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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 6/2011 

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

 
Zprávy z obecního úřadu 
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 
28. listopadu od 19 hodin ve společenské 
místnosti v klubu důchodců. 
Schválilo tyto body:  
o návrh výhledu na roky 2013 a 2014 

(plánované akce),  
o zvýšení nájmu zubního a dětského lékaře 

od 2012, 

 
o udělení mandátu starostce na podepsání 

smlouvy na odkup pozemku v k.ú. 
Činěves parcelní č. 114 (část cca 1 000 
m2) a parcelní č. 75/2 (celý 476 m2), 

o prodej pozemku v k.ú. Činěves parcelní 
č. 1732 s tím, že náklady spojené 
s převodem a zaměřením půjdou 
za kupujícím, 

o odpovědi na žádosti dle zákona 
č. 106/199: č.j. 267/2011, 281/2011, 
282/2011, 283/2011, 285/2011, 
286/2011, 288/2011, 

o navýšení platu ředitelky MŠ, 
o zrušení účtů vedených u GE Money 

bank, 
o postup rekonstrukce budovy obecního 

úřadu, 
o nakládání s dlaždicemi z chodníku 

z Netřebské ulice – po položení 
v prostoru Zásadníku by se dávaly 
zájemcům zadarmo. 

 

Neschválilo: 
o příspěvek na Linku bezpečí. 
 

Bere na vědomí:  
o návrh rozpočtu na 2012, 

o informaci o nájemném v ordinacích 
lékaře MUDr. T. Doležela a masérky 
Mgr. J. Jeřábkové, 

 

 

o žádost Mgr. M. Honče o odkupu 
pronajatého pozemku v k.ú. Činěves 
parcelní číslo 1601/3. 

 
Události v obci  
o Rozsvícení stromečku, 
o Mikulášská nadílka (soutěž o nejlepší 

štrúdl vyhrála Zdenka Sýkorová), 
o Poslední leč (MS Činěves – pole), 
o Vánoční tvoření. 
 
Připravuje se 
o 30.12. SILVESTROVSKÝ DÁMSKÝ 

KLUB. 
 
MUDr. Kolá řová - oznámení 
MUDr. Jana Kolářová oznamuje, že mezi 
vánočními svátky ordinujeme v Městci 
Králové pouze bolesti od 9 do 10 hodin. 
Totéž platí od 2. do 6. ledna 2012. 
 
MUDr. Doležel - oznámení 
MUDr. Tomáš Doležel oznamuje, že bude 
ordinovat v ordinaci v Dymokurech 22.12., 
27.12., 29.12. vždy od 7.30 do 11 hod. 
Od 2.1.2011 bude ordinovat klasicky. 
V ordinaci v Činěvsi bude 11.1.2012 od 14 
hod. 
 
Nabídka OÚ 
Na obecním úřadě je možné zakoupit 
dárkové poukazy na povolenky na rybník 
Zásadník na příští rok nebo na ubytování 
na chatky či faru.  
 
Odpady 
Od nového roku bude každou první sobotu 
v měsíci otevřen sběrný dvůr od 8 do 10 hod. 
V ostatní dny bude sběrný dvůr uzavřen. 
Termíny: 7.1., 4.2., 3.3., 7.4. 
Z důvodu pravděpodobné změny vyhlášky 
o místních poplatcích Vás žádáme, abyste 
chodili platit poplatek za odpad na rok 2012 
až od měsíce února 2012. 
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Vyhodnocení ankety 
Rozneseno 400 ks ankety. K dnešnímu dni, 
tj. 21.12.2011, se vrátilo 117 ks s tímto 
výsledkem:  
MUDr. Vendulka Barešová 1x týdně: 83x. 
MUDr. Tomáš Doležel 2x měsíčně: 33x. 
Pro oba lékaře 1x týdně: 1x. 
 
