ČINĚVESKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 2/2014
Informační zpravodaj obce Činěves
Náměty, připomínky zasílejte na e-mail ou@cineves.cz

Dětský maškarní
karneval
Dětský maškarní karneval se
koná 15. března 2014 od 14
hodin v sokolovně
v Činěvsi. Bohatá tombola.
Vstupné dobrovolné.
Pokud chcete přispět
nějakým dárkem pro děti do
tomboly, je možno ho donést
na obecní úřad do pátku 14. března 2014.
Předem děkujeme.

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. Všichni jste
srdečně zváni.

Připravuje se
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,
o 15. března 2014 od 14 hod v sokolovně
v Činěvsi dětský maškarní karneval.
Soupis akcí pořádaných obecním úřadem
a kulturní komisí pro rok 2014 je přílohou
tohoto zpravodaje.

Přehled uskutečněných akcí
o 30. ledna 2014 šikovné ruce,
o 13. února 2014 šikovné ruce.
o 15. února 2014 myslivecký ples
(MS Činěves – pole),
o 22. února 2014 hasičský ples (SDH
Dymokury).

Šikovné ruce
Nový rok 2014
Je leden 2014 – první měsíc v novém roce
a už tu máme opět setkání – koho?
… no přeci nás, jimž přezdívají kroužek
„Šikovné ruce.“
Vánoce některým z nás přinesly knihy –
s množstvím rad a nápadů –
abychom měli i v novém roce co dělat,
a neměli dlouhou chvíli nebo špatnou
náladu.
Knihy jsme s chutí prohlédli, nad mnohým
jsme se zastavili,
z čeho a jak co vyrobit, nejlepší postup
stanovit.
Mě upoutali motýli, k souboji jak by
vyzývali,
ať pletení či háčkování – není nic co bychom
nezvládli.
Motýli jsou již na desce, vypadají skoro jak
živí,
ještě k nim přidat kytici a můžeme jít
někomu popřát
k svátku štěstí a
pevné zdraví.
Ještě
jedna
básnička
jako
vzpomínka
na advent 2013:
Adventní čas LP. 2013
Dny skládaly se v týdny, týdny v měsíce –
až přišel k nám prosinec, poslední měsíc
v letošním roce.
I my se sešly naposled, náš kroužek
„Šikovné ruce“
Udělat tečku za rokem – výzdobou na
Vánoce.
Adventní věnec, svícínek na hrob či na stůl
domů,
udělat
tímto
výrobkem
–
konec
předvánočního shonu.
Ozdobit věnec jehličím ze smrku nebo
borovice,
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mašličky, šišky, ořechy a naposled přidat
svíce.
Svícínek vyrobit z větviček jedle, tůje,
borovice,
hvězdičky, oříšky, skořici a nesmí chybět
svíce.
Až o Vánocích na svícnu si zapálíme svíčku,
zář plamínku nás navrátí do minulosti – na
chvilinku.
Na čas strávený při práci, při kávě, čaji,
povídání,
na dobré rady, pomoci či jenom pousmání.
Na přání hezkých svátků vánočních, pevného
zdraví v Novém roce –
Přání to patří nejen nám, ale všem lidem
dobré vůle –
ze srdce přejí „Šikovné ruce.“

o

o

o

Zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo
12. února 2014:
Zastupitelstvo obce schválilo:
o zapisovatelka Marie Vorlíčková
o ověřovatelé zápisu schváleni Miroslava
Kršňáková a Václav Bittman
o předložený program
o podmínky
pro
přidělení
dotace
organizacím na akce pořádané v naší
obci od 1.
ledna 2014
o rozpočtové
opatření č. 10
k 31. 12. 2013
o rozpočtové
opatření
č.
1/2014
o poskytnutím
dotace mateřské škole Činěves na rok
2014 ve výši ¼ z částky 218.850,- Kč,
tj. na 1. čtvrtletí roku 2014 ve výši
54.712,50 Kč,
o prodloužení termínu vyúčtování dotací
za rok 2013 do 31. března 2014
o vyhlášení výzvy pro podávání žádostí
o dotace pro zájmové organizace na rok
2014
o podání žádosti na MMR z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoj venkova,
dotační titul č. 4 Podpora obnovy
drobných
sakrálních
staveb
restaurování
2 kusů
křížů
(kříž

