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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 1/2014 

Informační zpravodaj obce Činěves 
Náměty, připomínky zasílejte na e-mail ou@cineves.cz 

 
MDŽ   
U příležitosti oslav MDŽ si vás dovolujeme 
pozvat do společenské místnosti v klubu 
důchodců dne 8. března od 14 hodin 
na hudební vystoupení. Občerstvení bude 
zajištěno.  

Co vlastně je MDŽ? Mezinárodní den žen 
(ve zkratce MDŽ ), připadající každoročně na 
8. března jde však o mezinárodně uznávaný 
den stanovený Organizací spojených národů 
k výročí stávky newyorských švadlen v roce 
1908. Svátek žen byl poprvé slaven 
28. února 1909 po vyhlášení Americkou 
socialistickou stranou.  
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/MD%C5%BD, platné k 21. 1. 2014, 
15,13 h 

 
Svoz komunálního odpadu 
Firma AVE oznamuje, že od měsíce února 
2014 se mění den svozu komunálního 
odpadu na STŘEDU.  
 
Oznámení MUDr. Doležel 
MUDr. Doležel oznamuje, že v Činěvsi 
se bude ordinovat 
v těchto termínech: 
29. ledna, 12. února a 
26. února.  
 
Cvičení v klubu 
důchodců  
Pro malý zájem se cvičení aerobicu, které  
se konalo každé pondělí v klubu důchodců, 
NEKONÁ . 
 
 

 
Báseň - Ples 
O činěveském plese 
každý raduje se, 
Slyší-li hezky hrát,  
jde pěkně tancovat. 
Až dort z tomboly pojídat budete, 
na dcerku Ivu si vzpomeňte, 
pekla Vám ho pro potěchu, 
ozdobila i pralinkami trochu. 
Ať Vám chutná mile, 
přijďte s námi prožít napřesrok 
zase hezké chvíle. 
Marie Sixtová 
 
Připravuje se 
o 30. ledna 2014 od 14 hod ve společenské 

místnosti v klubu důchodců šikovné 
ruce, 

o 13. února 2014 od 14 hod ve společenské 
místnosti v klubu důchodců šikovné 
ruce, 

o 27. února 2014 od 14 hod ve společenské 
místnosti v klubu důchodců šikovné 
ruce, 

o 8. března 2014 od 14 hod ve společenské 
místnosti v klubu důchodců MDŽ.  

 
Přehled uskutečněných akcí  
o 18. prosince 2013 vystoupení dětí 

z mateřské školy,  
o 19. prosince 2013 šikovné ruce, 
o 21. prosince 2013 turnaj v šipkách (TJ 

Sokol Činěves), 
o 16. ledna 2014 šikovné ruce. 
 
Co se dělo… 
Skála 
Připravuje se studie na využití této lokality. 
Obec požádala Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o bezplatný převod 
pozemku, který sousedí s obecním 
pozemkem. 

Les 
Odklízení popadaných stromů a jejich 
zpracování na palivové dřevo, které bude 
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odvezeno na faru a následně použito 
k vytápění budovy fary a obecního úřadu. 
Byla provedena kontrola a oprava oplocení 
lesních školek. 

Veřejná zeleň 
Kácení suchých stromů, vyřezávání dřevin 
v katastru obce a následné pálení či odvoz 
roští na čarodejnice.  
Kácení stromu u čp. 
146.  
Příprava prken na 
opravu laviček a 
valníku.  
Oprava pístu na 
valníku a příprava 
valník una 
technickou prohlídku.  
Pravidelné uklízení odpadků u kontejnerů 
na tříděný odpad a odvoz tohoto (většinou 
velkoobjemového či elektro odpadu nebo) 
do sběrného dvoru – min. 3x do týdne. 

Fara 
Oprava voliéry na zatoulané psy. 

Mateřská škola 
Čeká se na rozhodnutí o přidělení 
či nepřidělení dotace na tepelné čerpadlo. 
Byly objednány žaluzie a sítě do oken.  
Podána žádost o stavební povolení 
na vytápění budovy mateřské školy. 

Čp. 190 
Na stavební úřad byla podána žádost 
o demoliční výměr. 

Obecní úřad 
Nainstalována skříňka pod ústřednu rozhlasu 
v kanceláři obecního úřadu. 
Byla podána žádost o stavební povolení na 
stavební úpravy budovy obecního úřadu čp. 
250. 
Byla připravena dohoda o spoluopráci na 
rybníce Zásadník. Uskutečnilo se setkání 
zastupitelů a výboru OS Zásadník.  
 
