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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 12/2013 

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

 

Zastupitelé a zaměstnanci obce přejí všem 
občanům klidné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí, zdraví a pohody v novém 
roce.  
 
Zasedání zastupitelstva obce 
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 
21. listopadu 2013: 

Zastupitelstvo obce schválilo:   
o zapisovatelka zápisu Marie Vorlíčková 
o ověřovatele zápisu František Sýkora 

a Jaroslav Vorlíček 
o předložený program 
o rozpočtové opatření č. 8 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
ve výši 142 503,- Kč, která je určena 
výhradně na akci „Zateplení MŠ 
Činěves,“ zahrnutí výše uvedené dotace 
do rozpočtu obce a zároveň pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy, 

o poskytnutí dotace Ministerstvem 
životního prostředí, identifikační číslo 
EDS 115D222003336, identifikační číslo 
EIS reg.c. IS SFZP 13151703, ve výši 
2 422 557,- Kč výhradně na akci 
„Zateplení MŠ Činěves“, zahrnutím výše 
uvedené dotace do rozpočtu obce 
a zároveň pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy, 

o rozpočtové opatření č. 9 – navýšení 
paragrafu 3111 o částku 1,8 mil Kč, 
z kterého budou hrazeny splatné faktury 
na rekonstrukci mateřské školy. 

o rozpočet na rok 2014, závazný ukazatel 
§, rozpočet je sestaven jako schodkový 
(schodek bude hrazen z vlastních zdrojů. 
Výdaje 11 359 733,- Kč, příjmy 
8 542 400,- Kč, financování 2 817 333,- 
Kč 

 
o dočasná deponie zeminy od firmy ČNES 

na ostatní ploše v lokalitě Skála 
od listopadu 2013 po odvezení v průběhu 
roku 2014 

o návrh rozpočtu svazku obcí 
Mikroregionu Střední Polabí na rok 2014 

o nájem z pozemků pro veřejné pohřebiště 
v Činěvsi ve výši  20,- Kč/m2/rok 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o žádost o převod pozemku č. 212 

od Pozemkového fondu ČR 
o uzavření mateřské školy ve dnech 

29. a 30. října 2013 
o rozhodnutí o povolení úplné uzavírky 

silnice III/27528 v k. ú. Činěves  
o rozhodnutí manipulační řád vodního díla 

chovný rybník na Zásadnickém potoce 
o rozhodnutí manipulační řád vodního díla 

Zásadnický 
rybník  

o oznámení o 
zahájení řízení o 
prodloužení 
platnosti 
rekonstrukce 
části silnice II/330 včetně zajištění svahu 
komunikace v obci Činěves  

o oznámení o zahájení územního řízení, 
par. č. 5/1 zahrada k. ú.  Činěves 

o územní souhlas s umístěním stavby 
oplocení a kůlna na nářadí na pozemku 
67/2 zahrada  

o sestavení plánu inventarizace pro rok 
2013 

o žádost o dotaci na zateplení 
a rekonstrukci budovy obecního úřadu 
čp. 250 zpracovává firma Ing. David 
Plíštil, Ph.D. Energetický audit budovy 
obecního úřadu zpracovávala firma 
Energomex, s.r.o. 

o žádost o dotaci na výměnu zdroje 
vytápění v budově mateřské školy 
zpracovává firma Ing. David Plíštil, 
Ph.D. Energetický audit budovy 
obecního úřadu zpracovávala firma 
Energomex, s.r.o. 
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o starostka bude jako uvolněná ve funkci 
od 1. ledna 2014 (usnesením č. 20/2012, 
bod č. 17, ze dne 22. listopadu 2012 
zastupitelstvo schválilo změnu funkce 
starosty z neuvolněné na uvolněnou od 1. 
ledna 2013) 

Zastupitelstvo obce revokuje: 

o revokován bod č. 5 z usnesení č. 20/2012 
- poplatek za jedno hrobové místo 
ve výši 50,- Kč od roku 2013 

 
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 
12. prosince 2013: 

Zastupitelstvo obce schválilo:   
o zapisovatelka Marie Vorlíčková 
o ověřovatelé zápisu schváleni Jaroslav 

Vorlíček a Jana Malá 
o předložený program 
o podání žádosti o dotaci úroků ve výši 

91.066,30 Kč pro rok 2014 z úvěru 
určených k realizaci projektu kanalizace 
a ČOV na Středočeský fond rozvoje obcí 
a měst pro rok 2014 

o podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemku v k. ú. Činěves parc. č. 212 
o výměře 25 m2 (zastavěná plocha 
a  nádvoří) od Státního pozemkového 
úřadu, Praha 3 

o podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemku v k. ú. Činěves parc. č. 1585/19 
o výměře 9.632 m2 (jiná plocha) od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, 
Praha 

o příloha č. 1 
OZV č. 4/2012 

„Prohlášení 
plátce 

poplatku za 
komunální 

odpady 
pro bytové 

domy, rodinné domy, nemovitosti určené 
nebo užívané k rekreačním účelům“  

o sazba stočného od 1. ledna 2014 ve výši 
25,- Kč/m3 vč. snížené sazby DPH 

o výhled na roky 2014 – 2017  
o pověření starosty a místostarosty (tj. 

