ČINĚVESKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 1/2012
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
27. prosince a 2. února ve společenské
místnosti v klubu důchodců.
Schválilo tyto body:
o ze zasedání zastupitelstva obce č.j. 12/11
ze dne 28. listopadu 2011,
o ze zasedání zastupitelstva obce č.j. 11/11
ze dne 18. října 2011,
o schvaluje rozpočet na rok 2012,
o dodatek č. 3 ke Smlouvě o sběru,
přepravě
a
odstraňování
odpadů
č. S/5001241/02600004/79/08 s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
o schvaluje zřízení nového pracovního
místa,
o nájemné v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Doležela od 1. ledna 2012
ve výši 500,- Kč za měsíc,
o nájemné pro masérku
Mgr. Janu Jeřábkovou
od 1. ledna
2012 ve výši
500,- Kč za
měsíc,
o ceník služeb od 1. ledna
2012:
Sekání trávy s obsluhou: 300,- Kč/hod
(křovinořez nebo traktůrek).
Traktor s vlekem: 500,- Kč/hod.
Traktor: 450,- Kč/hod.
Drcení větví: 500,- Kč/hod
(traktor + drtič + obsluha).
Pronájem společenská místnost fara:
500,- Kč/den.
Pronájem spol. místnost klub důchodců:
500,- Kč/den.
Publikace Činěves barokní: 80,- Kč/ks.
Palivové dřevo měkké: 650,- Kč/m3.
Zapůjčení židle: 10,- Kč/den.
Zapůjčení stolu: 20,- Kč/den.
Pronájem lůžek fara: 200,- Kč/osoba.
Pronájem lůžek chatky: 200,- Kč/chata.
Praní: 40,- Kč/pračka

o

o

o
o
o

o

o

o
o

o

o

o

(prací prášek vlastní).
Ceny jsou konečné, tj. s DPH.
přidělení dotace ve výši 5 000,- Kč
pro SDH Dymokury na dvě společenské
akce (Dymokurská koule a hasičský
ples) s tím, že se předloží jejich
vyúčtování,
schvaluje uzavření Dohody o spolupráci
v údržbě vodní plochy a okolí rybníku
Zásadník
s Občanským
sdružením
Zásadník,
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
č.j. 13/11 ze dne 27. prosince 2011,
obecně závazné vyhlášky č. 1/2012
a 2/2012 o odpadech,
jako dodavatele oken do budovy
obecního úřadu firmu Plastová okna
Svitavy, IČO: 88243095, v celkové
částce 51 079,- Kč,
cenu stočného od 1. ledna 2012 ve výši
21,45 Kč za m3. Paušální sazba na osobu
na rok 36 m3, to je 772,20 Kč,
jako dodavatele nábytku do kanceláře
obecního úřadu a do zasedací místnosti
pana Michala Ladru, v celkové částce
139 920,- Kč,
platový výměr ředitelky mateřské školy
od 1. ledna 2012,
pronájem
nebytových
prostor
pro provozování kosmetiky a pedikúry Jana Rybářová,
odpovědi na žádosti dle zákona
č. 106/1999 Sb. č.j.:
Čin/19/2012, Čin/16/2012, Čin/17/2012,
Čin/892/2011, Čin/15/2012,
Čin/18/2012, Čin/89/2012, Čin/88/2012,
uzavření nájemních smluv na nebytové
prostory pro:
MUDr. Tomáš Doležel: 6 000,- Kč/rok
MUDr. Jana Kolářová: 20 000,- Kč/rok
MUDr. Dagmar Filipová: 3 600,- Kč/rok
Mgr. Jana Jeřábková: 6 000,- Kč/rok
Jana Rybářová: 6 000,- Kč/rok
prodej dvou kusů stolů v částce 500,Kč/ks panu Davidovi Jelínkovi, Činěves
čp. 236.
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Neschválilo:
o odpovědi na žádosti 891/2011 ze dne
23. listopadu 2011, 892/2011 ze dne
23. listopadu 2011, stížnosti 985/2011
ze dne 9. prosince 2011, 984/2011 ze dne
8. prosince 2011.