o
o

o

o

o

o

o

pod kostelem a u polní cesty směrem
na Úmyslovice)
žádost na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci
veřejně
prospěšných
pracích
k umístění
5 uchazečů o
zaměstnání
od 1. dubna
2014
uzavření smlouvy o poskytování služeb
elektronických komunikací na dobu
24 měsíců s firmou Datan consulting a.s.,
IČO: 28803221
ukládá starostce obce podepsat vyhlášení
konkursu, zajistit zveřejnění (na úředních
deskách obce, v novinách Nymbursko,
na úřadu práce) a realizaci konkursu
na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele
příspěvkové
organizace
zřizované obcí Činěves: Mateřská škola
Činěves, Činěves 184, Dymokury, 289
01, IČO: 70994919
dohoda o spolupráci v údržbě vodních
ploch a okolí rybníků
rybářský řád platný pro hosty – rybník
Zásadník pro rok 2014 a rybářský řád
platný pro členy OS Zásadník na rybníce
Zásadník a přilehlé retenční nádrže pro
rok 2014
odpovědi na žádosti dle zákona
č. 106/1999 Sb. – neúplný zápis, čerpání
na kulturu, jednací řád, investiční plány,
inventury,
ponechání stávajícího stavu měsíčních
odměn
u neuvolněných
členů
zastupitelstva od 1. ledna 2014 beze
změny
výše měsíční odměny pro uvolněnou
starostku dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 495/2013 Sb. (sl. 1 až 5 a sl. 8)
od 1. ledna 2014
zahájení prací na výběrovém řízení
na dodavatele stavebních prací na akci
„Stavební úprava a změna užívání
objektu čp. 250 v obci Činěves“
zahájení prací na výběrovém řízení
dodavatele zakázky „MŠ Činěves 184 vytápění“
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o zahájení prací na zateplení klubu
důchodců – zpracování žádosti,
o zadání zpracování energetického auditu
na budovu klubu důchodců firmě
Energomex s.r.o.
o podání žádosti o dotaci na opravu střechy
na chlévě v areálu fary
o podání žádosti o dotaci na pořízení
2 zastávek veřejné dopravy + chodník
k bývalé kovárně (zpracujeme sami)
o zahájení prací na podání žádosti o dotaci
na vybudování místní komunikace
do sběrného dvora a u mateřské školy
(zpracujeme sami)
o podání žádosti na Ministerstvo financí
o dotaci nápravy stavu po povodni
u čp. 215 a 276
o provedení jednoho zkušebního vrtu
firmou Chemcomex Praha, a.s. (vrt
se nezaslepí, kdykoli se budou moci vzít
vzorky vody, aby se mohly poslat
na rozbor)
o domovní řád pro klub důchodů Činěves
č.p. 29
o záměr pronájmu pozemku par. č. 85/3
v k. ú. Činěves o výměře cca 21 m2
o žádost
o
pronájem
pozemku
par. č. 41/1
v k.ú.
Činěves,
musí se ale
upřesnit
místo
o záměr pronájmu provozovny kadeřnictví
v čp. 184 v Činěvsi.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
o změna platebního výměru ředitelky
mateřské školy od 1. ledna 2014 navýšení osobního příplatku z 500,- Kč
na 1 000,- Kč
o prominutí platby za 30 m3 stočného
z důvodu povodní
o připojení se k mezinárodní kampani
Vlajka pro Tibet dne 10. března 2014
(tj. vyvěšení tibetské vlajky)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o informaci o průběžném vymáhání
pohledávek,