Prosinec v mateřské škole 
Pro děti je to měsíc plný hádanek 
a tajemství. Doba čekání na Ježíška je dlouhá 
a proto s dětmi poctivě počítáme dny - čísla 
na košilce andílka.  
Je to náš adventní 
kalendář, po správném 
odhalení čísla se objeví 
nová hvězdička a děti jsou 
odměněny sladkostí nebo 
drobným dárkem. Také jsme dali do vody 
třešňovou větvičku (barborku) a čekáme, že 
o Vánocích rozkvete. V pondělí 5.12. nás 
navštívil laskavý Mikuláš a děti odvážně 
předvedly básničky a písničky. Po zásluze 
byly odměněny mikulášským balíčkem.  
Dál jsme se poctivě učili koledy, říkanky, 
hádanky, pohádky a písničky pro tu 
nejvýznamnější událost - besídku. Konala se 
15.12 a myslím, že děti udělaly radost 
rodičům, nám a všem hostům, protože byly 
úžasné a odpovědně předvedly to nejlepší, co 
v nich bylo. Od Ježíška našly 
pod stromečkem opravdu bohatou nadílku.  
V týdnu od 19. do 22.12. obejdeme přátele 
školy v obci, podarujeme básničkou, 
písničkou i vlastnoručně vyrobeným 
přáníčkem a dárkem. Ve středu 21.12. 
navštívíme Klub důchodců a pochlubíme 
se tím, co jsme se naučili babičkám 
a dědečkům, kteří do MŠ nemohli přijít. 
A pak už se budeme těšit na nějakou tu 
nadílku sněhovou abychom si užili 
sáňkování, bobování i koulovačku ve dnech 
volna. (napsala Zdenka Janstová, ředitelka 
MŠ) 
 
Recepty štrúdlů 

Jaroslav Janouch – štrúdl s jogurtem 
550 g hladké mouky, 2 žloutky, ½ prášku 
do pečiva, 2 lžíce mléka, 1 bílý jogurt, 
1 hera, citronová kůra, 1 vejce na potření.  

Vypracujeme těsto, rozdělíme na dva díly. 
Oloupaná jablka nastrouháme a smícháme 
se strouhankou, skořicí, cukrem, rozinkami 
a ořechy. Placky naplníme směsí, povrch 
potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme 
při teplotě cca 180°. 
 

Jana Malá – štrúdl s pudinkem 
Listové těsto. Jablka nakrájená na kostičky, 
vanilkový cukr, vanilkový pudink 
(práškový), vejce na potření.  
Těsto rozkrojíme na dva díly a vyválíme 
plát. Rozprostřeme jablka smíchaná 
s vanilkovým cukrem a práškovým 
vanilkovým pudinkem. Zabalíme, potřeme 
rozšlehaným vejcem, propícháme a dáme 
péct do předehřáté trouby na cca 180°.  
 

František Sýkora – štrúdl s Ivou  
35 dkg hladké mouky, 1 IVA (nastrouhat), 
1 sklenka vody, 1 vanilkový cukr, špetka 
soli. Vypracovat těsto a klasicky naplnit, 
péct na 180°. 

 

Zdenka Sýkorová – VÍTĚZNÝ ŠTRÚDL 
40 dkg polohrubé mouky, 1 ztužený tuk, 
2 dcl mléka, 1 lžíce octa. Trochu másla. 
Jablka, skořice, strouhanka, cukr, pudink, 
rozinky, ořechy.  
Tuk nastrouháme a zpracujeme těsto. 
Necháme chvíli odležet. Těsto posypeme 
strouhankou, rozprostřeme nastrouhaná 
jablka, posypeme cukre se skořicí, 
vanilkovým pudinkem, přidáme rozinky 
a ořechy a pokapeme rozehřátým máslem. 
Šišky potřeme rozpuštěným máslem 
i v průběhu pečení. Pečeme na 170 stupňů 
dozlatova. 

 
Jaroslav Vorlíček – štrúdl se sádlem 
3 záviny: 300 g hladké mouky, 1 vejce, 
2 vrchovaté lžíce sádla, sůl, voda, 
strouhanka, vanilkový cukr, skořice, rozinky.  
Sádlo rozpustíme do trošku vody a zaděláme 
vláčné těsto. Rozdělíme na 3 díly a každý 
vyválíme. Jablka posypeme opečenou 
strouhankou, vanilkovým cukrem, 
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hrozinkami. Před pečením potřeme 
rozpuštěným máslem. 
 

