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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 7/2013 

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  
24. června 2013.  

Zastupitelstvo obce schválilo:   
o vyvěšený program 
o rozpočtové opatření č. 4 
o závěrečný účet obce za rok 2012 

s výhradou vč. nápravného opatření 
zjištěných chyb a nedostatků 

o dodatek č. 1 ke zřizovací listině č. j. 
133/2002 

o přijetí dotace na zateplení MŠ Činěves 
a její zahrnutím do rozpočtu 

o odpověď č. j Čin/316/2013 na žádost 
dle zákona 106/1999 Sb. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o rozpočtové opatření č. 3 
o žádosti týkající se záplav  
o jednání s Povodím Labe s. p. 
o zájem z řad občanů o vytvoření Sboru 

dobrovolných hasičů v Činěvsi 
o poskytnutý dar ve výši 10 000,- Kč 
Česká republika – Krajské ředitelství 
policie 
Středočeského 
kraje 

o trestní 
oznámení na 
AC Činěves 

o pozvánku na 
pouť v Činěvsi 

 
Záplava v Činěvsi 
Informace obecního úřadu:  
Naše obec obdrží na úhradu prvotních 
nákladů 30.000,- Kč od Krajského úřadu  
Středočeského kraje, dalších 160.000,- Kč 
bylo přislíbeno.  
Obec Činěves jedná s Městským úřadem 
Poděbrady, odbor dopravy a životního 
prostředí, Městským úřadem Městec 
Králové, stavební úřad, a Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje 
z důvodu vyvolání místního šetření k řešení  

 
povodní v naší obci. Dále byl kontaktován 
Pozemkový úřad ve věci vodních toků – 
svodných hlavníků celoplošných meliorací.  

Člověk v tísni, o.p.s.: 
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni 
zahájila šetření v zaplavených domácnostech 
kvůli případné finanční pomoci ze sbírky 
SOS povodně 2013. V průběhu následujících 
týdnů bude v obci působit skupina terénních 
pracovníků, kteří budou navštěvovat domy 
poničené povodní a záplavami v obytné 
části. Během jejich návštěvy budou 
shromažďovat informace o škodách 
v obytných prostorech a možnostech 
domácnosti v jejich obnově. 
O výši případného příspěvku rozhodne 
komise společnosti Člověk v tísni na základě 
míry poškození a sociální a ekonomické 
situace konkrétní domácnosti. Vzhledem 
k omezeným finančním zdrojům bude 
pomoc poskytována domácnostem 
v nejtíživější situaci. 
Terénní pracovníci společnosti Člověk 
v tísni se budou v postižených obcích 
pohybovat v tričkách s logem společnosti 
a můžete je identifikovat i pomocí průkazů 
umístěných na viditelném místě. 

Prvotní náklady:  
7 260,00 práce s destou – rozvoz písku 
7 842,00 plnička protipovodňových pytlů, 
protipovodňové pytle 
10 890,00 práce UNC 750 
6 371,00 písek vč. dopravy 
1 500,00 odvoz vody  
412,00 PHM 
1 200,00 práce minibagrem 
1 000,00 PHM 
1 908,00 pytle, lopaty s násadou 
6 352,50 písek vč. dopravy 
44 735,50 
 
Dobrovolní hasiči v naší obci 
Na obecní úřad se přihlásilo několik zájemců 
o znovuobnovení dobrovolných hasičů 
v Činěvsi.  
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Žádáme další spoluobčany, kteří by měli 
zájem, aby se přihlásili na obecním úřadě. 
 
U mlýna 
U Jakubského rybníka 
stojí velký mlýn, 
chodíval tam pan mlynář, 
večer jako stín. 
Je-li hezky na rybníce 
rybičky i udice 
všechno se jen blyští,  
v rákosí to jenom sviští, 
nad hladinou modravou,  
plují mraky 
dálavou. 
Nad cihelnou nad 
strání 
rostou houby v ústraní 
a když je houbař znavený, 
blízko je zastávka na znamení, 
v dálce se vláček blyští,  
od Křince k Městci sviští, 
slyšíš, jak na přejezdu píská. 
Pan ředitel Dušánek 
usmívá se i v pátek, 
na svého psa pěkně píská,  
nedaleko je vidět i víska. 
Chraňme tento koutek české země, 
pro sebe i pro své plémě. 
Marie Sixtová 
 