správce rozpočtu) ke schválení 
závěrečných rozpočtových úprav na rok 
2013 

o odpověď na žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb. – volební plakáty 

o odpověď na žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb. – využití mateřské školy 

o uzavření mandátní smlouvy na zajištění 
dopravní obslužnosti pro rok 2014 
a pověření starostky obce k jejímu 
podpisu 

o plán zimní údržby (příloha č. 6 tohoto 
usnesení) 

o uzavření smlouvy na svoz odpadu na rok 
2014 s firmou AVE odpadové 
hospodářství s.r.o. za stejných podmínek 
jako v letošním roce  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o cena pitné vody od společnosti VAK 

Nymburk a.s. od 1. ledna 2014 bude 
39,68 Kč/m3 vč. snížené sazby DPH 

o stav poklady a účtů k 30. listopadu 2013: 

- pokladna: 
91 044,00 Kč 

- běžný účet: 
4 887 475,73 Kč 

- spořící: 
2 114 287,04 Kč 

- úvěrový: 2 580 600,00 Kč 

o poskytnutí příspěvku ve výši 2.500,- Kč 
pro TJ Sokol Činěves na uskutečněnou 
akci Posvícenská zábava a poskytnutí 
příspěvku ve výši 2.500,- Kč pro MS 
Činěves - pole na uskutečněnou akci 
Poslední leč 

o jednání ve věci výsledků z kontroly akce 
rybářské závody „40“ proběhne do konce 
roku 2013 

o informace o autobusových jízdních 
řádech platných od 15. prosince 2013  
(přílohy č. 3, 4, 5 tohoto usnesení) 

o Městský úřad Městec Králové, stavební 
úřad – oznámení o zahájení řízení 
pekárna Činěves (dodatečné povolení) 

o Městský úřad Poděbrady, odbor 
výstavby – rozhodnutí o prodloužení 
rekonstrukce části silnice II/330 včetně 
zajištění svahu komunikace v Činěvsi 

o Městský úřad Poděbrady, odbor 
výstavby – rozhodnutí o povolení úplné 
uzavírky silnice II/330 od 1. prosince 
2013 do 20. prosince 2013 

o Městský úřad Poděbrady, odbor 
výstavby – rozhodnutí o povolení úplné 
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uzavírky silnice II/330 od 1. prosince 
2013 do 31. prosince 2013 

O mateřská škola - postup stavebních úprav 
a jejich financování, informaci o podané 
žádosti o dotaci na výměnu zdroje 
vytápění, návrhu nábytku, vratech, 
elektronickém zabezpečovacím systému, 
elektronickém požárním systému 
a domácím vrátném 

o dotace 9x 30.000,- Kč - Ministerstvo 
pro místní rozvoj (MMR): 

- Vyplaceno bylo 206.334,50 Kč: 
- 1x 15 708,- Kč 
- 4x 30.000,- Kč 
- 1x 23.330,- Kč 
- 1x 20.272,- Kč 
- 1x 27.024,50 Kč 
- 1x 0,- Kč 
- Vráceno na MMR 63.665,50 Kč 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
o podání žádosti o dotaci na doplnění 

herních prvků na dětském hřišti 
o poskytnutí finančního příspěvku SDH 

Dymokury na akci Dymokurská koule ve 
výši 2 500,- Kč 

o odpověď na žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb. – neúplný zápis 

o odpověď na žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb. – čerpání na kulturu 

o odpověď na žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb. – jednací řád 

Úkoly pro zastupitelstvo: 
o prověřit způsob vymáhání pohledávek 

za odpad a jeho účinnost 
o prověřit způsob vymáhání pohledávek 

za stočné a jeho účinnost 
o vedení obce připraví podklady 

pro přidělování příspěvků organizacím 
na kulturní akce 

o kulturní komise vypracuje do příštího 
zasedání zastupitelstva plán kulturních 
akcí pro rok 2014 

 
Připravuje se 
o 18. prosince 

2013 od 10,30 
hodin ve 
společenské 
místnosti 
v klubu 
důchodců 

vystoupení dětí z mateřské školy,  
o 19. prosince 2013 od 14 hodin 

ve společenské místnosti v klubu 
důchodců šikovné ruce, 

o 21. prosince 2013 turnaj v šipkách (TJ 
Sokol Činěves).  

o  
Přehled uskutečněných akcí  
o 28. listopadu 2013 šikovné ruce, 
o 30. listopadu 2013 poslední leč (MS 

Činěves – pole),  
o 5. prosince 2013 Mikuláš,   
o 6. prosince 2013 dámský klub, 
o 15. prosince adventní koncert v kostele 

sv. Václava v Činěvsi. 
 