Miroslava Zají čková - Pivní štrúdl 
60 dkg hladké mouky, 1 kostka 100% tuku, 
1/4 l piva, špetka soli, jablka, strouhanka, 
skořicový cukr, máslo, rozinky, cukr moučka 
(těsto na 4 záviny). 
Mouku, nastrouhaný tuk, sůl, pivo 
zpracujeme v těsto, které necháme 30 minut 
odpočinout. Potom rozdělíme na 4 díly, 
rozválíme na vále, posypeme stouhankou, 
dáme nastrouhaná jablka, která posypeme 
skořicovým cukrem a rozinkami a pokapeme 
máslem. Vše zamotáme a dáme na plech, 
vyložený pečícím papírem. Pomažeme 
rozpuštěným máslem. Pečeme ve vyhřáté 
troubě, během pečení potíráme máslem. 
Vychladlé posypeme moučkovým cukrem. 
 
Soutěž o nejlepší vánoční strom 
Na stránkách „rozsvitimevasevanoce“ je 
přihlášen činěveský vánoční strom. 

 
Komu se náš stromeček 
líbí, neváhejte a dejte mu 
hlas. Hlasovat se může 
do 31.12.2011 na: 

http://www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/ 
 
Ceny vodného od 1. ledna 2012 
VAK, a.s. Nymburk oznamuje, že cena 
vodného s platností od 1. ledna 2012 bude 
33,17 Kč/m3 bez DPH. S DPH 14% bude 
cena 37,81 Kč/m3. 
Vyjádření p. Hančíkové ze společnosti VAK, 
a.s., Nymburk: „Odečty k 31.12.2011 
nebudeme provádět a při fakturaci vodného 
za přelom roku budeme postupovat tradičně 
jako již po mnoho předchozích let.  
Spotřebu k 31.12.2011 program fakturace 
vodného propočte průměrem. Stanoví počet 
dnů od poslední fakturace a propočte denní 
průměr spotřeby, pak za počet dnů 
zbývajících do konce roku 2011 vypočte 
spotřebu.  
Pokud by někdo nesouhlasil s propočtem m3 
průměrem k 31.12.2011, má možnost provést 
samoodečet vodoměru a stav vodoměru nám 
nahlásit na e-mail hancikova@vak-
nymburk.cz nebo telefonicky na číslo 
325 513 245 (pozn. možno využít i lístek 

na poslední straně zpravodaje, který 
donesete na obecní úřad, stav bude nahlášen 
společnosti VAK). V žádném případě však 
nebudeme fakturovat spotřebu např. 
od 9.10.2011 do 31.12.2011 za zvýšenou 
cenu a zvýšenou sazbu DPH platnou 
od 1.1.2012.“ 
 
Digitalizace 
Chystá se digitalizace (jednotlivé objekty 
ve vesnici budou vyfoceny ze vzduchu) 
všech objektů v Činěvsi. Tyto snímky budou 
porovnány se současným stavem, který je 
zakreslen v katastrálních 
mapách.  
S každým, u koho to 
nebude v souladu, 
bude s největší 
pravděpodobností 
zahájeno správní řízení. Je 
v zájmu každého, kdo si je vědom, že nemá 
zakreslenou jakoukoli stavbu nebo pozemek, 
aby si to dal do pořádku. 
 
Bilance roku 2011 
Realizované:  
o rekonstrukce tří bytů a obydlení čtyř bytů 

v klubu důchodců,  
o oprava opěrné zdi a přístřešku 

v mateřské školce, 
o sociální zařízení na Zásadníku, 
o rekonstrukce a vybavení chatiček 

na Zásadníku, 
o vybavení pokojů, kuchyně a společenské 

místnosti na faře, 
o vybudování dvou kusů odtokových žlabů 

u č.p. 79 a č.p. 46, 
o vyčištění příkopů od č.p. 79 na konec 

vesnice směr Poděbrady, 
o deratizace veřejných prostor 

a kanalizační sítě, 
o postřik jírovce proti klíněnce, 
o zdravotní a bezpečnostní řez, 
o zvýšení nájemného v obecních 