Protipovodňová opatření  
Obec připravuje spolu s Povodím Labe, s.p. 
a ostatními vlastníky pozemků vyčištění 
struhy za čp. 215.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vymáhání pohledávek 
Upozorňujeme všechny občany, kteří se 
dostanou do situace, že nemohou splácet své 

závazky vůči obci, aby se neodkladně 
dostavili na obecní úřad, kde s nimi bude 
po dohodě sepsán splátkový kalendář.  
V současné době bylo již vystaveno 
9 exekučních příkazů na neplatiče, kteří 
nijak nereagovali na naše výzvy či výzvy 
našeho právníka, a nijak neprojevili zájem 
situaci řešit. Díky svému nezodpovědnému 
přístupu byly jejich závazky navýšeny 
o nemalé částky, např. z 2.000,- Kč, které 
dluží obci, se dluh vyšplhal až 
na 16.315,00 Kč. 
Zde uvádíme dva příklady exekucí 
na dlužníky obce:  
1. dlužník: 
Závazek vůči obci - Jistina 2.634,00 Kč  
Náklady oprávněného 1.936,00 Kč 
Náklady nalézacího řízení 4.514,00 Kč 
Odměna exekutora 3.000,00 Kč 
Náhrada hotových výdajů 3.500,00 Kč 
DPH 1.365,00 Kč 
Celkem 16.949,00 Kč   

2. dlužník:  
Závazek vůči obci - Jistina 2.000,00 Kč 
Náklady oprávněného 1.936,00 Kč 
Náklady nalézacího řízení 4.514,00 Kč 
Odměna exekutora 3.000,00 Kč 
Náhrada hotových výdajů 3.500,00 Kč 
DPH 1.365,00 Kč 
Celkem 16.315,00 Kč 
 
Knihovna 
Časopis historický kaleidoskop 
V knihovně si lze zapůjčit další vydání 
časopisu Historický kaleidoskop… oko 
do české historie. 
Novodobá česká 
historie v jediném 
seriozním českém 
časopise. 
Zajímavé články, 
osudy hrdinů i 
obyčejných lidí, 
ověřená fakta, 
důležité události, 
významná výročí. 
Články předních 
historiků 
a renomovaných 
autorů literatury 
faktu.  
Z obsahu čísla 2-3/2013:  
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Osobnosti: Plukovník v.v. Otakar Hrubý, 
DFC 
Mladý vlastenec: Vznik samostatného státu 
Čechů a Slováků 
Kronika událostí: Plötzensee 
Válečné osudy: Fučíkova cesta od člověka 
k papírovému hrdinovi 
Paměti: Sudety 
Uloupené hranice: Události v zapadlém 
koutu Orlických hor 
Osobnosti: Armádní generál Jan Syrový, CB 
Uloupené hranice: Polské zvláštní jednotky 
na našem území 
Četníci: Četnické pohádky pro dospělé 
Muži Třetí říše: Poslední dny „věrnéh“ 
Heidricha 
Stíny totality: Události 1968/1969 
na Jičínsku 
Toulky domovem: Sochy k zamyšlení 
Toulky světem: Za legionáři na Dálný východ 
Kulinářský kaleidoskop: Kdo víno pije, toho 
ani pantokem nezabije 

Aktualizace knihovny v Činěvsi 
V prosinci 2013 probíhala aktualizace 
knihovny v Činěvsi, která obnášela vyřazení 
starých a  poškozených knih. Vyřazené 
knihy byly dle instrukcí pracovnich 
z knihovny z Kutné Hory převezeny 
do kontejneru na separovaný odpad. Tuto 

aktualizaci 
prováděly spolu 

s místní 
knihovnicí 

profesionální 
knihovnice 
z Městské 

knihovny v Kutné Hoře. Městská knihovna 
Kutná Hora plní od 1.1.2006 v souladu 
s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu 
z rozpočtu Středočeského kraje funkci 
pověřené knihovny pro 175 
neprofesionálních a 22 profesionálních 
knihoven z regionů Kutnohorsko, Kolínsko, 
Nymbursko, Poděbradsko. Městská 
knihovna v Kutné Hoře poskytuje základním 
knihovnám regionální knihovnické služby: 
o Poradenská a konzultační činnost, plány, 

rozbory 
o Statistika knihovnických činností 
o Vzdělávání knihovníků, semináře, 

porady 

o Tvorba výměnných knihovních fondů 
a jejich cirkulace 

o Pomoc při revizi a aktualizaci 
knihovních fondů 

o Kompletní odborné zpracování knih 
placených knihovnami (resp. obcemi) 

Regionální služby jsou hrazeny z rozpočtu  
kraje a jsou knihovnám poskytovány na 
základě „Smlouvy o poskytování 
regionálních knihovnických služeb,“ kterou 
uzavřely s Městskou knihovnou Kutná Hora. 
Nezbytnou podmínkou uzavření smlouvy je 
evidence knihoven na MK ČR. 

