak u našich 
partnerů, tak obchodníků, kteří mají smlouvu 
přímo s naší společností. Každý obchodní 
zástupce má identifikační kartu informující 
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o tom, že zastupuje naši společnost (jeho 
identifikaci je možné si také ověřit na naší 
Zákaznické lince 840 111 333)“, zmiňuje 
Vladimír Vácha, mluvčí společnosti E. ON. 
„Přestože se řada alternativních dodavatelů 
přihlásila k etickému kodexu obchodníka, 
můžeme být svědky toho, že ne vždy jsou tato 
pravidla uplatňována“, uvádí M. Koutný 
ze snizujeme.cz. 
Statistiky oddělení ochrany spotřebitele 
Českého energetického úřadu přitom mluví 
zcela jasně. Za poslední dva roky došlo 
k rapidnímu nárůstu neetických praktik při 
podomním prodeji a počet stížností zřetelně 
stoupá. Jen za první tři čtvrtletí roku 2012 je 
evidováno přes 6500 stížností. 
Je nutné si uvědomit, že ani krach dodavatele 
neznamená přímé odpojení od elektřiny. 
Komoditu ze zákona dodá vždy dodavatel 
poslední instance. V případě elektřiny je to 
tedy ČEZ, PRE nebo společnost E. ON. 
Profesionální prodejce by neměl při prodeji 
vyvolávat nátlak, nabízet neexistující 
a nepodložené slevy a měl by vždy 
profesionálně a odborně odpovědět 
na kterýkoliv dotaz. V neposlední řadě by 
se měl na vyzvání vždy prokázat služební 
kartou nebo certifikátem prodejce. 
O Snižujeme.cz 
Portál Snižujeme.cz přináší jednoduché 
a nezávislé porovnání cen služeb za energie 
na českém trhu. Zabývá se analýzou 
a publikováním odborných článků a krátkých 
informací z oblasti energií. Portál nabízí své 
služby nejen zákazníkům z řad domácností, 
ale i zákazníkům z podnikatelské sféry. 
 
Písmenka z kroniky…  
Zemědělskou výrobní činnost postihly 
v průběhu senoseče značné záplavy, mnoho 
sena bylo znehodnoceno. Výnosem 
a kvalitou vyšel ve výrobě obilovin nejlépe 
ječmen, méně se sklidilo žita a zcela 
propadla pšenice, byla drobná a nekvalitní. 
Za ječmen obdržel rolník také větší 
jednotkový finanční přínos. V období roku 
1856 platí občanstvo 45 zlatých ve stříbře 
za opravu kostelních hodin. V červnu 
postihlo území Nymburska silné krupobití, 
Činěvsi se však hříčkou přírody vyhnulo.  
Zajímavý zákon vydává c. k. místodržitelství 
v Praze, duchovenstvo je osvobozeno 

od povinnosti vydržovat vojsko, takže 
veškeré finanční náklady s tím spojené nese 
obec. Roku 1857 jsou odhaleny a vysvěceny 
železné kříže u cest. Později došlo i k jejich 
pozlacení. Podle nařízení oblastních 
správních orgánů musel obecní úřad přidělit 
učiteli panu Vosáhlovi 6 korců pole, které 
v katastru vyměřil zdejší foršinženýr, Josef 
Lekler. Léto bylo značně suché, jen dvakrát 
pršelo. Navíc úrodu poškodilo dvojnásobné 
krupobití. Co nezničily uvedené pohromy, 
dokončila invaze myší. I na dobrých 
gruntech se sklidilo sotva 3 mandele 
nekvalitní pšenice z korce. Po žních došlo 
na rozorání břehů a mezí u polí za účasti dětí 
a nádeníků. Tento zásah umožnil, že bylo 

denně pobito okolo 
2 000 kusů myší. Sucho 
trvalo i na podzim, lidé 
nechtěli sít, do země 
zapravené setí zničili 
hlodavci. V roce 1857 
je dokončen proces 
vyměřování a bonování 

půdy, započatý v období 1842. Přineslo to 
i značné změny v úředním výměru daní. 
Začínají se orat a pachtovat i obecní 
pastviny, aby byla využita veškerá půda 
v katastru. Jak uvádí představený Josef 
Kůrka, už v letech předcházejících těmto, 
začali lidé obecní pastviny orat. Na první 
pohled byly totiž patrné jednotlivé záhony 
polí podléhající daním. Že došlo k obdělání 
i této půdy pastvin si občané vysvětlovali 
tíhou daní působících na jejich předky 
i na ně. Obecní statek platil c. k. kontribuce 
za rok 1842 – 97 zlatých ve stříbře, roku 
1857 – 355 zlatých, 55,5 krejcaru. Účet dále 
pokračoval přirážkou 91 zlatých, 
8,5 krejcaru – příspěvkem na okresní silnice 
55 zlatých a 32 krejcarů, státní půjčkou 
200 zlatých a ekvivalentem 23 zlatých, 
0,75 krejcaru, vše ve stříbře. Při místních 
volbách proběhlo i hlasování o zastoupení 
ve sněmu. (pokračování příště) 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
 
Zpravodaj 
Příspěvky, náměty a připomínky 
ke zpravodaji můžete zasílat e-mailem 
ou@cineves.cz, poštou, nebo osobně 
na obecním úřadě. 