o vyjádření k výsledkům z kontroly akce
rybářské závody „40,“
o plán akcí obecního úřadu a kulturní
komise na rok 2014,
o stav pokladny a účtů k 31. lednu
2014:
- pokladna: 88.601,00 Kč
- běžný účet: 3.028.348,90 Kč
- spořící: 2.115.784,87 Kč
- úvěrový: 2.455.500 ,00 Kč
o činnost kontrolního výboru
o stav sochy panenky v parku
o stav
podané
žádosti
o
dotaci
na Ministerstvo
životního
prostředí
z výzvy
115270
Likvidace
škod
po živelných pohromách
o informaci o lokalitě Skála
o informaci Společnosti činěveské historie
o pracích na bývalé drážce
o součinnost obce s obnovou katastrálního
operátoru přepracování v katastrálním
území Činěves, tj. odsouhlasení místních
názvů, grafického přehledu, seznamu
budov atd. (digitalizace v Činěvsi)
o výpověď pozemku u čp. 164
o upozornění společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
o záměr prodeje části pozemku par.
č. 1605/1 v k. ú. Činěves
o sanace tělesa železničního spodku Obora
– Chlumec nad Cidlinou
o stabilizace svahu, krajnice a obnova
povrchu vozovky silnice č. II/330
o stav v mateřské škole čp. 184
Úkoly do příštího zasedání - starostka:
o celkový rozpočet restaurovaných dveří
na faře
o oslovení další firmy na zpracování
cenové nabídky dodavatele internetu
o připravit, kdy byla schválená žádost
o dotaci na OÚ
Přílohy k zápisu č. j. 32/2014:
1. Dohoda o spolupráci v údržbě vodních
ploch a okolí rybníků s OS Zásadník
2. Výzva pro podávání žádostí o dotace
pro zájmové organizace
3. Rybářský řád pro hosty – rybník
Zásadník
4. Rybářský řád platný pro členy
Občanského
sdružení
Zásadník
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na rybníce Zásadník a přilehlé retenční
nádrži
5. Domovní řád klub důchodců, Činěves
čp. 29
6. Přehled nákladů mateřská škola Činěves

Co se dělo…
Týrání zvířat
Obecní úřad podal podnět na Městský úřad
Poděbrady, odbor dopravy a životního
prostředí, na podezření z týrání zvířat (2x pes
a 1x kočka). Proběhla dvě místní šetření
za účasti pracovníka MěÚ Poděbrady,
zástupce obecního úřadu a sousedů. Bohužel
ani po druhém místním šetření se situace
zcela nevyřešila, z tohoto důvodu MěÚ
Poděbrady zahájí s majitelkou správní řízení.
Skála
Obecní úřad požádal Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových o bezúplatní
převod pozemku par. č. 1585/19 v k. ú.
Činěves. Dne 11.
února
2014
přišlo sdělení, že
Úřad
pro
zastupování státu
ve
věcech
majetkových
požádal
o
srovnávací
sestavy parcel, nabývací doklady a další
listiny potřebné pro případný převod
pozemku. Po jejich obdržení bude obecní
úřad informován.
Na podnět podaný na Městský úřad
Poděbrady jedním ze spoluobčanů proběhlo
místní šetření v lokalitě Skála, kterého
se zúčastnili zástupci Městského úřadu
Městec Králové, stavební úřad, Městského
úřadu Poděbrady, odbor životního prostředí,
Eurovie CS, a.s. a obce Činěves. Úkoly,
které vyplynuly z místního šetření, obec
průběžně plní.
Úkoly:
o další rozbor škrábanky – splněno
s výsledkem vyhovujícím,
o odkopání zeminy od stromů – splněno,
o zpracování studie – splněno,
o plán údržby dotčených pozemků – bude
se ještě průběžně řešit s odborem
životního prostředí Městského úřadu