Čtenářská soutěž KNIHOREJ 
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní 
čtenářskou soutěž KNIHOREJ aneb 
čtenářská soutěž, která je určena pro děti. 
V lednu soutěžíme s knížkou 
Minimax a mravenec  
od Jiřího Dvořáka z nakladatelství Baobab. 
OTÁZKY:  
1) Který pavouk má 
8 očí? 
a) snovačka 
b) křižák 
c) sekáč 
2) Co je to 
medovice?  
a) speciální druh medu 
b) alkoholický nápoj 
c) šťáva kapající ze mšic 
3) Který smysl mají mravenci velmi dobře 
vyvinutý?  
a) čich 
b) sluch 
c) hmat 
Své odpovědi nám zasílejte do konce ledna 
na e-mail  balazova@ctemedetem.cz. Pak 
vylosujeme 3 výherce, kteří se budou moci 
těšit na zajímavé ceny. Nezapomeňte nám 
do e-mailu napsat své jméno 
a příjmení, věk a také adresu. TAK HURÁ 
DO TOHO!!! 
Zdroj Čtenářská soutěž knihorej:  
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/962/celostatni-
souteze/celostatni-ctenarska-soutez/leden-2014/, platné k 20.1.2014, 15 h 

Celostátní soutěž o nejoblíbenější knihy 
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní 
Soutěž o nejoblíbenější knihy: 
POMOZTE NÁM, PROSÍM, VYBRAT 
Z NÍŽE UVEDENÉ NABÍDKY, KTEROU 
NAVRHLI NAŠI LITERÁRNÍ 



OÚ Činěves 28. 01. 2014  - 4 – 
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27. 5. 2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 
 

PORADCI, SEDM NEJOBLÍBENĚJŠÍCH 
DĚTSKÝCH KNIH.  
JAK HLASOVAT?  
Hlasovat můžete z pohodlí domova – 
za názvem vybrané  knihy klikněte 
na „HLASOVAT PRO“  (pozn. autora 
na www.celeceskoctedetem.cz, záložka 
celostátní soutěže, soutěž o nejoblíbenější 
knihy) a vyplňte své jméno a příjmení, 
adresu a email. Svůj hlas můžete poslat 
pouze jedné z níže uvedených knih. 
Hlasování bude ukončeno dne 31. 1. 2014 
a tři vylosovaní vyhrají krásné knižní ceny.  
PŘEHLED KNIH SE ŘAZENÝ 
ABECEDNĚ DLE AUTORA: 
Adamec Miroslav - Sluneční hroch Oranžoch 
Blytonová Enid - Kouzelné křeslo  
Blytonová Enid - Kouzelné křeslo je zpátky 
Čech Pavel - O klíči  
Čech Pavel - O zahradě  
Čtvrtek Václav - Pohádky ze čtyř studánek  
Dahimene Adelheid, Stollinger H. – Oslovi 
Hlaváč Jan, Petrová Jitka - Krtčí výlety 
Hrubín František - Dvakrát sedm pohádek 
Kahoun Jiří - Příběhy včelích medvídků  
Kahoun Jiří - U všech čertů 
Kratochvíl Miloš - Kočkopes Kvído  
Kratochvíl Miloš - Modrý poťouch 
Kratochvíl Miloš - Rybáři a hastrmani  
Kratochvíl Miloš - Strašibraši aneb Tajemství 
věže v Kamsehrabech 
Lobel Arnold - Pan Sova  
Pospíšilová Zuzana - Naše sousedka 
čarodějnice 
Pospíšilová Zuzana - Říkám, říkáš říkadla 
Miler Zdeněk - Dětem  
Miler Zdeněk, Žáček Jiří - ŘÍKÁME SI 
S KRTKEM 
Muller Ondřej (překlad) - Bagry, traktory, 
náklaďáky 
Sekora Ondřej - Sedm pohádek  
Schirneck Hubert - No jo, medvěd! 
Scholz Gaby - Hubert a přátelé - 
Dobrodružství u lesního jezera  
Scholz Gaby - Hubert a přátelé - Poklad 
v jeskyni  
Skála František jr. - Velké putování Vlase a 
Brady  
Škrlík Libor - Cestovatel Čenda Buráček a 
zlatá bobule  
Škrlík Libor - Cestovatel Čenda Buráček a 
zlatá bobule  