nebytových prostorách od 2012, 
o provedení nátěrů laviček, zábradlí, 

odpadkových košů, stojanů na kola, 
o nákup traktůrku na sekání trávy,  
o nákup kotle do budovy obecního úřadu, 
o vyčistění studně na rybníce Zásadník,  
o přestěhování knihovny na faru, 
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o pořízení kontejnerů na úsporné žárovky 
a baterie, 

o finanční audit kanalizace,  
o zaměření přístavby klubu důchodců, aby 

se uvedlo v soulad s katastrální mapou 
(předáno na Katastrální úřad Nymburk), 

o projekt na kompletní rekonstrukci 
mateřské školy a parkoviště 
vč. odevzdání žádosti o dotaci 
na Krajský úřad Středočeského kraje,  

o projekt parkoviště u hřbitova,  
o dosázení dotovaných alejí, 
o vodorovné dopravní značení 

před č.p. 156 vč. umístění květináčů, 
o archivace, 
o výsadba zeleně, 
o příspěvek na elektronické zabezpečení 

kostela sv. Václava ve výši 50%, 
o pravidelné setkávání v „Dámském 

klubu.“ 
 

Částečně realizované:  
o oprava vodárenského domku, 
o dětské hřiště, 
o řešení odběru vody z obecní studny 

u č.p. 175 (zvýšení limitu povolení 
k nakládání s podzemními vodami, 
dezinfekce studny), 

o zaměření kanalizační přípojek,  
o technický audit kanalizace,  
o odkoupení stavební parcely č.p. 68, 
o vytyčení kabelové přípojky k rybníku 

Zásadník – legalizace,  
o zabezpečení a rozdělení sběrného dvoru, 
o krycí zeď pro kontejnery, 
o zaměření Krsovníku, aby se uvedl 

v soulad s katastrální mapou, 
o převod místní komunikace 

od Středočeského kraje („spodní 
silnice“). 

 

Připravované:  
o oprava obecního úřadu, 
o projekt na klub důchodců,  
o nátěr střech na chatičkách u Zásadníka, 
o propagace ubytování na faře a v chatkách 

u Zásadníka,  
o cesta kolem rybníka Zásadník,  
o výsadba zeleně, 
o oprava silnice u č.p. 218. 
 

Co se nepovedlo:  
o vyčištění příkopů a struh, 

o oprava šachet před č.p. 104 a 18, 
o příspěvek na mříž do kostela sv. Václava 

v Činěvsi. 
 
AC Činěves 
V letošním roce obnovil klub AC Činěves 
svoji sportovní a společenskou činnost.  
Dotace od obce ve výši 50 000,- Kč budou 
řádně vyúčtovány a doloženy po roční 
uzávěrce. Bude zřejmé, že tyto prostředky 
byly využity na nákup věcí, které sloužily 
a budou sloužit ve prospěch dětí a občanů 
(zejména dresy, míče, sítě, branky a další 
potřebný materiál).  
Prostředky poskytnuté obcí nebyly použity 
na občerstvení občanů nebo členů AC. To 
bylo hrazeno z příspěvků členů a dárců.  
Aktivity členů AC Činěves: 
o zprovoznění areálu fotbalového hřiště 

(vyhrabání staré trávy, vyrovnání 
povrchu pískem a humózní hmotou, 
sečení travnaté plochy), 

o v základní formě byl dobudován 
fotbalový areál s vlastním zázemím 
a s přilehlým malým hřištěm, 

V letošním roce jsme uskutečnili tyto akce: 
o fotbalová utkání žáků s fotbalovými 

kluby Libice, Opočnice, Netřebice, 
o fotbalové utkání přípravky s klubem 

ze Záhornic, 
o fotbalové utkání dospělých s klubech 

ze Záhornic, 
o drakiáda (společná akce s členkami 

kulturní komise). 
Použita žádost o dotaci – J. Boháček, 
T. Knytl. 
 
MS Činěves - pole 
Dotaci od obce ve výši 5 000,- Kč jsme 
použili na nákup krmiva pro zvěř. 
Z vlastních zdrojů jsme nakoupili sůl 
a medikamenty na odčervení spárkaté zvěře, 
120 ks bažantů.  
Naše sdružení svépomocí vysázelo 
do oploceného prostoru 200 ks náletových 
stromků v lokalitě Spraše, čím jsme přispěli 
ke zlepšení podmínek pro divokou zvěř 
a celkový ráz krajiny. V rámci brigádnických 
hodin se členové sdružení účastnili údržby 
mysliveckého zařízení a osetí políčka 
(kultura zůstala na poli pro zvěř). 



