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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 1/2011 

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

 
Zprávy z obecního úřadu 
Dne 14. července 2011 rezignoval Miroslav 
Keller na post starosty v naší obci. Vedení 
obce se ujala místostarostka Zdeňka Sýkorová. 
Od občasníku, který byl vydán 27.4.2011, 
zasedalo zastupitelstvo obce třikrát dne 18.5., 
30.5. a 14.7. a řešilo např. tyto body:  
o audit na kanalizaci, 
o mimořádná inventarizace k 31.3.2011,  
o přezkoumání hospodaření a závěrečný účet 

za rok 2010, 
o přezkoumání na VZP, 
o elektronické zabezpečení obecního úřadu, 
o stavební úpravy, nový domovní 

a ubytovací řád a žádosti o umístění 
do domu s pečovatelskou službou, 

o žalobu na vyklizení domu čp. 190,  
o dotace, 
o pracovník obce od 1.9.2011. 
Celé znění usnesení včetně zápisu je 
k dispozici na obecním úřadě a internetových 
stránkách www.cineves.cz. 
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 
28.7.2011 od 19 hodin ve společenské 
místnosti v domě s pečovatelskou službou. 
Všichni jste srdečně zváni. 

 
Služby obecního úřadu 
Obecní úřad provádí: 
o ověřování podpisu, 
o ověřování listin, 
o výpis z Rejstříku trestů, 
o výpis z Katastru nemovitostí, 
o výpis z Obchodního rejstříku, 
o výpis z Živnostenského rejstříku,  
o výpis z bodového hodnocení řidiče.  

 
Deratizace a postřik stromů 
Koncem dubna a v květnu proběhla ve dvou 
fázích deratizace veřejných prostranství 
a kanalizační sítě 

 

V květnu a červnu byl proveden postřik jírovce 
maďalu proti škůdci (klíněnka jírovcová). 
První postřik se uskutečnil ze země do výšky 
cca 2,5 m. Druhý z plošiny, kdy byly ošetřeny 
celé koruny stromů.  
Tento postřik má pomoci proti vyžírání listů 
a jejich následnému uschnutí. Pokud by se 
napadení klíněnkou opakovalo dlouhodobě, 
mohlo by dojít k úhynu celého stromu. 

 
Připravujeme  
Ukončení prázdnin – kulturní komise 
připravuje výlet do liberecké ZOO. Doprava 
by byla hrazena obcí a vstupné by si každý 
platil sám: 
o děti do 3 let zdarma, 
o děti od 3 do 15 let 65,- Kč, 
o studenti a senioři nad 6 let 65,- Kč, 
o dospělí 115,- Kč. 
Předpokládaný termín v sobotu 3. září 2011 
(bude upřesněn hlášením místního rozhlasu). 
Výlet se uskuteční v případě naplnění kapacity 
autobusu. Zájemci se mohou hlásit v obchodě 
u p. Malé nebo na obecním úřadě do 15. srpna 
2011. 
Sbírka použitého ošacení – v měsíci srpnu 
pořádá v naší obci Občanské sdružení 
Diakonie Broumov sbírku. Místo se upřesnění 
na stránkách obce, místním rozhlasem 
a na letácích, které budou vyvěšeny 
v obchodech a na vývěsce. 

 
Vybírat se bude:  
o letní a zimní oblečení (dámské, pánské, 

dětské), 
o lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony, 
o látky (minimálně 1 m2, nedávejte odřezky 

a zbytky látek), 
o domácí potřeby (nádobí bílé i černé, 

skleničky – vše nepoškozené), 
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o vatované přikrývky, polštáře a deky,  
o obuv, 
o hračky. 

 
Události v obci 
Od května se konaly v obci tyto akce: 
o čarodějnické opékání buřtů, 

 
o dětský den,  
o výlet na minigolf, 
o fotbalové utkání AC Činěves, 
o turnaj v nohejbalu trojic, 
o zahradní pouťové posezení. 

 
Stavební úpravy v domě 
s pečovatelskou službou 
V domě s pečovatelskou službou došlo 
k rekonstrukci tří bytů (byty č. 1, 2, 3), 
ve kterých byly nataženy nové rozvody vody 
a odpadů, položena plovoucí podlaha. 
Zhotoven obklad za kuchyňskou linkou 
a ve sprše. Položena nová dlažba ve sprše 
a na vstupní chodbičce do každého bytu. 
Všechny tři byty byly osazeny novými bojlery, 
umyvadly, záchody a bateriemi ke dřezu, 
umyvadlu a ve sprchovém koutě. Došlo 
k úpravám elektrických rozvodů – zejména 
osazení nových zásuvek a vypínačů. 
Na vstupní chodbě byla položena nová dlažba. 
Opadané zdi v chodbě byly z části nově 
nahozeny. 
 