Co se dělo… 
Les 
Dne 5. prosince proběhla kontrola lesa 
za účasti starostky, zaměstnanců obce 
a lesního hospodáře. 
Instalace závory přes polní cestu, který vede 
k remízu směrem na Netřebice.  
V lese probíhalo vyžínání. 

Veřejná zeleň 
Terénní úpravy po domě čp. 68. Úklid 
veřejné zeleně, odvoz listí a 
ostatního odpadu.  
Proběhla deratizace veřejné 
zeleně a kanalizační sítě. 
V listopadu provedla firma 
Pavouci s.r.o. odborné 
posouzení zeleně ve vesnici 
a následně provedla nezbytná 
opatření (ořezy a 1x vazba). 
Istalováno osvětlení na 
vánoční strom. 
Oprava traktoru – zadní pneumatika. 
Byla zakoupena odchytová tyč na agresivní 
psy, která bude použita na potulující se psy 
ve vesnici.  
Vyčištění okapů na objektech obce. 

Sběrný dvůr 
Firma Proagro odvezla zelený odpad. 
Pracovníci obce provedli ve sběrném dvoře 
úklid na zimu. Připravili posypový materiál 
na zimu. Byl zakoupen nový gumový břit na 
radlici na prohrnování sněhu, ten byl 
instalován.  
Odvoz a likvidace pneumatik. 
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Mateřská škola 
Obec Činěves přijala na bankovní účet 
vedený u ČNB částku 2.366.641,59 Kč 
(ve dnech 10. a 11. prosince 2013). Tato 
částka byla dne 11. prosince 2013 v souladu 
s rozhodnutím SFŽP převedena na úhradu 
faktury firmy PMS.  
V současné době je podána žádost o dotaci 
na SFŽP na změnu způsobu vytápění, 
tj. z akumulačních kamen na tepelné 
čerpadlo. Veškeré stavební úpravy v budově 
školky byly provedeny tak, aby bylo možné 
vytápět jak akumulačními kamny, tak 
pomocí tepelného čerpadla. Předpokládá se, 
že o přijetí či nepřijetí dotace bude 
rozhodnuto v průběhu března 2014. 
S ředitelkou 
mateřské 
školy bylo 
dohodnuto, 
že se školka 
přestěhuje až 
po 
rozhodnutí, 
zda se bude tepelné čerpadlo z dotačních 
prostředků instalovat. 
Zpracovává se návrh na nový nábytek 
v šatně dětí, koupelně, kuchyni, šatně 
personálu mateřské školy a provozovně 
kadeřnictví.  
Nově byla instalována vrata ze zadní části 
objektu pro snadnější přístup a manipulaci 
s pískem i ostatními těžkými předměty.  
V celém objektu mateřské školy je 
nainstalován elektronický zabezpečovací 
systém, elektronický požární systém 
a domácí vrátný.  

ČOV a kanalizace 
Čištění kanalizačního řádu, opravy strojního 
zařízení na ČOV. 

Klub důchodců 
Vyklizení půdy nad obytnou částí a následné 
zateplení položením tepelné izolace.  

Čp. 190 
Obec požádala společnost ČEZ o odpolední 
elektrického vedení do domu. Byl zhotoven 
plán odstranění stavby, následně bude 
zažádáno na stavební úřad o vydání 
demoličního výměru. 
 
 

Rybník Zásadník 
Byl zhotoven manipulační řád.  

Bylo zakoupeno 50 kg štik. 

Fara 
Byly dokončeny restaurátorské práce 
na dveřích na půdu – malby. 
Instalace zateplení dveří na zahradu.  
Převoz dřeva na topení na obecní úřad. 

Obecní úřad 
Byl opraven odtok z pedikérské vaničky 
a nainstalována sprcha na její snadnější 
údržbu. 
 
Poplatek za odpady a psy pro rok 
2014 
Výše poplatků pro rok 2014 zůstává 
ve stejné výši jako letos, tj.: 
o poplatek ze psa: 50,- Kč za prvního psa 

(každý následující za 100,- Kč, je 
splatný do 30. dubna 2014. 

o poplatek za odpad: 550,- Kč za každou 
fyzickou osobu, při jejíž činnosti 
vzniká komunální odpad (viz. obecně 
závazná vyhláška č. 4/2012), je splatný 
ve dvou splátkách: ½ do 28. února 
2014 a ½ do 31. srpna 2014. 
V příloze zpravodaje je „Prohlášení 
plátce poplatku za komunální odpad,“ 
které nám vyplňte a vraťte na obecní 
úřad.  