Poděbrady, pozemky v lokalitě Skála
jsou o výměře cca 7 ha – nutno zakoupit
sekačku za traktor pro údržbu pozemků
(Skála, hřiště, u Zásadníka).
Po dalším podnětu k šetření od stejného
spoluobčana proběhlo další místní šetření –
tentokrát se zástupci České inspekce
životního prostředí z Prahy. I z tohoto
místního šetření obec plní dané úkoly.
Úkoly:
o další vzorek navezené zeminy – splněno
s výsledkem vyhovujícím,
o dodání průběžné evidence odpadů –
splněno,
o zkušební vrt ke zjištění, zda nedochází
ke kontaminaci podzemních vod –
objednáno u firmy Chemcomex Praha,
a.s., v celkové ceně bez DPH 35.340,Kč.
Dne 20. února 2014 proběhlo další místní
šetření, na kterém byly dohodnuty
následující práce na úpravě lokality Skála, tj.
o vykácení stávajících ovocných stromů
z důvodu přestárlosti a špatného
zdravotního stavu (do 31. března 2014),
o po rekultivaci dojde k obnově části sadu
(výsadba ovocných dřevin 2014 – 2015),
o úložiště bioodpadu bude přesunuto
na pozemek par. č. 1585/20,
o odstranění staré zátěže – skládka –
s rekultivací bude probíhat do 31. srpna
2014,
Dne 26. února 2014 byl proveden zkušební
vrt, budou odebrány vzorky vody.
Les
Odklízení popadaných stromů a jejich
zpracování na palivové dřevo, které bude
odvezeno na faru a následně použito
k vytápění budovy fary a obecního úřadu.
Veřejná zeleň
Kácení suchých stromů, vyřezávání dřevin
v katastru obce a následné pálení či odvoz
roští na čarodejnice.
Oprava laviček.
Pravidelné uklízení
odpadků u kontejnerů
na tříděný odpad a
odvoz
tohoto
(většinou
velkoobjemového či
elektro
odpadu)
do sběrného dvoru – min. 3x do týdne.
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Společnost činěveské historie začala uklízet
bývalou řepařskou drážku na konci vesnice
směrem na Poděbrady z důvodu vybudování
naučné stezky „Po stopách původní řepařské
drážky.“ Po dohodě se zástupcem Spolku
činěveské historie panem Oldřichem Dandou
vyčistili obecní zaměstnanci prostor podél
silnice, protože se v této lokalitě nacházela
černá skládka. Tato nepovolená skládka byla
jednou ze dvou skládek, o kterých jsme
se zmiňovali
v Činěveském
zpravodaji
3/2013 ze dne 8. dubna 2013. Z důvodu
zlepšení vzhledu obce při vjezdu do obce
směrem od Poděbrad odstranili obecní
pracovníci spolu s firmou pana Lukáše
Suchánka i prostor na druhé straně
od drážky, kde se nacházela hromada starých
pařezů a sutě. Suť byla odvezena
do Šumbora a pařezy do Skály na spálení.
Ještě se jednalo se zástupcem ČNES
o vyčištění příkopů podél silnice u sjezdu
do vesnice z hlavní silnice.
Chodník
Projektová dokumentace na
v Netřebské ulici I. část –
k autobusové zastávce – byla
s žádostí o územní rozhodnutí na
úřad v Městci Králové.

chodník
chodník
předána
stavební

Fara
Zahájeno poptávkové řízení na dodavatele
opravy střechy na stodole. V současné době
se
čeká
na
vyjádření
Národního
památkového ústavu, který vydá stanovisko
k opravě budov v areálu fary (budova fary
čp. 1, špýchar a chlév jsou součástí nemovité
památky ev. číslo 10056/2-4282 zapsané
v rejstříku ústředního seznamu Ministerstva
kultury ČR).
Obecní úřad požádal Státní pozemkový úřad
o bezúplatný převod pozemku par. č. 212
v k.ú. Činěves, jedná se o pozemek
pod bývalou sušárnou na ovoce v areálu fary.
Dne 30. ledna 2014 bylo na obecní úřad
doručeno vyjádření k naší žádosti: podle
§ 13 zákona 428/2012 Sb., v platném znění,
je omezeno nakládání s věcmi, tvořícími
původní majetek registrovaných církví
a náboženských společností, které jsou
ve vlastnictví státu. Tyto věci nelze po dobu
24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákonného ustanovení (tedy do 31. prosince
2014) převést do vlastnictví jiné osoby,

přenechat je do užívání jiné osobě, ani zatížit
právem jiné osoby. Na takovýto majetek
není možné nyní uzavírat žádné smlouvy,
a proto byla naše žádost zamítnuta.
Provedeno čištění a kontrola komínu.
Štípání dřeva.
Rybník
Dne 25. února 2014 bylo za účasti starostky,
předsedy OS Zásadník, správce rybníka
Zásadník
a
členů
kontrolního výboru OS
Zásadník vypuštěno do
rybníka Zásadník cca 8
q kaprů.
Mateřská škola
Byla podána žádost o
kolaudaci.
Zpracovávají se poptávky na dodavatele
nábytku.
Byly zakoupeny sanitární potřeby (držáky
na toaletní papír a papírové ručníky,
dávkovače na mýdlo, odpadkové koše
a štětky na WC).
Klub důchodců
Zpracovává se energetický audit, který je
nutný jako podklad k žádosti o dotaci
na zateplení.
Hasičárna
Provedeno čištění a kontrola komínu.
Čp. 190
Obecní úřad obdržel od stavebního úřadu
z Městce Králové demoliční výměr.
Obecní úřad
Obecní úřad požádal MěÚ Poděbrady, odbor
dopravy a životního prostředí, o odnětí
zemědělské půdy ze ZPF (zemědělský půdní
fond) par. č. 1710. Jedná
se o pozemek u budovy
obecního úřadu, který je
vedený
v katastru
nemovitostí jako zahrada,
ale
většina
tohoto
pozemku je používána jako parkoviště. Po
vyřízení naší žádosti by byl pozemek veden
jako ostatní plocha.
Provedeno čištění a kontrola komínu.