Připravuje se  
o 25. července 2013 od 14 hodin šikovné 

ruce na faře,  
o 26. – 28. července 2013 rybářské závody 

„40“ na rybníce Zásadník (OS Zásadník),  
o 8. srpna 2013 od 14 hodin šikovné ruce 

na faře,  
o 17. srpna 2013 od 13 hodin toulání se 

pohádkou v klubu důchodců, 
o 22. srpna 2013 od 14 hodin šikovné ruce 

na faře,  
o 31. srpna 2013 rozloučení 

s prázdninami v areálu sokolovny (TJ 
Sokol),  

o 5. září 2013 od 14 hodin šikovné ruce 
na faře,  

o 7. září 2013 turnaj v minigolfu  
v Nymburce (TJ Sokol),  

o 7. září 2013 od 14 hodin vítání občánků 
v klubu důchodců,  

o 7. – 8. září 2013 rybářské závody „30“ 
na rybníce Zásadník (OS Zásadník), 

o 13. září 2013 od 15 hodin dámský klub 
v klubu důchodců,  

o 19. září 2013 od 14 hodin šikovné ruce 
na faře,  

o 21. září 2013 od 13 hodin toulání se 
pohádkou v klubu důchodců, 

o 28. září 2013 posvícenská zábava 
v sokolovně (TJ Sokol) 

 
Přehled uskutečněných akcí  
o 15. června toulání se pohádkou, 
o 20. června  šikovné ruce, 
o 28. června dámský klub, 
o 29. června noční rybářské závody  

(OS Zásadník), 
o 29. června turnaj v nohejbalu trojic  

(TJ Sokol), 
o pouť v Činěvsi 5. – 7. července. 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Údržba veřejné zeleně.  
Částečná oprava veřejného rozhlasu – 
instalováno jedno bezdrátové hnízdo 
na sloup veřejného osvětlení proti hospodě 
u Šťastných, pořízena rozhlasová ústředna, 
která dokáže vysílat do drátového 
i bezdrátového rozhlasu.  
Oprava  plotu u Mariánského sloupu.  
Úklid pytlů po povodni.  
Odčerpávání vody ze hřiště.  
Osazeny rošty v Boháčkově ulici.  
Rozbité sklo v autobusové čekárně 
U Kovárny – bylo nahlášeno na policii.  
Přihnojení keřů a stromků na veřejném 
prostranství a jejich údržba.  
Traktor prochází generální opravou u firmy 
ROAD CARS spol. s r.o. pro přípravu 
na technickou prohlídku.  
V polovině června byl přijat třetí pracovník 
na veřejněprospěšné práce. 
Jednání s geodety kvůli zaměření 
kanalizační přípojek v obci. Zaměření je 
třeba z důvodu zřízení věcných břemen 
s Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje. 

Rybník Zásadník 
Vyčištěna studna u rybníka.  
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Revize kabelové přípojky elektrického 
vedení k rybníku Zásadník. 
Kontrola z Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje na chatičkách. 

Klub důchodců 
Z důvodu zajištění bezpečnosti nájemců 
bylo jednáno s firmou na zfunkčnění 
domácího telefonu do jednotlivých bytů 
a společenské místnosti (zamykání 
hlavních dveří, protože po chodbách chodí 
vandalové). 

Fara 
Sekání trávy v celém areálu.  
Úklid půdy v budově fary.  
Prodej vyřazeného nábytku.  
Vyklízení stodoly pro uskladnění dřeva.  
Začištění dveří do zahrady v budově fary 
po restaurátorských pracích. 
Budova fary čp. 1 byla dne 2. července 
2013 zapsána do rejstříku školských 
zařízení, aby mohla sloužit jako mateřská 
škola a výdejna a jídelna. 
Do kuchyně fary byl objednán dvoudřez – 
požadavek Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje (z důvodu umístění 
školky). 