Poplatky je možno platit od 6. ledna 2014 
na obecním úřadě nebo převodem 
na bankovní účet 6828191/0100. 
 
Cena vodného od 1. ledna 2014 – 
VAK Nymburk a.s.   

Na společném zasedání 
představenstva a dozorčí rady 
společnosti Vodovody 
a kanalizace Nymburk, a.s. 
bylo rozhodnuto, že cena 

pitné vody pro koncové spotřebitele bude od 
1. ledna 2014 39,68 Kč/m3 (cena je uvedena 
vč. 15 % DPH). 
 
Dovolená OÚ a školka 
Obecní úřad bude z důvodu dovolené 
ve dnech 16. prosince – 3. ledna uzavřen. 
Mateřská škola Činěves bude uzavřena 
ve dnech 21.12.13 až 5.1.2014. Normální 
provoz začne v pondělí 6.1.2014. 
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Zubní pohotovost v období 
vánočních svátků 
Bolesti budou ošetřeny 
v ordinacích:  
o 23/12 MUDr. 

Chrzová, Proftova 
370,  Poděbrady, 
325 615 564 

o 24/12 MUDr. Navrátil René, Tyršova 
1581/39, Nymburk, 325 532 494 

o 25/12 MUDr. Podhajský Pavel, 
Poděbradská 358/39, Nymburk, 
972 255 267 

o 26/12 MUDr. Zeman Rudolf, Loučeň, 
325 585 333 

o 28.-29/12 MUDr. Husáková Romana, 
Proftova 370, Poděbrady, 325 615 155 

o 1/1 MUDr. Doulová Lada, Okružní, 
Nymburk 

 
Protipovodňová opatření  
Obec Činěves jedná s odborníkem 
Ing. Vondrou v oblasti vodního 
hospodářství. Společně s ním obec řeší 
několik lokalit v k. ú. Činěves:  
V Netřebské ulici je propustek, který je 
dimenzovaný na průtok povodňové vody, 
a tomu dešťová kanalizace neodpovídá. 
Proto obec bude situaci řešit tím způsobem, 
že se navrhne nové zatrubnění v této části, 
bude se hledat vhodný dotační titul, 
ze kterého by se akce financovala.  
Návrh možných opatření na zamezení 
vyplavení obytných domů a prostoru v okolí 
nádrže Krsovník.  
Bezpečnostní přepad na rybníce Zásadník.  
Vybudování odvodňovacích kanálů v ulicích 
Habeš, Boháčkova, pod kostelem bylo 
objednáno u firmy ČNES. Práce z důvodu 
nedostatečné kapacity firmy proběhnou až 
v průběhu jarních měsíců roku 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Knihovna 
Knihovna bude uzavřena z  důvodu dovolené 
23. a 26. prosince 2013 a 2. ledna 2014. 
Poprvé v roce 2014 bude otevřeno 
6. ledna. 
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní 
čtenářskou soutěž KNIHOREJ aneb 
čtenářská soutěž, která je určena pro děti. 
V prosinci soutěžíme s knížkou 
Vánoce s andílkem Vandílkem aneb Dva 
výlety do Betléma a zase zpátky domů  
od Šárky Kadlečíkové z vydavatelství 
Metoda, spol. s r.o., Brno  
OTÁZKY:  
1) Jak se jmenuje Kryštofův malý bráška? 
a) Edík 
b) Honzík  
c) Karlík 
2) Čím děti ukazují andílkům cestu 
k vánočnímu stromečku? 
a) svíčkami 
b) prskavkami 
c) baterkami 
3) Jaký dáreček čekal pod stromečkem na 
Kristýnu?  
a) plyšový medvídek 
b) panenka v 
lesklých splývavých 
šatech 
c) kočárek s 
miminkem 
Své odpovědi zasílejte do konce prosince 
na mail balazova@ctemedetem.cz. Pak 
budou vylosování 3 výherci, kteří se budou 
moci těšit na zajímavé ceny. Nezapomeňte 
do e-mailu napsat své jméno a příjmení, věk 
a také adresu. TAK HURÁ DO TOHO!!!  
Zdroj: http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/6/aktuality/clanek-2361-
kniho-rej-otazky-na-prosinec-2013/, platné k 16.12.2013, 12,09 h 