Protipovodňová opatření
Je podaná žádost o dotaci na Ministerstvo
životního prostředí z programu 115270
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Likvidace škod po živelních pohromách na
zmírnění škod vzniklých při povodních
2013.
Dne 25. února 2014 proběhlo místní šetření
za účasti pracovníků MěÚ Poděbrady, odbor
dopravy a životního prostředí, u čp. 215 –
jedná se o povolení vyčištění struhy, které by
mělo provádět Povodí Labe s.p.

Národní divadlo
Na obecním úřadě je možno do 30. dubna
2014 vyzvednout kupón s 50% slevou
na jednu vstupenku do Národního divadla.
Množství kupónů je omezeno, proto
neváhejte a přijďte co nejdříve! Na jednu
trvale hlášenou osobu v Činěvsi max. 2x
kupón.
Po
předložení
kupónu
dostanete
při zakoupení
vstupenky
50%
slevu
na vybraná představení Národního divadla:
1. Opera - Národní divadlo:
- Čert a Káča,
- Dvě vdovy,
- Jakobín,
2. Opera - Stavovské divadlo.
- Cosi fan tutte,
- Kouzelná flétna,
- Figarova svatba,
3. Balet - Státní opera:
- Don Quijote,
- Amerikana III
4. Balet – Národní divadlo:
- Sólo pro tři,
- Česká baletní symfonie II,
5. Činohra – Národní divadlo:
- Radúz a Mahulena,
- Cyrano z Bergeracu (derniéra
červen 2014),
6. Činohra – Stavovské divadlo:
- Racek,
- Strýček Váňa,
- Mikve,
- Pán z Prasečkova,
- Zahradní slavnost,
- Jedenácté přikázání
7. Činohra – Nová scéna:
- Nosorožec,
- Čekání na Godota,
- Ohrožené druhy,
8. Laterna magika – Nová scéna:
- Cocktail 012 – The Best Of.

Tento kupón je platný na výše uvedená
představení uváděná do 31. prosince 2014.

Lední revue pro děti
Na obecním úřadě se mohou do 12. března
2014 přihlásit zájemci o představení lední
revue Popelka. Vybíráme zálohu na vstupné
ve výši 500,- Kč/osoba. Dítě do 5-ti let by
mělo vstupné zdarma, ale bez sedadla, sedí
na klíně rodiče.
Dopravu na představení by hradila obec,
tj. účastník si zaplatí pouze vstup.

Knihovna
Čtenářská soutěž KNIHOREJ
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní
čtenářskou
soutěž KNIHOREJ
aneb
čtenářská soutěž, která je určena pro děti. V
únoru soutěžíme s knížkou od Lenky
Pomněnky Dobrý nápad aneb Jak to vidí
naše děti?(vydala společnost Pomněnka
event. a.s.).
SOUTĚŽ:
1) Jak se jmenovala
zoubková víla?
a) Amanda
b) Arabela
c) Anička
2) Jak říkali v ZOO šimpanzovi?
a) Ferda Zesilovač
b) Ferda Šikula
c) František
3) Které předměty měl Honzík ve škole
nejradši?
a) český jazyk a hudební výchovu
b) kreslení a matematiku
c) jenom tělocvik
Své odpovědi nám zasílejte do konce února
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/968/celostatnisouteze/celostatni-ctenarska-soutez/unor-2014//, platné k 24.2.2014, 00 h