OÚ Činěves 21.12.2011  - 5 – 
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27.5.2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 
 

V letošním roce jsme uskutečnili tyto akce: 
o ples, 
o svod psů, 
o zkoušky psů, 
o poslední leč se zábavou, 
o hon 2x (+ 2 hony plánované do konce 

roku), 
o střelecká soutěž na asfaltové terče. 
Použito vyúčtování dotace – V. Kubový. 
 
TJ Sokol  
V uplynulém roce financoval TJ Sokol 
z prostředků vlastních a z dotace od obce 
Činěves ve výši 50 000,- Kč např.:  
o fasáda vstupní budovy, 
o vymalování chodby a sociálního 

zařízení, nátěr soklu, 
o pořízení dveří do sklepa, 
o vybudování stěny mezi dveřmi u kurtu 

z důvodu zateplení, 
o zhotovení altánu u kurtu, 
o pořízení závěsů mezi sálem a přístěnky, 
o dovybavení posilovny (činky, posilovací 

věž), 
o benzínová sekačka Collector. 
Akce pořádané TJ Sokol:  
o turnaj ve stolním tenise, 
o turnaj v kulečníku dvojic,  
o zájezd na minigolf, 
o nohejbalový turnaj trojic, 
o šipkový turnaj. 
Akce pořádané se spoluúčastí TJ Sokol 
a ostatních spolků a obce:  
o Dymokurská koule, 
o ples dymokurských hasičů, 
o ples MS Činěves – pole, 
o dětský karneval, 
o pouťová zábava, 
o hudební produkce Šafrán, 
o posvícenská zábava, 
o divadelní představení Limonádový Joe, 
o poslední leč MS Činěves - pole. 
Použito vyúčtování dotace – L. Hoďáková. 
 
Písmenka z kroniky…  
Měl značný vliv na ztvárnění české krajiny 
architekturou a také ve vzhledu měst 
zanechala jeho činnost mnohé stopy. Jeho 
stavební kancelář stavby prováděla 
i projektovala. K dílu vzpomínaného 
architekta náleží přestavba kostela 