V letošním roce byl obohacen knižní fond 
knihovny v Činěvsi o tyto tituly:  
Adamův pád 
Čtení pro dívky 
Borec 
Dance 
Děvčátka v modrém 
Drsná země 
Fifty Shades Darker 
Fifty Shades Freed 
Fifty Shades of Grey 
Klub Tygrů Pobřeží koster 
Klub Tygrů Útok z vesmíru 
Kráska a netor 
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Loved duchů Bitva 
Matka a dcera 
Nebe může počkat 
Paranormálové 
Paranormálové 2 
Pět dní v Paříži 
Počítačový démon 
Prázdné místo 
Růžový víkend 
Snídaně v posteli 
Švábi 
Tajemné dědictví 
Tajemství duchů Přízrak beze jména 
Tvůj svůdný dotek 
V šachu  
Zombie z jeskyně 
 

Šikovné ruce  
Děvčata se sešla 28. listopadu a dokončila 
sáčky pro děti na Mikuláše. 
Příští setkání bude ve čtvrtek 19. prosince 
od 14 hodin ve společenské místnosti 
v klubu důchodců. Stále pleteme ponožky 
a někteří budou vyrábět vánoční dekorace. 
Materiál na pletení i dekorace si přineste 
s sebou. 
 
Vánoční dámský klub 
Naposledy v letošním roce se konal dámský 
klub 6. prosince 2013. Ve vánočně 
vyzdobené společenské místnosti v klubu 
důchodců vystoupil sbor Velenka ve složení 
Jirmus Jaroslav, Jírovcová Jaruška, 
Nožičková Jana, Pokorná Týna a Zicha 
František.  

Jakub Bittman: "Titul je nejv ětší 
úspěch mojí kariéry!" 
Jakub Bittman se v rallycrossu poprvé 
objevil v závěru roku 2009. Předtím jezdil 
závody trabantkrosu, kde sbíral první 
zkušenosti a dařilo se mu získávat pódiová 
umístění. V roce 2008 přišlo rozhodnutí 
postavit vůz Peugeot 206. S tímto vozem 
na konci sezony 2009 startoval poprvé 
v Sosnové a vyzkoušel si i autokros. Sezonu 
2010 strávil v obou republikových 
šampionátech, v dalším roce ale dostal 
definitivně přednost rallycross. 
"Autokros se mi moc nelíbil kvůli velkému 
množství bláta. Líbila by se mi bugyna, ale to 

zatím nepřichází v úvahu," říká na úvod 
Jakub Bittman. 
V posledních letech bojuje v rámci 
mistrovství republiky a seriálu Zóny střední 
Evropy. I když tomu úvod sezony 2013 
nenasvědčoval nakonec dokázal Bittman 
získat titul v divizi SuperNationals. 
"Se sezónou jsem naprosto spokojený. 
Nečekal jsem, že bych mohl získat zónový 
titul. Ve většině závodů se mi podařilo 
skončit na stupních vítězů. Dvakrát se mi 
podařilo vyhrát (Kakucs a Sosnová pozn.). 
Sosnová pro mě byla nejlepším závodem 
sezony, vyhrát doma a navíc porazit Romana 
Častorala bylo skvělé. Všechno klapalo 
jak mělo. Pro druhou polovinu sezony jsme 
vyměnili tlumiče (HP sporting) a dali nový 
podvozek od Blue Engineering, což auto 
výrazně posunulo dopředu. Mrzí mě poslední 
závod v Nyirádu, kde jsem zničil auto. 
Navíc se kvůli časovém skluzu a špatné 
organizaci neodjely ani finálové jízdy. 
Výsledky se počítaly po rozjížďkách, celkově 
jsem odjel osmnáct kol za víkend. Závod 
o ničem," uvedl Bittman. 
 
Fotografie: RCE 2013 - Rakousko 

 
Zdroj fotografie: http://www.rallycross.cz/novinky/Jakub-Bittman-Titul-je-nejvetsi-
uspech-moji-kariery-r790r/, platné k 17.12.2013, 11,31 h 

 
"Konkurence v SuperNationals je velmi 
početná a jsou to pěkné závody. Největšími 
soupeři jsou pochopitelně Roman Častoral 
a Gerald Woldrich se svým bláznivým 
mercedesem. Úroveň šampionátu moc 
hodnotit nechci, přeci jenom toho ještě 
nemám tolik odjeto. Organizačně letos 
dopadly Sedlčany i Sosnová dobře. Zlepšit 
by se ovšem měla především medializace 
mistrovství republiky," dodal Bittman. 
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Pozorně sledoval také ostatní šampionáty. 
V budoucnu by se rád ať už do Challenge 
nebo do mistrovství Evropy posunul. "Začali 
jsme stavět nový vůz Peugeot 208 pro divizi 
Super 1600. V příští sezoně bychom ho chtěli 
otestovat v rámci ZSE a od roku 2015 bych 
rád jel Challenge, pokud se seriál pojede. 
Stávající "dvěstěšestka" bude přes zimu 
kompletně zrepasována a dostane také nový 
motor. S tímto vozem budeme pokračovat 
v divizi SuperNationals." 
Zdroj článku: http://www.rallycross.cz/novinky/Jakub-Bittman-Titul-je-
nejvetsi-uspech-moji-kariery-r790r/, platné k 17.12.2013, 11,28 h 

 

Kosmetika a pedikúra 
Jana Rybářová nabízí zakoupení dárkových 
poukazů na kosmetické ošetření, pedikúru 
a na parafínový zábal na ruce. 