Zdeňka Šlechtová, knihovnice

Sbírka použitého ošacení
Diakonie Broumov vyhlásila v naší obci
sbírku použitého ošacní. Ošacení se vybírá
do konce února na obecním úřadě.
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Odpady
Podvodníci
Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
upozorňuje na skutečnost, že v některých
obcích a městech v našem regionu
se objevují podvodníci, kteří se vydávají
za zaměstnance
AVE,
a požadují
po občanech platby v hotovosti za služby
poskytované firmou AVE.
Odpad ze hřbitova
Veškerý odpad ze hřbitova, tj. i věnce,
dávejte do kontejneru, který je k tomuto
účelu u hřbitova přistaven.
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.
Sběrný dvůr bude pro uložení listí, trávy
a větví poprvé otevřen v neděli 9. března
2014 od 10 do 12 hodin. Takto bude
otevřen každou neděli až do odvolání.
Více informací vám podáme na obecním
úřadě. Upozornění
Upozorňujeme občany na dodržování
pravidel při třídění odpadu, tj. např.:
o nádoba na papír nesmí obsahovat
uhlový papír tzn. kopírák,
o nádoba na sklo nesmí obsanovat
porcelán, keramiku, varné sklo,
drátosklo, televizní obrazovky,
o nádoba na směsný komunální odpad
nesmí
obsahovat
biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad,
stavební odpad, zeminu, kameny,
odpad s nebezpečnými vlastnostmi.
AVE může odmítnout vyvézt nádoby
naplněné odpadem, který do nich nepatří.
Upozorňujeme občany, aby odpad ukládali
pouze na místa k tomu určená, tj. popelnice
na komunální odpad, nádoby na tříděný
odpad, nebezpečný a velkoobjemový odpad
na sběrný dvůr, trávu, listí a větve také pouze
do sběrného dvora na valník, který bude
přistaven u rampy kvůli jednodušší
manipulaci (tj. vyklopení z vozíku přímo
do valníku).
Podařilo se nám odklidit jednu černou
skládku a zbývající černou skládku
v Podvázku plánujeme odstranit v průběhu

letošního roku po dohodě s vlastníkem
pozemku. Důrazně upozorňujeme, že
založení černé skládky je přestupek, a může
být vymáhána pokuta:
Jak se mají změnit pokuty za přestupky
přestupek
veřejné pohoršení
neuposlechnutí výzvy
úřední osoby
rušení nočního klidu
znečištění veřejného
prostranství
neoprávněný zábor
veřejného prostranství
neoprávněné
založení skládky

max. pokuta
po novele

max. pokuta
při opakování

10 000

15 000

10 000

15 000

10 000

15 000

20 000

30 000

50 000

75 000

50 000

75 000

Písmenka z kroniky…
V tomto místě se vrátíme k odloženým
dějům po 15. září 1907, kdy byl v Činěvsi
založen Sokol. U vínku jeho vzniku stál
především občan Fr. Saska, čp. 82. On byl
hlavním iniciátorem návštěvy několika
nadšenců tehdejší veličiny sokolského hnutí
K. Starého v Poděbradech. Našim vyslancům
se
podařilo
získat
přízeň
tohoto
pozoruhodného
muže,
jednookého,
připomínajícího J. Žižku. K. Starý
zorganizoval v Činěvsi propagační cvičení
a podnítil
v občanech
první
zájem.
Ustavující členská schůze zvolila z řad svých
34 členů starostou místní sokolské
organizace
Fr.
Sasku,
náměstkem
B. Herčíka. Vzorové stanovy při schůzi
přečetl učitel Železný, přijatý člen musel
složit 1 korunu zápisného, 40 haléřů
v případě, že bude chodit cvičit, 10 haléřů
složil cvičící člen dorostu a 2 koruny zaplatil
přispívající člen. Spolkovou místností se stal
sál hostince p. Nováka (čp. 22), jistě
i z komerčních důvodů. To bylo také
stvrzeno pozdějším návrhem při členské
schůzi,
aby
příslušníci
organizace
navštěvovali
jen
Novákův
hostinec.
Počáteční nesmělou materiální pomoc našim
sokolům zajišťovala tatáž organizace
v Poděbradech. Prvním cvičebním nářadím
se stala železná bradla, zakoupená na splátky
od firmy Vindyš Praha (150 korun).
(pokračování příště) Sepsáno kronikářem
Františkem Sýkorou
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Rozpočet
Součástí zpravodaje 1/2014 byl také rozpočet obce na rok 2014. V souvislosti s tím se objevily různé spekulace spojené s rozpočtem. Pro objasnění
uvádíme rozpis několika paragrafů a položek, ze kterých se jednotlivé rozpočty mohou skládat:
§
1031
1031