Obecní úřad 
Kompletní dovyklizení patra pro kontrolu 
statikem, která se uskutečnila v pátek 
28. června.  
Koncem června se dostavil na prohlídku 
budovy obecního úřadu pracovník firmy, 
která bude zpracovávat energetický audit 
OÚ. 
Byly odeslány dopisy týkající 
se pozemkových úprav. 

Hřbitov 
Dočištění břečťanu na hřbitově.  
Osazeny rošty k platu na odpady. 

Mateřská škola 
Na stavební úřad v Městci Králové byla 
podána změna projektové dokumentace 
mateřské školy s vyjádřením 
od Hasičského záchranného sboru – změna 
zateplení vnějšího pláště. 
 
 

Mateřská škola duben - červen 
Jarní, povelikonoční období jsme zahájili 
prvním větším výletem. S mateřskou školou 

Netřebice jsme se vypravili do Planetária 
Praha na pořad pro předškoláčky Anička 
a Nebešťánek. Poutavou a pro nás 
neobvyklou formou  jsme se dozvěděli něco 
nového               o vesmíru a ve školce  se ho 
děti  pokusily namalovat.  
Nástup května znamenal nejprve přemýšlení, 
čím obdarujeme maminky a potom už práci 
s přesazováním afrických  fialek        
do květináčků a přípravou vlastnoručně 
vyrobených přáníček. Sváteční byla pro děti 
i poslední návštěva divadla Na kovárně 
v Poděbradech na pohádce Jak se Honza 
dostal na hrad.  
Obří sladkovodní akvárium  v Hradci 
Králové jsme navštívili 23. května a děti 
byly  nadšené ze zážitku, kdy se jim velké 
i malé ryby proháněly  nad hlavou. 
Od 3. června i nás v Činěvsi strašila velká 
voda a tak jsme si  povídaly o tom, co voda 
může způsobit a co děti samy v období 
velkého deště zažily. Naštěstí Činěves ani 
Velenice  nepotkaly žádné velké tragedie 
a tak jsme se mohli, když voda  trochu 
opadla, jít podívat jakou sílu ukázala 
na netřebickém konci i u Krsovníku.  
Neustálé deště a chladné  počasí  oddálily 
oslavy Dne dětí. Konaly se až 13.6. formou 
soutěží a hříček za  účasti rodičů na  školní 
zahradě a  přilehlém dětském hřišti. Den 
předtím, 12.6., jsme společně s MŠ 
Dymokury navštívili park Mirákulum 
v Milovicích. Je to areál plný průlezek, 
stezek odvahy, tobogánů, šplhacích věží 
a velkých trampolín, kde děti  celé 
dopoledne dováděly a učitelky měly co dělat, 
aby to svoje hejno ve směsici výletníků 
z různých škol a školek uhlídaly.  

Dne 26.6. odpoledne se v klubu důchodců 
konalo slavnostní vyloučení předškoláčků 
z docházky do MŠ Činěves. Na neformálním 
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setkání dětí, rodičů, učitelek a hostů 
s vedením obce byly tři budoucí školačky 
obdarovány drobnými dárky a šerpou. 
Na veřejnosti bylo vystaveno tablo školy. 
Ve školce si Bára Hladíková, Kačka 
Římalová a Štěpánka Sehnalová v pátek 
28.6. s kamarády zavzpomínaly, co je v MŠ 
bavilo, na co si rády hrály a na co se těší 
do školy. Dostaly na památku knížku 
a slíbily, že se na nás určitě přijdou podívat. 
Školka zatím pokračuje v prázdninovém 
provozu  pro přihlášené děti, ale během 
prázdnin se bude pravděpodobně stěhovat 
na faru, protože budova bude procházet 
rekonstrukcí.  
Přejeme krásné prázdniny a v září  se zase 
ozveme. 
Zdenka Janstová, ředitelka MŠ Činěves 
 
Odpady 
Díky rozvoji a provozu systému tříděného 
sběru a recyklace využitelných složek 
komunálních odpadů, včetně obalových, jste 
ve spolupráci se společnosti EKO-KOM, a.s. 
přispěli ke zlepšení životního prostřední 
a snížení „uhlíkové stopy“. 
Úspora, kterou obec Činěves dosáhla, 
představuje:  
Emise CO2 ekv. 22,122 tun 
Úspora energie: 539 960 MJ 
 
Hřbitov  
Žádáme majitele hrobů na hřbitově 
v Činěvsi, aby za hroby neukládali věci 
z důvodu úklidu a sekání trávy, protože 
dochází k jejich rozbití či poškození. 
 