Kosmetika: odlíčení pleti, perliny, čištění 
pleti, aktivní látka, masáž dekoltu, trapézu 
a obličeje, maska a krém. 
Pedikúra mokrá: vodní lázeň, odstranění 
ztvrdlé kůže, ostříhání a úprava nehtů, krém, 
lakování. 
Teplý parafínový zábal na ruce. 
 
Oznámení MěÚ Poděbrady – 
řidičské průkazy 
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí 
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit nejpozději 
do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené 
doby pro jejich výměnu, řidičské  průkazy 
pozbývají platnosti. (v souladu s novelou 
zákona č. 119/2012 Sb.)  

Kde si mohu vyměnit ŘP?  
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (Městský úřad 
Poděbrady), příslušný podle místa trvalého 
pobytu na území České republiky. 

Co musím mít s sebou? 
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na 
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností 

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, 
pas) 
Průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 
cm 
ŘP, který podléhá povinné výměně 

Kdy mně bude vydán nový ŘP?  
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání 
žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání 
žádosti po úhradě správního poplatku 
500 Kč.  

Kolik m ě to bude stát?  
Povinná výměna ŘP je osvobozena 
od správního poplatku, vyjma vydání ŘP 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů 
od podání žádosti (viz výše - správní 
poplatek 500 Kč). 

Uvedená výměna se vztahuje 
na následující typ řidičského průkazu:  

  
 
 

Písmenka z kroniky…  
Po posvícení se v obci držela „zlatá“ 
hodinka, byla to tancovačka pro místní 
chlapce a děvčata. Ani tím však oslava 
nekončila, v úterý se tancovalo 
na „sousedské“. Při úspěšném dokončení 
žňových prací byly ve vesnici slaveny 
„dožínky“. Když příroda naplnila zvláště 
bohatě sýpky, pořádalo tuto slavnost více 
obcí najednou.  
Nakupovat se chodilo na trhy či jarmarky, 
největší v okolí byly v Městci Králové, 
Nymburce a Poděbradech. Velice oblíbený 
a navštěvovaný jarmark předvánočního 
období (25. 11., Kateřinský) se rok co rok 
konal v Městci Králové. Při nedostatku 
peněz nabízela návštěva trhu alespoň 
nevšední podívanou. Stejně jako dnes, tak 
i v minulých letech očekávaly děti 
nejnapjatěji období Vánoc. Prostě ozdobené 
vánoční stromky (malá jablka, ořechy, suché 
švestky, atd.) vykouzlily stejně krásnou 
atmosféru jako bohatě prostřený stůl. Časně 
ráno na Štědrý den se zadělávalo na koláče, 
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vánočky a peciválky do velkého dřevěného 
okřínu, ze kterého putovalo těsto do pece 
v černé kuchyni. U bohatší tabule 
se připravovala ryba, kafe či kakao někde 
i čokoláda. Nepsaným zvykem obřadu 
stolování u štědrovečerní večeře bylo podělit 

slepice, aby 
dobře nesly 
nebo studni, 
aby dávala 
dobrou vodu. 

Sváteční 
posezení rodiny 

vyplňovala 
praktická 

diskuze o účincích pověr, pravdivosti 
pranostik, znamení osudu a budoucím životě. 
Dnes zapomenutá je koleda na Štěpána. 
V tomto místě uzavřeme pojednání 
o praktickém i duševním životě našeho 
předka v období 19. století. 
Stavba silnice Činěves – Netřebice 
dokončená na přelomu století nám umožňuje 
utvořit si poměrně přesnou představu 
o náročnosti a rychlosti stavebních prací 
tohoto období. Jedinou mechanizací práce 
dělníků byl dobytčí povoz pro převoz 
kamene nebo hlíny, ostatní zvládly jejich 
ruce držící ať už lopatu či motyku. Práce na 
stavbě silnice započaly v dubnu 1899 
a vykonávalo je souhrnem 30 až 50 dělníků. 
Počet dělníků kolísal podle potřeby 
štětového kamene lámaného v místní skále. 
Už v červenci téhož roku byla silnice 
uvedena do provozu. 
Na mzdách vyplatil 
obecní pokladník 
dělníkům 2 328 
zlatých. Pro přibližné 
srov nání hodnot 
vytvořeného díla 
použijeme soudobý 
odhad obecní cihelny, ve kterém je zahrnuta 
i cena veškerého nářadí. Dosáhl částky 3 500 
korun, tj. 1 750 zlatých. Denní mzda dělníka, 
například při jedné z nejlépe placených 
prací, jakou byla obsluha žentourové 
mlátičky (výmlat obilí), dosahovala hranice 
90 krejcarů, tj. 1,80 korun.  
O tom, jak naši předkové oslavili příchod 
20. století žádné zprávy nemáme. Jistě však 
bouřlivě, i když s limitem obsahu vlastní 