o

o
Bere na vědomí:
o oznámení o

pořizování kamerového
záznamu ze zasedání
zastupitelstva
obce,

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o usnesení
Okresního
státního
zastupitelství
v Nymburce ve věci č.j. 1
ZT 403/2011 ze dne 14.
prosince 2011 v trestní věci obviněného
Miroslava Kellera,
stav výběrového řízení na dodavatele
oken do budovy obecního úřadu,
vyúčtování dotace MS Činěves – pole,
TJ Sokol, AC Činěves za rok 2011,
oznámení o zahájení stavebního řízení
Marek Polák,
souhlas se změnou užívání stavby čp. 22
M&K,
rozhodnutí stavební povolení silnice
II/330,
žádost o dotaci TJ Sokol na rok 2012,
žádost o dotaci MS Činěves – pole
na rok 2012,
žádost o dotaci AC Činěves na rok 2012,
vzdání se mandátu člena zastupitelstva
obce Činěves – Miroslav Keller,
přijetí mandátu člena zastupitelstva obce
Činěves – Marcela Sečová,
kontrolu ČIŽP na ČOV Činěves ze dne
19. ledna 2012,
přijetí pracovníka obce – od 17. ledna
2011, pracovní funkce: zedník, údržbář,
pracovník pro veřejnou zeleň – Štefan
Polák,
výpověď nájmu nebytových prostor
MUDr. Dagmar Filipové ke dni
31. březnu 2012,
posouzení položkového rozpočtu Úřadu
regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy na projekt „Stavební
úpravy MŠ Činěves.“ Rozpočet bere jako
přiměřený.
7 163 575,- Kč bez DPH,

o

o
o

o
o
o

o

1 432 715,- Kč DPH ve výši 20%,
8 596 290,- Kč včetně DPH.
informace o stavu soudního jednání
ve věci žaloby o vyklizení domu čp. 190.
Jednání bylo odročeno na 10. dubna
2012,
stavební povolení MěÚ Městec Králové,
stavební úřad, rozhodnutí č. 17
(přístavba, stavební úpravy RD čp. 252
v Činěvsi),
zřízení funkce hospodáře na rybnících
obce,
rozhodnutí č.j. 100/79384/2011/Fry MěÚ
Nymburk, odbor životního prostředí,
které se týká povolení změny stavby
před dokončením – ZKT Mrlina,
zápis ze shromáždění Dobrovolného
svazku obcí „Mikroregion Střední
Polabí,“
vzájemný převod pozemků mezi obcí
Činěves a Středočeským krajem,
žádost o vyjádření k udělení licence
na provozování veřejné osobní linkové
vnitrostátní dopravy pro linku „270011
Městec Králové – Nymburk“ od KÚ
Středočeského kraje, odbor dopravy,
neexistenci kronikáře v obci od roku
1990,
žádost o kácení smrku na zahradě pod
farou,
informaci o jednání se zástupci
Římskokatolické
církve
ohledně
havarijního stavu kostela sv. Václava
v Činěvsi,
připomínku o nadměrném parkování
vozidel na kopci na Městec Králové.

Revokuje:
o usnesení č.j. 10/11 ze dne 20. září 2011,
bod č. 15, vystoupení z Mikroregionu
Poděbradské Polabí.

Události v obci
o
o
o
o

křest publikace Činěves barokní
Silvestrovský dámský klub,
Dymokurská koule (SDH Dymokury),
dámský klub 3. února.

Připravuje se
o dámský klub 9. března 2012 od 16 hod
(MDŽ). Na programu živá hudba.
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o 18. února 2012 pořádá v sokolovně
v Činěvsi MS Činěves – pole
myslivecký ples.
o SDH Dymokury pořádá v sokolovně
v Činěvsi hasičský ples.

(min. 1 m2), nádobí bílé i černé, skleničky,
vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky,
obuv, hračky. Vše nepoškozené a kompletní.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Škola

Geodeti

Dne 20. ledna 2012 se uskutečnil zápis
prvňáčků.
Dne 11. února 2012 pořádá spolu s SDH
Dymokury MASOPUST. Od 10 hod sraz
masek ve škole, poté následuje masopustní
průvod obcí, od 12 hod
zabijačkové pochoutky
ve školní jídelně, od
13.30
hod
dětský
maškarní bál ve škole.
Dospělácké
masky
vítány.