OS Zásadník 
Dětské závody se konaly v sobotu 1. června 
za hojné účasti malých rybářů a rybářek. 
Na začátku závodu nám přálo počasí. Závod 
byl ale po prvním poločase ukončen, aby děti 
nepromokly, protože se počasí kvapem 
zhoršilo. Děti se poté přesunuly k velké 
chatě na občerstvení, vyhlášení vítězů 
a předání cen všem zúčastněným.  
Při povodni v obci byla zaplavena část 
lokality Zásadník. Musela se udělat úprava 
stavidla a bezpečnostního přelivu, nakonec 
musela být prokopána hráz podél hlavní 
silnice k Velenicím, aby se vyhnulo ještě 
většímu zaplavení Činěvse. Vedení OS 

Zásadník děkuje všem členům, kteří 
při povodni pomáhali a dále i těm, kteří 
po povodni okolí rybníka uklízeli.  
Po dokončení úklidových prací bylo nutné 
posekat a upravit stanoviště kvůli konání 
nočních závodů ve dnech 29. a 30. června. 
Noční závodu se zúčastnilo 35 startujících, 
kteří ulovili celkem 46 metrů ryb. Pořadí 
vítězů: 
1. místo: 633 cm p. Čechura, Plzeň 
2. místo: 543 cm p. Dobiáš ml., Dymokury 
3. místo: 498 cm p. Děček, Městec Králové 
V soutěži o nejdelší rybu vyhrál p. Kubový 
st. s amurem dlouhým 84 cm. 
Vedení OS Zásadník se zabývá přípravou 
na závody „40“ hodin dvojic, které 
se uskuteční 26. – 28. července 2013. 
Všechny vás srdečně zveme. 
Karel Šlechta 
 
Knihovna   
Knihovna bude 
z důvodu dovolené 
uzavřena v pondělí 
15. a ve čtvrtek 
18. července 2013. 
 
Šikovné ruce 
Sešli jsme se 20. června, pracovali na šále 
pro děti s ukončením do srdíčka, ukazovali 
jsme si výrobky pletené z papíru a stále se 
učíme plést ponožky na různé způsoby. ☺ 

Pletení z papíru! 
Mnozí lidé tomu neuvěří, nedají tomu svou 
víru,  
že dá se plésti nejen z vlny, proutí, ale i třeba 
z papíru.  
Kdo toto zvládne, nemusí řešit dilema – 
do sběru, na zátop – 
nebo kam? …. s čím? no přeci se starými 
časopisy a nebo novinama. 

Protože člověk je tvor přemýšlivý, 
vynalézavý a ledasčeho znalý – 
není toho mnoho, co by jeho ruce 
nedokázaly. 

Tak to je i při pletení z papíru – stačí si jen 
připravit materiál – co? 
no přeci – ruličky z papíru. 
Na pohled je to jednoduché, stačí jen noviny 
na 4 pruhy nastříhat,  
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pak za pomoci špejle – ruličky z nich pěkně 
umotat. 

Když máš už ruliček dostatečnou zásobu – 
stačí jen vybrat vhodnou nádobu. 
Z kartonu dýnko připravíš, z ruliček osnovu 
nalepíš. 
A pak jen stačí proplétat – před a za a před 
a za a pleteš a pleteš –  
až nádobka je téměř hotová.  

Co zbývá, je vkusné ukončení – že je to 
náročné –  
pro šikovné ruce nic těžkého to přece není. 
Pak zbývá konečná úprava – namořit 
a nalakovat –  
a s hotovou nádobkou pak můžeš se chlubit 
a jí ukazovat. 

Pro váhavé: Protože už nejsi děcko – věz –  
že uplést se dá téměř všecko. 
Koše, věnce, krabice, vázy, lampy, poklice, 
koš na prádlo, srdíčka – či malého zajíčka. 
Papír, ruce – to vše máš – zkus to taky – 
trpělivost cvič si a se snaž! 
 