Šmalec Petr, Šimková Markéta - Šmalcova 
abeceda  
Zdroj Celostátní soutěž o nejoblíbenější knihy: 
 http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/946/celostatni-souteze/soutez-
o-nejoblibenejsi-knihy/, platné k 16.1.2014, 17,35 h 

Literární a výtvarná soutěž 3001: 
PŘÍBĚH PLANETY 
Kampaň na podporu 
četby knih Rosteme s 
knihou vyhlašuje 
Literární a výtvarnou 
soutěž 3001: PŘÍBĚH 
PLANETY 

Zadání: 
Napište sci-fi 
povídku na téma budoucnosti planety Země. 
Jaký bude život na Zemi v roce 3001? 
Zároveň se můžete vyjádřit také výtvarně. 
Výtvarné práce budou posuzovány zvlášť, 
můžete tedy pouze kreslit nebo pouze psát 
nebo ideálně obojí!! 

Soutěž je vyhlašována ve třech věkových 
kategoriích: 
1) první stupeň ZŠ 

2) druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií 

3) střední školy 

Maximální délka povídky je 3000 znaků vč. 
mezer. Příspěvky, které neodpovídají zadání, 
budou vyřazeny.  
Uzávěrka soutěže: 15. 3. 2014. Vítězné 
výtvarné práce budou vystaveny 
na mezinárodním knižním veletrhu 
a literárním festivalu Svět knihy Praha 2014 
(15. – 18. 5. 2014). Vítězné literární práce 
budou dostupné na webových stránkách 
www.rostemesknihou.cz.  
Výherci se mohou těšit na slavnostní 
vyhlášení a na zajímavé ceny. 
Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota 
a prvních pět autorů prací v literární části 
soutěže v každé kategorii a prvních pět 
autorů prací ve výtvarné části soutěže 
v každé kategorii bude pozváno 
na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, 
které proběhne v pátek 16. května od 11.00 
do 11.50 hodin v sále Rosteme s knihou 
na mezinárodním knižním veletrhu 
a literárním festivalu Svět knihy Praha 2014. 
Práce posílejte elektronicky na e-mail: 
info@rostemesknihou.cz nebo poštou 
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na adresu: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 
3, 120 00 Praha 2 (na obálku napište heslo: 
RK14). Nezapomeňte na každý příspěvek 
uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, 
(příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon. 
V případě úspěchu vás budeme kontaktovat 
s dalšími instrukcemi. Autoři zasláním 
příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním 
na webových stránkách kampaně Rosteme 
s knihou. Došlé práce nemůžeme 
po skončení soutěže a výstavy vracet. 
Zdroj Literární a výtvarná soutěž:  
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/6/aktuality/clanek-2437-
literarni-a-vytvarna-soutez-3001-pribeh-planety/, platné k 20.1.2014, 
14,55 h 
Zdeňka Šlechtová, knihovnice  
 
Sběrný dvůr 
Sběrný dvůr bude pro uložení 
velkoobjemového či nebezpečného odpadu 
otevřen 5. dubna 2014 od 8 do 10 hodin 
a následující měsíce vždy 1. sobotu v měsíci 
od 8 do 10 hodin. 
Více informací vám podáme na obecním 
úřadě.  
 