Odpady
Ceny za odpady pro rok 2012: 550,- Kč.
Vyjádření firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. k vydávání nových nádob
občanům. Nové nádoby se vydávají pouze
občanům, kteří se do obce přistěhovali nebo
pokud rodině vzniklo právo na druhou
nádobu dle následujícího pravidla. Vydávání
známek se bude řídit také dle následujícího
pravidla. Při poškození nádoby (např.
spálení, rozlomení atd.) si novou hradí občan
sám ve výši 770,- Kč.
o 3 trvale žijící obyvatelé = 1x 120 l
nádoba,
o 4 a více trvale žijící obyvatelé = 2x 120
l nebo 1x 240 l nádoba,
o Rekreační objekt = 1x 120 l nádoba.
Sběrný dvůr bude otevřen v sobotu
4. února 2012 od 8 do 10 hodin (možno
velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad).
Na sběrném dvoře bude přistaven velký
kontejner na papír, kde je možné uložit
jakýkoliv papír (noviny, časopisy i knihy).

Sbírka – Diakonie Broumov
V budově obecního úřadu bude probíhat
v termínu od 20. do 24. února 2012
v úředních hodinách sbírka.
Vybírat se bude: letní a zimní oblečení
(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky

V minulém zpravodaji jsme informovali
o nutnosti uvést v soulad skutečný stav
nemovitostí se stavem uvedeným v katastru
nemovitostí. Na žádosti občanů vám
podáváme informace o geodetech, kteří vám
pomohou
při
řešení
případných
nesrovnalostí.
Dále upozorňujeme občany, kteří mají
zaměřené nemovitosti (geometrický plán)
a nestihnou si uvést skutečný stav do souladu
se
stavem
v katastru
nemovitostí
do proběhnutí digitalizace, po digitalizaci
bude geometrické zaměření neplatné.
V sousedních obcích (např. v Dymokurech)
je již digitalizace provedena.
o Ing. Pavel Fliedr, Poděbrady: geodetické
služby, 325 613 576
o GEOFOT spol. s r.o., Stará Lysá:
geodetické práce, 325 552 420
o Ing.
Josef
Kubíček,
Nymburk:
geodetické služby, 325 532 784
o Ing. Lubomír Poustka, Poděbrady:
geometrické práce, 325 611 888
o Milan Šulc, Nymburk: geodetické
služby, 325 531 635
o Jindřich Vaníček GKK, Poděbrady:
geodetické a kartografické služby,
325 610 423

Knihovna
Do
knihovny
byly
pořízeny tyto nové knížky:
o Cathy Kelly: Klub
zlomených srdcí
o Beatrice
Small:
Nenadálé radosti
o Beatrice Small: Divoká
Jasmína
o Lisa Kleypas: Síla osudu
o Danielle Steel: Polibek
o Daniele Steel: Thurstonův dům
o Lenka Lanczová: Past na kočku
o Louis Bromfield: Když nastaly deště
o Alice Holmanová: Lékárníkova dcera
o Joy Fieldingová: Ztracená
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o
o
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o
o
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o
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o
o
o
o

Shannon Drake: Nevěsta větru
Sandra Brown: Nebezpečná podoba
Sandra Brown: Odražená střela
Sandra Brown: Dům s minulostí
Clive Cussler: Štvanice
Ed McBain: Dveře
Ed McBain: Škola zabíjení
Ec McBain: Zlovolnost
Carol Higgins Clarková: Mrtvá na pláži
Carol Higgins Clarková: Případ pro dva
Carol Higgins Clarková: Krajka
Dan Brown: Da Vinciho kód
Catherine Scoty-Clarková a Adrian
Levy: Jantarová komnata

Cvičení
Oznamujeme, že se můžete přihlásit
na cvičení, které se koná každý čtvrtek
od 19 hodin v klubu důchodců.
Cvičení trvá hodinu, platí se 30,Kč.