Prodej dřeva - informace 
Ti, kdo máte objednané dřevo, se nebojte, že 
ho nedostanete. Pracovníci obce, kteří dřevo 
vozí, jsou zaměstnáni jinými činnostmi.  

 
Dotace 
Obci byla Středočeským krajem z Fondu 
rozvoje obcí a měst do rozpočtu obce  
schválena dotace na úroky z kanalizace. 
Dále byla schválena Státním zemědělským 
a intervenčním fondem dotace ve výši 

3.123.809,- Kč na rekonstrukci špýcharu. 
Podrobněji o rekonstrukci špýcharu 
v článku „Rekonstrukce špýcharu“. 
 
Odpady 
Znovu informujeme občany, že svoz trávy 
a dalšího bioodpadu probíhá pouze v pondělí 
a pátek. Žádáme občany, aby dávali hromádky 
s biomasou před dům nejdříve den před 
plánovaným termínem sběru. Je to z důvodu, 
aby obec nebyla alespoň několik dnů v týdnu 
hyzděna odpadem. Děkujeme! 
Oznamujeme, že ve sběrném dvoře je možno 
umístit tento odpad: 
o nebezpečný odpad (oleje, znečištěné 

obaly, barvy, lepidla, ředidla, kyseliny, 
zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, 
monočlánky), 

o elektrospotřebiče (počítače, tiskárny, 
přehrávače, kopírky, televize, monitory, 
sporáky, pračky, lednice, myčky, sušičky, 
mikrovlnné trouby, drobné el. spotřebiče), 

o pneumatiky (od osobních automobilů bez 
disků), 

o azbestový odpad, 
o objemný odpad (nábytek, koberce, sedací 

soupravy, linolea atd.). 

 
 
Více vytříděného odpadu znamená více příjmů 
do obecní kasy za zpětný odběr odpadů, což 
může snížit náklady na likvidaci komunálního 
odpadu. 
 
Anketa - vyhodnocení 
V Činěveském občasníku z 27.4.2011 byla 
umístěna anketa. Ankety se zúčastnilo 25 
respondentů s tímto výsledkem: největší zájem 
občané projevili o výlet (17x), přednášku 
spojenou s ukázkou nebo ochutnávkou (16x), 
koncert (15x) a besedu (14x) s nejčastěji 
volenou frekvencí jednou za čtvrt roku.  
Jednou týdně by mělo zájem o cvičení v obci 
10 občanů, kteří odevzdali anketní lístek.  
Nejméně zájmu bylo o společné čtení (4x).  
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Většina zodpovídajících by se ráda zúčastnila 
některé z akcí i za předpokladu, že si dopravu 
a vstupné uhradí každý sám. 
 

Kalendář - objednávky 
Do konce srpna přijímáme na obecním úřadě 
objednávky na stolní kalendář na rok 2012. 
Jedná se o kalendář s historickými fotografiemi 
(pohledy) obcí na Nymbursku. V kalendáři je 
stránka s naší obcí. Cena 55,- Kč. 

 
Rekonstrukce špýcharu 
Před šesti lety, tedy v roce 2005, rozhodlo 
zastupitelstvo obce Činěves ve věci nákupu 
farního komplexu budov a přilehlé 
zahrady. Přes obavy některých obyvatel, že 
rekonstrukce objektů areálu neúměrně 
finančně zatíží obec, dochází k obnově 
památky na přijatelné místní spoluúčasti. 
V roce 2010 byla dokončena renovace 
fary, nejstarší stavby v Činěvsi. V letošním 
roce slaví 300 let od svého založení. 
Po sousedním kostele je třetí nejstarší 
stavbou obce budova farní sýpky, která se 
na svém stanovišti nalézá od roku 1750. 
Zastupitelstvo hledalo cestu, jak 
za rozumné finanční prostředky opravit 
i tuto stavbu a odsouhlasilo záměr 
v budově zřídit expozici regionálního 
muzea rybníkářství a rybářství. Tímto 
způsobem lze získat až 90% nákladů 
projektu, realizovaného od roku 2009.  
 