kapsy. Zvláště někteří velcí sedláci dokázali 
v hospodě „posedět“ i několik dnů. Z roku 
1900 také pochází první zdejší připomínka 
pivních tlakostrojů, které používají hostinští 
Svoboda, Steiner a Novák. V daňovém 
přiznání uvádí další hostinský V. Holan, 
že vyčepuje 105 hl ročně. Z dalších 
zajímavostí obecního archívu vysvítá 
například, že proti vystěhování Ludvíka 
Abelesa do Ameriky (USA) se nic nenamítá, 
že Frant. Volek obdržel povolení k cestě 
po Rakousku – Uhersku, či že Josef 
Martínek, t. č. jezdí světem s cirkusem. 
V lednu 1901 (od 2. 1. do 20. 1.) provádějí 
za mzdu místní učitelé Šmelhaus a Jiránek 
sčítání obyvatelstva a domů. Později je 
vyštětován úsek obecní silnice od kovárny 
k silnici Činěves – Netřebice. Pomalu a jistě 

dochází k rozvoji 
mechanizace 

a strojů, což vede 
místního strojníka 
Josefa Kettnera 
předvídavě k stavbě 
nové dílny 
strojnicko – 
kovářské. V  obci 

stále hrozí nebezpečí požáru, vyhořela 
stavení čp. 101 a čp. 108. Odvodu 
se zúčastňuje 33 místních mládenců a školní 
mládež vyjíždí na výlet do Kolína, spojený 
s návštěvou cirkusu. 
Roku 1902 jsou z důvodů stížností na výkon 
funkce ponocného znovu rozdělena místa 
píchacích kontrolních hodin. První stanoviště 
Živnůstka (?), druhé Vlasák čp. 150, třetí 
horní škola, čtvrté Šantrůček (čp. 42), páté 
Šmelhaus (čp. 56) a šesté hostinec Holan 
(čp. 66). Zároveň byl ponocný pokárán 
a upozorněn, že při příští stížnosti na jeho 
službu bude dána příležitost jinému 
ponocnému. Obecní rada má také důvěrníky 
u okresního soudu v Městci Králové, Holana 
a Urbánka. Během roku sílí provozní 
a ekonomické problémy v místní cihelně, 
což má ve svém důsledku vliv na změnu 
osoby obecního cihláře, a je přijat Ant. 
Dvořák. Ve smlouvě, která je s ním sepsána 
roku 1903, najdeme například pasáž: 
1. Hlína určena k výrobě cihlářských 
výrobků musí být nakopána v zimě (aby 
přemrzla). 2. Větrem shozené tašky v obci je 
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cihlář povinen bezplatně nahradit novými. 
3. Před nástupem do práce složí kauci 400 
Kor. 4. Dostává bezplatně do užívání 1 korec 
pole u cihelny. 5. Užívá zdarma byt 
v cihelně. Z důvodů připomínek více občanů 
je vybudována studně u hostince Steiner 
(u vrby), což dokazuje, že Činěves má 
problémy s pitnou vodou od nepaměti. Dále 
obecní rada jedná o stavbě silnice Činěves – 
Velenice a nabízí vystavět a krýt náklad na 
trať z Činěvsi k stavení paní Novozámské 
(čp. 6 Velenic) a polovinu nákladu na kanál 
podle silnice. Mezi zajímavosti obecního 
archívu v tomto roce patří i zpráva 
o odmítnutí nabídky k vstupu do organizace 
Červeného kříže. K stavebním počinům 
můžeme ještě přiřadit vznik zpevněné silnice 
k obecní studni u Novákových (hostinec 
Jednota) a kousek zpevněné cesty na spojce 
u čp. 84. 
Roku 1904 vypukla v Činěvsi malá strojní 
revoluce a zároveň dochází k nástupu 
nejranější etapy místního družstevnictví. 
Jsou založeny dvě zájmové skupiny, které 
po sdružení financí kupují dvě párnice (parní 
stroje). První skupinu utvořilo sedm členů 
s předsedou F. Svobodou (čp. 85), 
zakoupená párnice v ceně 7 000 Kor. 
postrádala drhlík na jetel a lis. Druhý 
dvanáctičlenný spolek koupil menší stejný 
stroj v ceně 4 000 Kor. a předsedou byl 
zvolen J. Jeřábek (čp. 48). Další parní stroj 
se později objevili u strojníka V. Kettnera, 
a to soukromě. Dělníkům pracujícím u těchto 
soustrojí je mimo platu hrazeno i očistné, 
rovnající se výši jejich denního platu. 
Párnice vydatně pomohly k nástupu 
mechanické práce v zemědělství. Poctivě 
sloužily s výjimkou 
období I. světové války. 
Příčinou nečinnosti 
strojů za války byl 
nedostatek uhlí. Proto se 
v tomto časovém 
rozpětí mlátilo obilí 
za pomoci benzínových 
motorů J. Volka (čp. 36) a J. Rohlíčka 
(čp. 72). Mimo starostí s nástupem parní 
mechanické práce sužovala naše občany 
ještě další větší bolest - silné sucho. Obecní 
úřad byl donucen vydat pokyny v zájmu 
opatrného zacházení s ohněm, navíc 