Mateřská škola 
Podzimní měsíce naší mateřinky 
Od září 2013 bylo přihlášeno do naší 
školičky 25 dětí. Práci s dětmi nám trochu 
zkomplikovalo přestěhování do náhradní 
budovy, sice na faru. Naše školka prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí, na faře jsme se tedy 
zařídili tak, aby nám menší prostory 
vyhovovaly co nejlépe. Při přesunech 
v budově, kde je schodiště, nám pomáhá 
asistentka - p. Stets. Do budovy čp. 184 
se budeme stěhovat na jaře, až bude 
vyřešeno vytápění.  
Školní vzdělávací program jsme vymysleli 
tak, abychom co nejlépe využili starobylý 

ráz a kouzlo 
fary v Činěvsi. 
Celý školní rok 
nás bude 

doprovázet 
skřítek Fišek, 
který tu ,,žije.“ 

Dětem 
se od prvního dne v nových prostorách 
zalíbilo, i když jsou menší a organizace 
pobytu jsou komplikovanější. V září jsme 
hned druhý  týden začali jezdit do Poděbrad 
na plavání. Letos bylo přihlášeno 13 dětí 

a většina dětí úspěšně absolvovala všech 
deset lekcí.  
Ve druhé polovině září jsme na farské 
zahradě opékali buřty.  Počasí se povedlo 
a děti se pobavily nejen při opékání, ale 
i při hrách na zahradě, kde se pobavili 
i přítomní rodiče.  

 
Začátkem října jsme jeli na divadelní 
představení do Libice, z tohoto představení 
děti nakreslily výkresy. Vybrali jsme 
výkresy od čtyř našich dětí, které jsme 
poslali do soutěže. Všechny čtyři děti byly 
pozvány do Libice na mikulášskou nadílku 
a divadelní představení. Jedna z dívek byla 
oceněna, dostala od organizátorů velkou 
sadu fixů. Koncem října jsme si pár dní, 
během podzimních prázdnin, odpočinuli. 
Ani jsme se v nových prostorách moc 
nerozkoukali, a už je tady listopad . Začalo 
vymýšlení vánoční besídky. Když máme 
malé prostory, budeme se učit i krátké 
rýmované pohádky a ukolébavky. Nakonec 
jsme se naučili i pár pohybových 
improvizací. Mezi přípravou na vánoční 
besídku, k nám přijelo divadélko - pan 
Dymáček.  
Začátkem prosince k nám přišel Mikuláš 
s nadílkou. Jeli jsme do divadla 
v Poděbradech. Děti viděly pohádku 
„Mrazík“ v divadelní podobě, s využitím 
projekce z oblíbené filmové pohádky. Také 
jsme se podívali do skanzenu v Kouřimi, kde 
děti viděly, jak se dříve slavily Vánoce 
a vymalovaly si sádrové postavičky 
z Betléma. Tak nám prvních 14 dní 
v prosinci rychle uteklo, a už máme 
před sebou předvánoční týden. V úterý jsme 
si do naší náhradní školičky, pozvali rodiče 
a příslušníky rodin, na vánoční besídku. Děti 
přednesly pohádky, ukolébavky, zatančily 
si, zahrály a zazpívaly koledy. Maminkám 
věnovaly přáníčka a svícínky, které 
si ve školce vyrobily. Za odměnu měly 
pod stromečkem drobné dárky, které 
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si odnesly domů. Ve středu dopoledne jsme 
s dětmi navštívili Klub důchodců, kde děti 
předvedly zkrácenou verzi vánoční besídky, 
i zde dostaly děti sladké odměny za svoje 
vystoupení. Těch sladkostí bylo během 
tohoto týdne více, protože si děti po vsi 
prohlížely nejen vyzdobené domy, ale 
chodili jsme i přát do jednotlivých 
provozoven, kde děti obdržely za svoji snahu 
odměny. Vyvrcholením předvánočního týdne 
byla vánoční nadílka pro všechny děti 
ve školce, která se objevila ve čtvrtek ráno 
pod stromečkem. Děti měly ještě dva dny 
na obdivování a hraní s novými hračkami. 
V pátek jsme se s naší školičkou na 14 dní 
rozloučili a sešli jsme se v pondělí 6. 1. 2014 
v plném počtu. A už se těšíme na další akce 
v novém roce. 
Hana Papežová, učitelka MŠ Činěves 
 

Šikovné ruce  
Na prosincovém setkání se vyráběly vánoční 
dekorace – svícny různých velikostí, ale ještě  
i adventní věnec.  
V nové roce se ženy skoro po měsíci opět 
sešly v klubu důchodců a přinesly ostatním 
ukázat knihy od Ježíška plné různých 
nápadů, které by se mohly využít i na našich 
setkáních. Jedna z účastnic přinesla ukázat 
zástěrku do pasu ušitou ze zbytků látek.  
 