Dámský klub 
V pátek 28. června byla na programu 
prezentace na téma Indie a indická kuchyně, 
ochutnávka indických jídel a hudební 
produkce pana Františka Zichy z Dymokur.  
Přes prázdniny budeme mít volno. Příště 
se sejdeme v září, budeme si povídat 
o Turecku a ochutnáme něco z turecké 
kuchyně.  

K ochutnání byla tato jídla: 
Rajčata plněná kuskusem 
8 středně velkých rajčat  
150 g kuskusu 
1 cibule 
1 šálek 
nakrájených 
čerstvých 
hub 
100 g kuřecích prsíček 
kousek čerstvého zázvoru 
sójová omáčka 
100 ml bujón 
olej, sůl, pepř 
Cibuli nakrájíme nadrobno a osmažíme 
na oleji, přidáme kuřecí maso nakrájené 
na malé kousky, houby, zakapeme sójovou 
omáčkou a smažíme. Ochutíme solí, pepřem 
a zázvorem nakrájeným najemno. Směs 

podlijeme trochou vody a přilijeme bujón. 
Zasypeme kuskusem a společně vaříme asi 
3 minuty, pak necháme 10 minut odstát, aby 
kuskus změkl. Rajčata omyjeme, seřízneme 
vršky, vydlabeme dužinu lžičkou, naplníme 
směsí a zapečeme asi 10 minut v troubě.  

Zázvorový nápoj s medem a citronem 
5-6 silných plátků zázvoru 
1 litr vody 
1 citrón 
500 ml koncentrovaného jablečného džusu 
3-4 lžíce medu 
Zázvor vaříme ve vodě asi 15 minut, vývar 
necháme pozvolna zchladnout. Odstraníme 
zázvor. Nakrájíme citrón. Do vývaru 
přidáme citrón a džus, dochutíme medem. 
Necháme chvíli odstát.  

Sladké rýžové kostky 
500 g rýže 
1.250 ml vody  
625 ml kokosového mléka 
150 g cukru 
2 lžičky růžového sirupu 
pražené kokosové plátky 
Rýži namočíme na 12 hodin do vody, nejlépe 
přes noc. Vodu slijeme a rýži necháme dobře 
okapat. Vaříme ve vodě v poměru 1:1, 
až se všechna voda vyvaří a rýže je hodně 
měkká až lepkavá. V pánvi smícháme 
uvařenou rýži s kokosovým mlékem, cukrem 
a růžovou esencí (na dámský klub byla 
nahrazena trochou rumu). Necháme jen lehce 
probublávat na velmi mírném plameni, 
dokud se všechno mléko nevstřebá 
a průběžně dle potřeby promícháváme.  
Pečící misku o velikosti cca 20 x 30 cm 
vyložíme pečícím papírem. Rýžovou směs 
vyklopíme do misky a uhladíme povrch. 
Necháme asi 1-2 hodiny vychladnout 
v ledničce. Podáváme nakrájené na kostky 
posypané praženým kokosem.  
 
Písmenka z kroniky…  
Předně se musel tento 3x denně hlásit 
u starosty obce, byl povinen prohánět obcí 
tuláky a žebráky, v noci musel zahánět domů  
hospodářskou chasu sedláků (když jako 
ponocný odtroubil 9 hodin – chasa se měla 
řádně vyspat, aby mohla řádně pracovat), 
v zimě musel strážník též prosekávat led na 
obecním rybníku Zásadník, aby nedošlo 
k udušení ryb. Za tyto činnosti obdržel 130 
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zlatých ročního platu a byt v obecní 
pastoušce. Větší či menší částku z obecní 
pokladny dále pobíral starosta, obecní účetní, 
dva radní, cestář, obecní hajný, okresní 
zvěrolékař, kominík, výběrčí c. k. daní, 
obecní cihlář, obecní hlídači v sezoně (jeden 
hlídal Bíla, druhý spodní část katastru), 
obecní pastýř, atd.  
Roku 1887 vznikla v obci nová kolářská 
dílna s bytem a to přehrazením dílny 
kovářské. Zároveň byl také přehrazen dvůr 
za obecní kovárnou, aby každá dílna měla 
svůj samostatný vjezd. Téhož roku nastoupil 
za kováře Františka Herčíka, kovář František 
Mázl z Blata. Dubovými kmeny je 
opravena hráz Zásadníka. 
Zároveň dochází 
k zakoupení parní 
mlátičky. Ta je 
půjčována za 70 
krejcarů na hodinu, 
plus plat strojníka. 
V roce 1888 se provádí 
oprava rybníčka 
Krsovníka znovu 
dubovými kmeny z obecního lesa. Působiště 
obecní knihovny se stěhuje do budovy nové 
školy. Největší událostí roku je svěcení 
praporu Spolku vojenských vysloužilců. 
Slavnosti se zúčastnilo 8 vojenských 