název §
PĚSTEBNÍ ČINNOST
„

položka
2111
5011

1031
1031

„
„

5021
5031

1031

„

5032

1031

„

5132

1031
1031
1031

„
„
„

5137
5139
5156

1031
1031

„
„

5163
5169

konkrétně
obec prodává dřevo z obecního lesa
platy obecních pracovníků pracujících
v lese
ostatní osobní výdaje
dohody o provedení práce
povinné pojištění na sociální zabezpečení
odvody sociálního zabezpečení za
pracovníky pracující v lese
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění odvody zdravotního zabezpečení za
pracovníky pracující v lese
ochranné pomůcky
rukavice, výstražná vesta, helma pro obecní
pracovníky pracující v lese
drobný dlouhodobý majetek
nákup např. motorová pila
nákup materiálu
nákup pletivo, sazenice stromků
pohonné hmoty a maziva
nákup nafty a benzínu do strojů v majetku
obce (např. nafta do traktroru při vození
dřeva nebo benzín do pily při řezání dřeva v
lese)
služby peněžních ústavů
pojištění obecního lesa
nákup ostatních služeb
práce dřevorubce při těžbě dřeva nebo
vyžínání pasek

§
název §
3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
3392
„

položka
2324
5139

3392

5169

„

název položky
příjmy z poskytování služeb a výrobků
platy zaměstnanců v pracovním poměru

název položky
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
nákup materiálu

nákup ostatních služeb
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konkrétně
1x ročně příspěvek 10.000,- Kč od AVE
materiál na kulturní akce (tombola, balíčky
na Mikuláše), pro rok 2014 plánován nákup
materiálu na zahájení prací na síni tradic
hudební produkce

§

název §

položka

3392
3392

zájmová činnost v kultuře
„

§
3399

název §
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI

3399

„

§
3745
3745

název §
PÉČE O VZHLED OBCÍ
A VEŘEJNOU ZELEŇ
„

3745
3745

„
„

5021
5031

3745

„

5032

3745

„

5132

3745

„

5134

3745
3745

„
„

5137
5139

3745

„

5151

5175
5492

název položky

konkrétně

pohoštění
dary obyvatelstvu

pohoštění na kulturních akcích
vítání občánků

položka
název položky
5192
poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky
5194

věcné dary

položka
2111
5011

název položky
příjmy z poskytování služeb a výrobků
platy zaměstnanců v pracovním poměru

konkrétně
např. projektová dokumentace na opravu
kostela
daty k narozeninám 70, 75, 80, 85 a více let

konkrétně
práce traktorem, sekání trávy, štěpkování

platy obecních pracovníků pracujících
na veřejné zeleni
ostatní osobní výdaje
dohody o provedení práce
povinné pojištění na sociální zabezpečení
odvody sociálního zabezpečení za
pracovníky pracující na veřejné zeleni
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění odvody zdravotního zabezpečení za
pracovníky pracující na veřejné zeleni
ochranné pomůcky
rukavice, výstražná vesta, ochranné brýle
pro pracovníky pracující na veřejné zeleni
prádlo, oděv, obuv
montérky, bundy, obuv pro pracovníky
pracující na veřejné zeleni
drobný dlouhodobý majetek
sekačka na trávu, křovinořez, žebřík
nákup materiálu
barva, materiál na opravu přístrojů, lopaty,
hrábě, kolečko, trubky na odvodnění
hřbitova, sazenice stromků a keřů na
veřejné prostranství, hnojiva, postřiky,
materiál na rošty,
studená voda
voda od VAK Nymburk u hřbitova
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§
3745

název §

položka

název položky

konkrétně

5156

pohonné hmoty a maziva

3745
3745

péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
„
„

5163
5167

služby peněžních ústavů
služby školení a vzdělávání

3745

„

5169

nákup služeb

3745
3745
3745

„
„
„

5171
5173
6121

opravy a udržování
cestovné
budovy, haly a stavby

§
6171
6171

název §
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
„

6171

„

2132

6171

„

5011

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
a jejich částí
platy zaměstnanců v pracovním poměru