docházelo k namátkovým kontrolám 
předepsaného zásobního množství vody 
pro případ požáru. V dalším bodě problému 
sucho uzavřela obecní rada smlouvu 
s hasičským sborem o nočním hlídání klidu 
vesnice za měsíční částku 30 Kor. 
Nedostatek vody znamenal i povel 
pro vybavení obecní studně u Novákových 
(čp. 34) váhou a okovem, jednalo se i o další 
pokus o artéskou studni u Kociánových 
(Ursta). Mimo starostí s nástupem parní 
mechanické práce sužovala naše občany 
ještě další větší bolest - silné sucho. Obecní 
úřad byl donucen vydat pokyny v zájmu 
opatrného zacházení s ohněm, navíc 
docházelo k namátkovým kontrolám 
předepsaného zásobního množství vody pro 
případ požáru. V dalším bodě problému 
sucho uzavřela obecní rada smlouvu 
s hasičským sborem o nočním hlídání klidu 
vesnice za měsíční částku 30 Kor. 
Nedostatek vody znamenal i povel pro 
vybavení obecní studně u Novákových (čp. 
34) váhou a okovem, jednalo se i o další 
pokus o artéskou studni u Kociánových (čp. 
86). Ve stejném období pokračovalo také 
zpevňování obecních cest, konkrétně v úseku 
od sochy p. Marie k Davídkovým 
(Mikšovský), z něhož je rovněž zřízena 
odbočka ke škole. Její budovu udržuje 
školník F. Vocásek, v jehož pracovní 
smlouvě je mimo jiné také uvedeno, že musí 
čtyřikrát do roka umýt ve škole podlahu. 
Práci školníka kontroluje od roku 1904 
nástupce učitele Libánského E. Železný, 
přicházející ze školního zařízení 
v Dymokurech. 
Obecní strážník V. Šlechta střeží bezpečnost 
občanů za plat 440 Kor. ročně, plus 100 Kor. 
na oblek, plus jeden korec pole u kanálu Na 
bílých. 
V roce 1905 je starostou obce Činěves 
zvolen Fr. Řehoř (čp. 62). Obecní úřad 
rozhoduje o přestavbě pastoušky (park vedle 
horní školy), z velké místnosti má být 
zřízena úřadovna, vedle chodba s vchodem 
do bytu a ze zbývajícího chléva je plánována 
kůlna na různé obecní věci. Jaroslav Šťastný 
přihlašuje živnost hostinskou, po matce K. 
Šťastné. (pokračování příště) Sepsáno 
kronikářem Františkem Sýkorou 
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Jízdní řády platné od 15. prosince 2013 do 13. prosince 2014 
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ŽÁDÁME O VYPLN ĚNÍ A VRÁCENÍ NA OBECNÍ Ú ŘAD. 
 
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpady pro bytové domy, rodinné 
domy, nemovitosti určené nebo užívané k rekreačním účelům 

 

A. Údaje o plátci poplatku za komunální odpad: 

- jméno a příjmení/název: …………………………………………………... 

- datum narození/IČ: ……………………………………………………….. 

- adresa/sídlo (ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, část obce, obec, 

PSČ): ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

- telefon, popř. fax, e-mail: …………………………………………………. 

B. Údaje o nemovitosti ve vlastnictví plátce poplatku za komunální odpad: 

- číslo popisné: ……………………………………………………………… 

- počet bytů v bytovém domě: ……………………………………………… 

- seznam (počet) osob v bytovém domě, včetně data narození:  

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

- obec ……………………………………………………………………….. 
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Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27. 5. 2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 
 

C. Počet sběrných nádob v nemovitosti – plátce vyplní počet a objem 

sběrných nádob k příslušné nemovitosti dle bodu B tohoto prohlášení 

 
…………………………… 

V …………………….. dne ……………………. 

 …………………………. 
 podpis 