OS Zásadník 
Za rok 2013 odpracovali členové OS 
Zásadník 2.183 brigádnických hodin, 

tj. 327.000,- Kč 
(neodpracovaná 

hodina se platí 
částkou 150,- 
Kč/hod).  
Výroční členská 
schůze se bude 

konat 
v sokolovně v Činěvsi v sobotu 8. února 
2014 od 14 hodin.  
Seznam akcí na rok 2014:  
o 5. dubna jednodenní závody, 
o 31. května dětské závody, 
o 28. června noční závody, 
o 25. – 27. července závody dvojic „40“, 
o 6. – 7. září závody dvojic „30“, 
o 20. září přátelské posezení. 
 
 
 

Písmenka z kroniky…  
Podle rozdělovacího plánu dochází 
k zakoupení pozemků pro budoucí 
„Úmyslovskou ulici“. Stavební místa jsou 
nabízena v ceně 2 koruny za čtvereční sáh. 
Vůbec o výši ceny stavebního místa vede 
obec s kupujícími věčné spory a téměř vždy 
slevuje na ceně.  
Roku 1906 žádá obecní hejtmanství 
představenstvo obce o uvážení, zdali 
vzhledem ke zvýšen ému počtu psů není 

třeba z nich zavést 
daň. Radní v dopise 
odpovídají, že 
v Činěvsi žádní 
přebyteční psi 
nejsou. Se vznikem 
stavebního ruchu 
v nové ulici 

na Úmyslovice souvisí také budování silnice 
k poli Na okrouhlici. U příležitosti její 
stavby je vypsán konkurs na projekt mostu 
Na stavech, jehož se zúčastňují stavitelé 
Davídek a Tlapák. Konkurs vyhrál Tlapák, 
protože rozpočet nákladů jeho projektu byl 
o 564 Kor. levnější. Výstavba domů přinesla 
i oživení zájmu o cihlářské zboží, na tomto 
základě začíná obecní rada uvažovat 
o zakoupení strojního zařízení pro cihelnu. 
Pro realizaci záměrů s cihelnou jsou 
vyžádány ceníky cihlářských strojů od firem 
Prokop a syn (Pardubice), Roubíček (Praha) 
a Novotný (Praha – Libeň). Po obdržení 
ceníku je ještě firmě Roubíček zaslána 
cihlářská hlína k praktickému vyzkoušení. 
V jednání byl i návrh na stavbu železniční 
odbočky do prostoru cihelny. Se záměry 
s cihelnou souviselo i zakoupení vagónu 
černého uhlí hornoslezského a vagónu 
hnědého uhlí z Bíliny. Uvedené 
modernizační záměry se zvýšením výroby 
cihlářského zboží proběhly v roce 1907. 
Pro ucelený pohled na věc přeskočíme nyní 
některé události a vstoupíme do roku 1908, 
kdy bylo započato se stavbou cihelny.  
Zakázku na strojní vybavení cihelny nakonec 
získala firma Ježek (Blansko). Usazení 
kruhové pece provedl projektant Vott 
(Praha) a všechno dohromady mělo stát 
31 791 korun. Obecní rada rozhodla, že pro 
potřeby stavby bude vypůjčeno 50 000 
korun. Vlastní realizaci výstavby svěřili 
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radní místním řemeslníkům, zkušenému 
staviteli J. Davídkovi a výrobu dveří, oken, 
lísek K. Stehlíkovi, truhlářskému mistru.  
Obec však nežila jen problémem cihelny. 
Už v roce 1907 došlo k jednání o výkupu 
dílů polí za účelem zřízení cesty na části 
katastru zvanou Spraše. Současně byl 
prováděn výkup pozemků pro stavbu silnice 
Činěves – Velenice podle plánů, které 
vyhotovil Ing. Vlach. Při zdejší základní 
škole byla ustavena tak zvaná škola 
pokračovací. Dále obecní rada rozhodla 
ve prospěch porodních babiček v případě, 
když zmíněné poskytnou pomoc chudé 
rodině. Mají nárok na finanční příspěvek 
od obce. Řeší se i problémy životního 
prostředí, za vytékání močůvky ze dvora je 
pokuta 2 korun Nejdůležitější událostí v roce 
1907 a zároveň největším projevem zdejšího 
národního cítění se stalo založení organizace 
Sokol (15. září). Okolnosti vzniku tohoto 
společenství a rozsah jeho činnosti vydají 
na obsáhlejší kapitolu, kterou ponecháme 
zatím v pozadí. Sled událostí roku 1907 
dokresluje dokončení výstavby silnice 
Činěves – Velenice. 
V roce 1908 vzniká další místní významný 
orgán s názvem Spolek pro pojištění skotu, 
pod kterým je zapsán do obchodního 
rejstříku v Jičíně. Předsedou společenství 
se stal V. Špinka, jednatelem učitel 
E. Železný. Například roku 1912 čítá členská 
základna 71 pojištěnců, při 184 ks 
pojištěného dobytka a celkovém pojistném 
obnosu 22 370 korun. Pojištění bylo 
uzavíráno na 1 rok, cena kusu a pojistná 
prémie mohla vykázat změnu pololetně. 