vysloužileckých spolků, 9 sborů 
dobrovolných hasičů, 6 hudeb, okresní 
hejtman a několik tisíc zvědavců z okolí. 
Úspěch slavnosti zajisté zapříčinil i dar 
děkana Kleina v podobě množství volně 
podávaného pití a jídla. Roku 1889 vznikla 
v podstatě hasičárna, hasiči obdrželi 
do trvalého užívání obecní kůlnu a cihly 
na její vydláždění. Občan Kvíz zažádal 
o stavební místo, ale odmítl zaplatit 
požadovanou cenu za m2. Po tahanicích 
s obecní radou došlo k dohodě s tím, že Kvíz 
povolí obci nalámat štětový kámen na svém 
vlastním pozemku. Tento kámen umožnil 
obecnímu úřadu zřídit novou silnici, 
od Špinkových (Beranová) po bývalý obecní 
hostinec čp. 22. 
Roku 1890 bylo znovu provedeno sčítání lidi 
a domů. Přínos celé akce spočíval hlavně 
v tom, že do sčítacího operátu se mimo 
majitele domu psalo jejich hlavní a vedlejší 
povolání, výdělek, kdo uměl číst a psát 
(případně jen číst), tělesné vady, přítomnost 
či nepřítomnost členů rodiny (či kde působí) 
a druhy dobytka v chlévech s jednotlivými 
počty.  V Činěvsi určila obecní rada 
za sčítacího komisaře Františka Řehoře 
a Josefa Jeřábka.  
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
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 ODPADOVÝ SLOUPEK ... 

aneb Co o odpadech možná nevíte 
Díl 8. Elektroodpady 
Ročně se u nás vyprodukují desetitisíce tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká 
část stále bohužel končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom většina 
vysloužilých elektrospotřebičů se dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Šetří se tím 
energie a přírodní zdroje, jako jsou např. rudy železných a neželezných kovů a ropa. Některá 
elektrozařízení navíc obsahují jedovaté látky jako olovo, kadmium či freon. 
Je proto potřeba odevzdávat veškerá elektrozařízení ke zpětnému odběru do sběrné sítě, která zaručí, 
že výrobek bude dopraven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny 
elektrospotřebičů. 
Staré elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat bezplatně, protože jejich sběr a recyklace jsou 
placeny z příspěvků výrobců a dovozců elektrozařízení a dále z příspěvku na recyklaci, který hradí 
uživatelé při nákupu nových zařízení. Výše příspěvku na recyklaci se uvádí odděleně od ceny 
výrobku. Výše příspěvku se liší dle typu elektrozařízení. 
A jaký je osud elektrozařízení odevzdaných do sběrné sítě? Přístroje jsou předány recyklačním 
společnostem, které je rozeberou na jednotlivé komponenty, ručně odstraní nebezpečné části (např. 
akumulátory nebo kondenzátory), kabely a některé další elektronické komponenty. Části obsahující 
nebezpečné látky jsou předány specializovaným firmám. Zbytek se rozdrtí na menší části a je tříděn na 
železo, neželezné kovy, sklo a různé druhy plastů. Okolo 50–80 % elektroodpadu je opětovně použito 
přímo na výrobu nových elektrozařízení nebo komodit v jiných průmyslových odvětvích.  