Písmenka z kroniky…
Rokem 1791 byla zrušena kostnice u nového
hřbitova a jeho okolí bylo osázeno stromy.
Ve stejném čase byl najat inženýr, který
rozměřil zádušní pastviny na dílce, z čehož
prý měla církev velký užitek. Výčet událostí
uzavřeme smutným konstatováním faktu, že
zádušní kniha do roku 1795 vedená v našem
jazyce uchovává další paměti v němčině, a je
tak poplatná tehdejším úředním záměrům
germanizace.
Vzpomínky
z církevní
historie
obce
do konce 18. století uzavřeme dvěma
dodatky. I Činěves zakusila tak zvanou dobu
temna, jak ji nazývá klasická literatura a jak
uvádějí záznamy z misie konané ve zdejší
kolatuře od října 1751. Úředník konající
missi si nechal předložit seznam podezřelých
z nezájmu o katolickou víru nebo
z vlastnictví zakázané literatury. Potom
podrobil podezřelé výslechu a za své
přítomnosti provedl prohlídku jejich
příbytků. Tak si můžeme přečíst, že přísné
prohlídce neušlo obydlí podezřelé Kateřiny
Kršňákové, Matěje Nechvíle i Jana Blažka.
Církevní úředník nepochodil ani u podruha
Jana Teslíka. Jediným výsledkem tohoto
náboženského štvaní bylo zabavení knihy
„Masopustník“, snad na tehdejší poměry
rozpustilé. Dalším problémem, který

se pokoušel misionář řešit, byla nízká
návštěva žactva v místní škole. A tak
obcházel v listopadu téhož roku rodiny,
domlouvaje rodičům, aby posílali děti
do školy. Počátkem dalšího roku, tedy 1752,
byl zadržen a vyslýchán Jiřík Dostál,
podezřelý z vlastnictví Husovy knihy
„Postila“. Byl propuštěn až na zákrok vlastní
ženy Alžběty, která jmenovanou knihu
vyšetřovateli vydala. Bezvýsledně byl také
vyšetřován Jan Nechvíle.
Z posloupnosti
farářů
zdejší
obce
s přihlédnutím k hranici konce 18. století je
třeba vzpomenout dvou významných
mužů. Prvním je kněz Josef Václav
Potenský, působící zde v letech 1725 –
1738. Jeho zásluhou, a musel na to
vynaložit mnoho sil, byl roku 1732
dokončen zdejší kostel. Symbolem uctění
jeho odkazu bylo, že jeho tělesné ostatky
byly roku 1738 uloženy pod kostelní
kazatelnu. Druhou neméně zajímavou
osobností je postava Antonína Gostka
(psáno
Goskho)
ze
Saxenthálu,
vykonávajícího zdejší farskou službu
v letech 1783 a 1790. Připomeňme si ho
hlavně proto, že to byl uznávaný český
spisovatel. Jeden ze svých spisů napsal zde
v Činěvsi
a
dokonce
byl
určen
pro příslušníky zdejší kolatury. Její název
je poměrně obsáhlý, což dokazuje tento
text: „Vzbuzování lidu venkovského
k pokání upřímnému a vroucné společné
modlitbě za příčinou vzniklé války turecké,
aby Bůh tu strašlivou metlu odvrátiti
a svatý pokoj uděliti ráčil. Na Velikonoční
hod Boží a provodní neděli k milým
osadním ovčičkám v Činěvsi řečené
od vlastního jejich pastýře Antoně Hynka
Goskho z Saxenthálu, roku 1788 v Praze
u Jana Ferdinanda z Schönfeldu“. O čtyři
roky později, to už v Praze, vydává spis
s titulem „O živlech pro mládež“. Psaní
byla však jen jedna etapa jeho plného
života, jako doktor filosofie a kněz dosáhl
dalších zasloužených poct. V roce 1803 byl
rektorem na univerzitě v Praze, později
1805 se stal děkanem kapituly Pražské.
Jeho životní pouť se naplnila roku 1820.
(pokračování v dalším čísle).
Sepsal kronikář František Sýkora.
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