Prémie činila 1 
% z pojištěné 
sumy, do hranice 
300 Korun 

Po určitém 
časovém údobí 
vstupují členové 

pojišťovacího 
spolku do Svazu 

dobytčích 
pojišťoven 

v Praze, riziko podnikání se zdálo příliš 
vysoké. V letech 1912 – 16 bylo podnikání 
pojišťovací organizace rozšířeno i pro okolní 
obce, hlavně Velenice. Pokračujeme-li 

v rekapitulaci událostí roku 1908, narážíme 
například v otázce nájemného z polí 
(obecních) poprvé na fakt, že v ceně je 
zanesen příplatek na drenážování. Úhrada 
nájemného z drenážovaných polí byla 
splatná po druhé sklizni úrody. 
Pro zabezpečení jistého příjmu z pronajatých 
polí jsou pozemky pronajímány jen 
majetným. V rámci úprav okolí obce je 
realizována výstavba silnice podle lesa 
k cihelně. Je také zavezen obecní rybníček 
u Bártových (čp. 92). Procesem restaurování 
prošla socha Jana Nepomuckého v nákladu 

90 korun Vedení 
obce nevyhovělo 

požadavkům 
organizátorů místní 
ovocnářské výstavy 
a neschválilo finanční 

příspěvky 
vystavovatelům. 

V prosinci (4. 12.) 
1908 umírá farář a děkan J. Klein, o jehož 
velikém vkladu do historie obce bylo již 
psáno. Novým správcem farnosti se stal 
duchovní Antonín Nývlt. Z úst pamětníků 
se k jeho osobě váže vzpomínka 
na 1. světovou válku. K shromážděným 
zdejším odjíždějícím mobilizovaným 
vojákům prohlásil, že válka je trest za jejich 
bezbožný život. 
Z událostí roku 1909 stojí za zmínku 
otevření hospodářského pokračovacího kursu 
při místní škole, který vedl učitel E. Železný. 
Kurs byl otevřen 8. listopadu z popudu 
vyšších okresních míst. 
Rok 1910 a hlavně jeho události jsou pro nás 
obzvláště zajímavé v souvislosti 
se současnou etapou plánovaných výzkumů 
ve věci Halleyova kometa. Jmenované těleso 
pozorovalo na obloze v noci 19. května 1910 
snad všechno občanstvo vesnice. Údajně 
byla zcela zřetelně vidět. Přejme si my, 
současníci, při příležitosti jejího návratu 
po 76 letech, tedy v roce 1986, příjemný 
ničím nerušený pohled k obloze. Podle 
představ některých tehdejších našich 
předchůdců měl přílet náhodné komety 
i příznivý vliv na počasí a z toho i na polní 
potravinovou úrodu. Při žních 1910 byl 
vymlácen dostatek kvalitního obilí, stodoly 
ukryly množství suché píce. Jen podzim 
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přinesl značně deštivé počasí, takže někteří 
hospodáři sváželi řepu ještě v zimě 
na saních. Mokro podzimu 1910 vystřídalo 
sucho v období 1911. Toto počasí nejvíce 
vyhovovalo hrabošům, kteří nelítostně 
plenili už tak poznamenanou úrodu. Věc 
došla tak daleko, že obec objednala travidla 
v ceně 1 400 korun, polovinu tohoto obnosu 
uhradili zbývající majitelé polí. O velikosti 
úrody svědčí i průměrný výnos řepy 
v rozmezí 8 – 10 q na korec. Dále 
pokračovalo zpevňování a úprava obecních 
cest v prostoru Okrouhlice, Na stavech 
a odbočka z okresní silnice do Městce 
Králové, vedoucí na kopec k Vorlíčkovým 
(prostranství před domem p. Merenuse, 
čp. 151). K nejpozorovanějším událostem 
v životě vesnice roku 1912 patří zřízení 
čtvrté školní třídy. Jmenovaná bylo otevřena 