sv. Tomáše, dokončení kostela 
sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, 
Alžbětinek, sv. Jana na Skalce, 
sv. Bartoloměje, zahradní pavilon a vlastní 
vila na Smíchově, letohrádek Amerika na 
Novém Městě pražském, stavba 
Invalidovny v Karlíně (nedokončena) 
a další.  
Vraťme se ale znovu k našemu kostelu. 
Po dokončení v roce 1732 to byl objekt 34 
m dlouhý s věží 27 m vysokou 
a ohodnocený náklady na 7 tisíc zlatých. 
Svěcení proběhlo téhož roku, za velké 
účasti občanstva, jak uvádějí historické 
prameny. V té době byl rychtářem 
v Činěvsi Jiří Horyna, kostelníky František 
Šantrůček, Tomáš Záděra a Jan Kára. 
Výplatu na pamětnou při slavnosti 
obdržely děti z Činěvse: „Jiří Bernat, 
František Šukal, Jiří Kršňák, Václav 
Fridrich, Lída Šťastných, Kateřina 
Vejtrubová, Anna Machorková, Anna 
Vrbová, Růžena Zubíková.“ Starý chrám 
byl načas zasvěcen Janu Nepomuckému, 
ale pro špatný stav byl již roku 1744 
zbořen. Po likvidaci okolního hřbitova 
v roce 1749 byl pozemek rozdělen na dvě 
části, čp. 30 a 31. Jednu část obdržel 
kostelník Fidrmuc zdarma, z druhé části 
platil usedlý chalupník (také Fidrmuc) 
nájem. K objasnění náročnosti stavby 
současného kostela poslouží pohled 
do rozpočtového plánu, uloženého 
v archívu zámku v Poděbradech. 
Pro potřeby stavby bylo ručně nalámáno 
352 sáhů kamene, jak uvádějí staré 
prameny, nejkvalitnější byl na hranici se 
sousedním panstvím Dymokurským. 
Pojivová hmota obsahovala 1 706 džberů 
vápna. Ve zdivu je dále umístěno 74 200 
cihel. Jako zajímavost můžeme uvést, že 
pro vazbu na zvony bylo použito dřeva 
starého přes 130 let, pocházejícího 
z původní staré zvonice z roku 1598. Také 
postup prací vzbuzuje v pohledu 
na tehdejší ruční mechanizaci patřičnou 
úctu. S kopáním základů přes 100 m 
dlouhých se začalo 2. května 1730, kdy byl 
také položen základní kámen s polohou 
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rohu věže a v hloubce 4 lokte (96 palců 
či 8 stop).  
Za 13 týdnů byly základy vykopány 
a vyzděny. Již v roce 1732 byla střecha 
pokryta šindelem a dokončena vnitřní 
výzdoba. Slavnostní otevření 
se uskutečnilo téhož roku na sv. Václava. 
Zhruba po měsíci byly na věž vytaženy 
zvony. Poslední prací bylo umístění báně 
a kříže na věž. Šindelová střecha 
se dočkala jako první velké opravy, musela 
být již roku 1748 zcela vyměněna. Rokem 
1750 vstoupil celý církevní objekt stavebně 
do dnešní podoby, byla vystavěna zeď 
okolo kostela a byl založen hřbitov.  
Nejstarší památkou, kterou obsahuje zdejší 
církevní stánek, je starověké tabernakulum. 
Toto umělecké dílo z 12. století je 
zhotoveno z kamene, bohatě malované 
a zlacené. Víme, že bylo původně 
umístěno v kostele Všech svatých 
na území Prahy. Tam ho darovala královna 
Anna z Kandle, choť Vladislava II., krále 
českého a uherského a na její objednávku 
byl tento umělecký předmět i zhotoven. 
Do Činěvse prý přišel znovu darem, ovšem 
z jakého důvodu či příčiny se neví. Rokem 
1750 vznikl mezi obcí a záduším (církví) 
spor o pozemek „Na Jílovce“ (dnešní 
zahrada a pole za kostelem). Toto 
prostranství bylo od nepaměti používáno 
obcí k pasení dobytka. Po dokončení 
stavby kostela si tehdejší farář stěžoval, že 
bohoslužby jsou znevažovány bučením 

nebo jinými zvířecími projevy, a dokonce 
se prý několikrát stalo, že zvířata zašla 
až do dveří kostela. Aby se stížnostem 
církve zabránilo, začali místní sousedé 
pozemek obdělávat. Ale i tak 
se nezavděčili záduší, které celou záležitost 
převedlo na spor o vlastnictví pozemku. 
Argumentovalo existencí bývalé zvonice, 
která prý mohla být postavena jen 
na církevním majetku. Pan farář využil 
mistrně skutečnosti, zjištěné v urbáři 
pozemků, ve kterém nebyl zmíněn majitel 
uvedené lokality. Spor byl ukončen až roku 
1785 královskou českou komorou, která 
rozdělila bývalou pastvinu podélně na dvě 
části se závěrem, že západní polovici bude 
užívat farář a východní obec. Mezi těmito 
událostmi byl kostel roku 1762 obohacen 
zakoupením varhan.  
(pokračování v dalším čísle).  
Sepsal kronikář František Sýkora. 
 
Přání 
Přejeme Vám příjemně prožité svátky 
vánoční, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a úspěchů v novém roce. Zastupitelé. 

 

 
Vyplněné odstřihněte a odevzdejte na OÚ nebo zašlete na email ou@cineves.cz v termínu do 6. ledna 2012. 

 

Odečet vodoměrů ze dne ……………….. 
 

Jméno a příjmení …………………………………………, č.p. ……, podpis ………………... 

Stav vodoměru VAK Nymburk …………………………….. 

Stav vodoměru na vlastním zdroji vody ……………………. 

Kdo bude mít nahlášen stav vodoměru k 31.12.2011, bude mu obcí vyúčtováno stočné (a vodné společností VAK, 
a.s. Nymburk) přesně. Pokud se bude dělat odečet klasicky až v měsíci březnu 2012, vyúčtování bude poměrnou 
částí.  