 
Obnova historické budovy špýcharu 
 
Pokud někteří občané nesledovali život 
obce, určitě si položí otázku, proč záměr 
sleduje využití tématiky rybníkářství? 
Historická poděbradská soustava rybníků 
předchází rybníkům jihočeským, vznikla 

hned po soustavě pardubické. Nalézal se 
zde tehdejší největší rybník v Čechách 
(Bláto – 1.000 ha) a do současnosti 
existuje jeho umělý přívodní kanál zvaný 
Lánská strouha. Samotná Činěves byla 
majetkově sloučena v roce 1586, kdy 
královská komora vykoupila zdejší 
majetek Křineckých z Ronova. V odhadu 
koupeného majetku lez vysledovat i tehdy 
existující zdejší rybníky. Byl to Čiřík, 
Násadník a lesní Šarhánky. Kdy přesně 
změnil rybník Násadník jméno 
na Zásadník nevíme. Od roku 1764 se 
většina okolních rybníků začíná vysušovat. 
Po tomto datu zanikají v našem katastru 
vodní nádrže Hluzinka, Šarhánky 
či Šumbor.  
Rybník Zásadník měl vždy dostatečný 
zdroj vody a proto dobu vysušování přežil. 
V roce 1867 ho získala do majetku obec 
Činěves. V dalších obdobích byl 
pronajímám. Poslední velké úpravy 
rybníka proběhly v letech 1975 – 1978 
v souvislosti s realizací přeložky silnice 
I/32 za účelem obchvatu obce. V těsném 
sousedství Zásadníka byla v roce 2009 
dokončena stavba retenční nádrže 
s objemem 10.259 m3 vody, která zajišťuje 
zadržení srážkové vody a rozšíření obecní 
vodní plochy.  
Cílem širší obnovy fary, tedy i realizací 
muzea rybníkářství, chce zastupitelstvo 
vytvořit kulturně-společenské centrum, 
které ve vyjímečném významu posílí 
jedinečnost a identitu obce Činěves. Další 
významnou součástí projektu je 
rekonstrukce budovy a prodloužení její 
funkční životnosti. Žádané stavební 
úpravy, nenarušující hmotu původní 
budovy, připomenou práci našich předků, 
doloží jejich řemeslný um a míru jejich 
vkusu. Vlastní expozice bude zaměřena 
na hmotný materiál umístěný v patře 
budovy. Jedná se o primitivní nářadí 
budovatelů rybníků a stejně lidové nářadí 
rybářské. Půda počítá s expozicí archivních 
materiálů a naučnými popisy přírodního 
života v rybníce a jeho okolí. Ve sklepní 
části mají být instalována akvária 
s ukázkou sladkovodních ryb našich vod. 
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Provoz muzea je plánován v turistické 
sezóně bez významných nákladů 
na energii. Instalované topení má zajisti 
budovu pouze při extrémním výkyvu 
teploty. Vodu zajistí přípojka z farské 
studny, jejíž vydatnost má její spotřebu 
plně vykrýt. Návštěvu muzea bude možné 
telefonicky objednat a provádět 
bez velkých požadavků na dohledový 
a obslužný personál.  
Zastupitelstvo počítá, že na provozu 
expozice se bude podílet i místní Občanské 
sdružení Zásadník. Věří, že ke spolupráci 
získá i vedení a žáky Masarykovy základní 
školy Dymokury, případně další subjekty.  
Značnou část předmětů expozic lze 
zapůjčit od příslušných institucí, ojediněle 
budou zhotoveny kopie dobových nástrojů 
či zařízení. 
Činnost zastupitelstva obce dokládá, že 
rekonstrukce fary není z jeho strany 

prioritní a že se věnuje i dalším oblastem 
našeho života. Připomeňme si projekty 
rekonstrukce střechy nad hospodářským 
objektem čp. 85 (sběrný dvůr), kanalizace, 
vodovodu, výměny střešních oken na čp. 
250 (obecní úřad), rekonstrukce chodníků 
či rekonstrukce původní kanalizační sítě. 
Současně dobíhá renovace tří bytů v domě 
s pečovatelskou službou. Připravuje se 
realizace stavby dětského hřiště a úpravy 
budovy „mlékárny“ vedle prostranství, kde 
se koná pouť. 
Rekonstrukce objektu špýcharu a realizace 
muzea rybníkářství je připravena. Obec má 
platné stavební povolení. Poměrně 
nečekaně a bez nároku jsme získali 
i potřebnou dotaci na provedení projektu. 
Dotace je nepřenosná = nemůže být 
použita na jiný účel než na uvedený záměr. 
V případě nevyužití propadá bez náhrady.  

 
Špýchar po rekonstrukci - návrh 

 
Špýchar po rekonstrukci - návrh 