1. 2. z důvodu velkého počtu školou 
povinných dětí. Snahou vedení obce dochází 
také k umožnění osvěty ve věci nastupující 
průmyslové revoluce. Na základě svolení 
c. k. místodržitelské rady je 3. 10. v Činěvsi 
uvedena do provozu průmyslová 
pokračovací škola, při místní obecní škole. 
V prvním ročníku sumarizoval zápis 
19 místních a 3 přespolní žáky. V obecních 
volbách roku 1913 je starostou obce zvolen 
hostinský Frant. Svoboda. Místní občané 
se podílejí na budování úseku silnice 
Dymokury – Netřebice, zvaný Kolínčice. 
Události v roce 1914 směřovaly jak ve světě, 
tak i v obci k datu 26. července. Toho dne 
vypukla 1. světová válka.  
(pokračování příště) Sepsáno kronikářem 
Františkem Sýkorou 
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ROZPOČET NA ROK 2014
(SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM OBCE ČINĚVES DNE 12. PROSINCE 2013, USNESENÍ Č. 30/2013)

PŘÍJMOVÁ ČÁST
paragraf položka MD D text

7 706 400,00 
Bez paragrafu (daně, poplatek odpady + psi + pronájem veř. prostranství + vstupné, správní poplatky, 
odvod z loterií, transfery, převody rozpočtových účtů)

1012 345 000,00 Pronájmy pozemků (zemědělské účely)

1031 50 000,00 Pěstební činnost (les)

3314 1 000,00 Příjmy knihovna

3612 95 000,00 Příjmy bytové hospodářství (nájmy byty)

3613 85 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (klub důchodců, chatky, fara)

3636 30 000,00 Územní rozvoj (příjem z prodeje pozemků)

3725 50 000,00 Příjmy za zneškodňování komunálního odpadu

6171 150 000,00 Činnost místní správy

6310 30 000,00 Obecné příjmy z finančních operací

CELKEM ∑: 8 542 400,00 

VÝDAJOVÁ ČÁST
paragraf položka MD D text

1012 46 000,00 Podnikání a restruktualizace v zemědělství (skála)

1031 120 000,00 Pěstební činnost (les)

1070 132 000,00 Rybářství

2212 105 000,00 Silnice (škrabanka, opravy a zimní údržba)

2219 130 000,00 Obslužnost občanů (chodník - Netřebská ul.)

2221 80 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)

2321 320 000,00 Kanalizace (převody z hlavní do hospodářské činnosti)

3111 4 111 233,00 Mateřská škola

3314 7 500,00 Knihovna

3341 10 000,00 Místní rozhlas (OSA)

3392 280 000,00 Kulturní činnost

3399 250 000,00 Jubilea občané + kostel

3419 150 000,00 Dotace na zájmové organizace
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3429 20 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace (dětské hřiště)

3512 22 000,00 Stomatologická péče

3612 333 250,00 Bytové hospodářství (byty)

3613 163 250,00 Nebytové hospodářství (klub důchodcků, fara a chatky)

3631 235 000,00 Veřejné osvětlení

3639 3 000,00 Komunální služby a územní rozvoj (platby daní)

3721 5 000,00 Likvidace nebezpečných odpadů v obci

3722 350 000,00 Komunální odpad

3725 110 000,00 Tříděný odpad

3726 5 000,00 Ostatní odpad

3745 800 000,00 Veřejná zeleň

4319 75 000,00 Sociální poradenství (pečovatelská služba)

5512 5 000,00 Sbor dobrovolných hasičů

6112 820 000,00 Zastupitelstvo

6171 1 709 500,00 Místní správa

6310 12 000,00 Finanční operace

6330 650 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům

6399 300 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

CELKEM ∑: 11 359 733,00 

FINANCOVÁNÍ
paragraf položka MD D text

8124 500 400,00 Splátky dlouhodobých půjček

8115 2 316 933,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

CELKEM ∑: 2 817 333,00 

Příjmy: 8 542 400,00 

Výdaje: 11 359 733,00 

Financování: 2 817 333,00 

Rozpočet je sestavenjako schodkový(schodekbude hrazen z vlastních zdrojů - úvěr a rekonstrukce mateřské školy) sezávazným
ukazatelem paragrafem. 
Výdaje 11 359 733,- Kč = příjmy 8 542 400,- Kč + financování 2 817 333,- Kč