6171

„

5021

ostatní osobní výdaje

6171

„

5031

povinné pojištění na sociální zabezpečení

6171

„

5032

položka
2111
2112

název položky
příjmy z poskytování služeb a výrobků
příjmy z prodaného zboží

nafta a benzín do sekaček a traktorů
potřebných na údržbu veřejné zeleně
pojištění traktorů
školení pracovníků pracujících na veřejné
zeleni – BOZP, PO, výšky, křovinořez,
sekačky, pily
postřik kaštanů, ořez stromů, deratizace,
montáž a demontáž vánoční výzdoby,
uložení bioodpadu, broušení řetězů na pilu,
prohlídka lékař, měření emisí a technická
prohlídka traktor,
opravy křovinořezu, sekaček, traktorů
služební cesty
projektová dokumentace chodník Netřebská

konkrétně
kopírování
turistické vizitky a deníky, fotografie,
publikace
pronájmy ordinací obvodního a zubního
lékaře a provozovny masáží a kosmetiky
platy obecních pracovníků pracujících
v budově obecního úřadu
dohody o provedení práce
odvody sociálního zabezpečení za
pracovníky pracující v budově obecního
úřadu

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění odvody zdravotního zabezpečení za
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§

název §

položka

název položky

konkrétně
pracovníky pracující v budově OÚ
pojištění 1x za ¼ roku za všechny
pracovníky obce

6171

činnost místní správy

5038

povinné pojistné na úrazové pojištění

6171

„

5136

knihy, učební pomůcky a tisk

publikace – např. zákony, rozpočtová
skladba

6171

„

5137

drobný dlouhodobý majetek

6171

„

5139

nákup materiálu

6171
6171
6171
6171
6171

„
„
„
„
„

5151
5154
5161
5162
5163

studená voda
elektrická energie
služby pošt
služby telekomunikací a radiokomunickací
služby peněžních ústavů

6171
6171

„
„

5166
5167

konzultační, poradenské a právní služby
služby školení a vzdělávání

6171

„

5169

nákup služeb

6171
6171
6171
6171

„
„
„
„

5171
5172
5173
6121

opravy a udržování
programové vybavení
cestovné
budovy, haly a stavby

např. skartovačka, tiskárna, laminovací
přístroj, židle
papír, tonery, šanony, obálky, ostatní
kancelářské pobřeby, čistící a mycí
prostředky
voda od VAK Nymburk v budově OÚ
elektrická energie v budově obecního úřadu
poštovné na veškeré odesílané dopisy
telefony, internet – komplet
pojištění majetku obce (vše kromě lesa a
traktorů)
právní služby, zpracování posudků
školení – např. evidence obyvatel, spisová
služba, účetnictví, BOZP a PO
aktualizace programů Gordic, www, servis
počítačů, doména cineves.cz, revize
hasících přístrojů, projednání přestupků
opravy kopírky, veškeré opravy budovy OÚ
programy do počítačů
služební cesty
projektová dokumentace na opravu budovy
OÚ, energetický audit OÚ
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PLÁNOVANÉ AKCE OBECNÍHO ÚŘADU A KULTURNÍ KOMISE NA ROK 2014

předpokládaný datum

název akce

předpokládané místo konání

08. 03. 2014

MDŽ

klub důchodců

15. 03. 2014

dětský maškarní karneval

sokolovna

duben 2014

noc s Andersenem

knihovna

duben 2014

lední revue - výlet

-

19. 04. 2014

divadelní přestavení Dívčí válka

sokolovna

30. 04. 2014

pálení čarodějnic

u rybníka Zásadník

květen 2014

turnaj v ping-pongu a petangue

květen 2014

Lukešova jízda

bude upřesněno

01. 06. 2014

den dětí

areál fary

01. 06. 2014

loutkové divadlo Neohrožený Mikeš

sokolovna

červen 2014

vyřazení předškoláků

fara/klub důchodců

červen 2014

dámský klub

klub důchodců

červenec 2014

2-denní oslava pouti

bude upřesněno

červenec 2014

závody (plavání)

rybník Zásadník

červenec 2014

Miraculum – výlet

Milovice

příměstský tábor

bude upřesněno

srpen 2014

koncert, soutěže (pivní štafeta, nohejbal)

v areálu sokolovny

září 2014

dámský klub

klub důchodců

září 2014

vítání občánků

klub důchodců/fara

září 2014

divadlo pro dospělé

sokolovna

září/říjen 2014

drakiáda

areál fary

říjen/listopad 2014

vyřezávání dýní + lampiónový průvod

bude upřesněno

05. 12. 2014

Mikuláš

u vánočního stromu v parku

dámský klub

klub důchodců

prosinec 2014

vánoční tvoření

klub důchodců

prosinec 2014

adventní koncert

bude upřesněno

každých 14 dnů

šikovné ruce

klub důchodců/fara

červenec/srpen 2014

konec listopadu 2014

sportoviště u vodárenského domku
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