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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 2/2011 

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

 
Zprávy z obecního úřadu 
Od zpravodaje č. 1/2011 zasedalo 
zastupitelstvo obce v termínech 28. července 
a 23. srpna 2011 a řešilo např. tyto body:  
o starostkou obce se stala Zdenka Sýkorová 

a místostarostkou Miroslava Zajíčková, 
o od 1. září přijetí jednoho muže a tří žen 

z úřadu práce na veřejně prospěšné práce, 
o přijetí jednoho muže na obecně prospěšné 

práce, 
o od 1. září přijetí Oldřicha Hajného 

na pracovní pozici „Vedoucí denní směny 
– traktorista“, 

 
o přijetí dvou pracovníků na veřejnou 

službu, 
o jednací řád zastupitelstva obce, 
o přijetí dotace na rekonstrukci špýcharu 

a její zahrnutí do rozpočtu obce, 
o dovybavení fary (postele, nádobí, 

povlečení), 
o dokončení rekonstrukce sociálního zařízení  

a dovybavení chatek u rybníka Zásadník, 
o umístění dětského hřiště v horní části 

zahrady mateřské školy, 
o nákup dvou kusů laviček a dvou kusů 

odpadkových košů, 
o změnu provozní doby na obecním úřadě 

(středa otevřena do 17 hodin) s možností 
domluvy individuální schůzky, 

o nájemní smlouva na byty v klubu 
důchodců (50,- Kč za m2 a 120,- Kč 
za společenské prostory měsíčně), 

o demolice vodárenského domku bude 
zahájena 29. srpna svépomocí, práce bude 
zaštiťovat firma Stados s.r.o., 

o uzavření smlouvy se společností Sigmin, 
a.s. na zhotovení výběrového řízení 
na rekonstrukci špýcharu, 

o přidělení bytu v domě s pečovatelskou 
službou Růženě Nové, 

o provedení zaměření parkoviště u hřbitova, 
Krsovníku, hřiště a cesty u rybníka 
Zásadník, 

o vypracování projektové dokumentace 
na parkoviště u hřbitova, 

o cvičení ve společenské místnosti v klubu 
důchodců. 

Celé znění usnesení včetně zápisu je 
k dispozici na obecním úřadě a internetových 
stránkách www.cineves.cz. 
O termínu konání příštího zasedání 
zastupitelstva obce budete včas informováni 
obecním rozhlasem a na internetových 
stránkách obce. 

 
Události v obci 
o fotbalové utkání AC Činěves, 
o minigolf,  
o sraz přátel historické vojenské techniky 

a veteránů, 
o koncert Šafrán vč. ukázky bitvy z války. 

 
Připravované akce v obci 
o výlet ZOO 3. září – odjezd v 8 hod od OÚ, 
o rybářské závody 9. září. 

 
Psí známky 
Na obecním úřadě je možno zakoupit známku 
pro psa. Cena 20,- Kč. 

 
 

 

Klub d ětí 
Z důvodu nezájmu ze strany rodičů nebude 
od září otevřen klub dětí při obecním úřadě.  
Obec ve spolupráci s TJ Sokol Činěves bude 
nabízet využití volného času pro všechny 
kategorie dětí dle zájmu (v jednání 
s předsedkyní TJ Sokol Činěves Vladislavou 
Hoďákovou). 
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Knihovna 
Knihovna bude do 11. září 2011 z důvodu 
stěhování na faru uzavřena. 

 
Otevřena bude 12. září od 13 do 15,30 
hodin.  
Nově nabízíme službu DONÁŠKA KNIH  
pro občany, kteří si nemohou dojít 
do knihovny sami. 
Knižní fond byl obohacen o níže uvedené 
knihy. 
Pro ženy:  
o Danielle Steel – Světla jihu, 
o Danielle Steel – Cesty osudu, 
o Vlasta Javořická – Hory a propasti  

(1. až  4. díl), 
o Shannon Drake – Šťastné zítřky, 
o Betrice Small – Věčná láska, 
o Betrice Small – Osudem pronásledovaná, 
o Judith McNaught – Ráj. 
Napínavé: 
o Joy Fieldingová – Dámy z Grand Avenue, 
o Joy Fieldingová – Nic mi neprozrazuj, 
o Sandra Brown – Svědkyně. 
Dívčí čtení: 
o Lenka Lanczová – Mokrá louka. 
Historické: 
o Luboš Koláček – Císařovna musí zemřít. 
Krimi: 
o Ed McBain – Prachy, prachy, prachy, 
o Ed McBain – Nešpory, 
o Dick Francis – Vyrovnaný účet. 
Dobrodružné: 
o Dan Brown – Andělé a démoni. 
Společenské: 
o Magda Váňová – Past, 
o Clive Cussler – Spartský poklad. 
Pro mládež (upíři): 
o J. R. Ward – Milenec z věčnosti. 
 

Změny v obci 
Od 1. září 2011 se mění na faře správcovská 
smlouva na smlouvu nájemní (50,- Kč za m2). 
Dále byla uzavřena dohoda mezi obcí 
a nájemcem o vytápění fary, o které se bude 
po celou topnou sezónu starat nájemce 
(tzn. i byt nájemce). 

Dřevo 
Z důvodu vytížení obecních pracovníků jsme 
byli nuceni si najmout na rozvoz dřeva 
z obecního lesa firmu.  
Cena za dopravu činí 100,- Kč s daní za m3. 

 
Oznámení lidem  
Připomínáme všem obyvatelům obce, že je 
povinnost se připojit na hlavní kanalizační řád. 
Není možno provádět přečerpávání splašků 
ze septiků do řádu, pokud je technicky možné 
se připojit. Z důvodu přečerpávání se 
do kanalizace dostanou hnilobné bakterie, 
které mají za následek zápach ve vsi.  
Ze septiků se musí splašky vyvážet rovnou 
na čističku odpadních vod. Doklad 
o vyvážení je nutno předkládat na obecní 
úřad! 
 
Odvoz zeleně 
Oznamujeme, že od září bude probíhat svoz 
zeleného odpadu pouze 1x týdně 
v PONDĚLÍ.  Žádáme občany, aby odpad 
dávali před dům až v neděli. 

 
Dámský klub 
Pro zpestření nadcházejících dlouhých 
podzimních a zimních večerů nabízíme 
zahájení činnosti dámského klubu 
ve společenské místnosti v klubu důchodců. 
Co si pod tím máte představit?  
o setkávání se u šálku dobrého čaje nebo 

kávy, 

 
o poslech hudby,  
o cvičení,  
o nordic walking, 
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o vaření,  
o ruční práce, 
o čtení knih a časopisů,  
o předváděcí akce nebo kulturní program 

(hudba, tanec). 
Klub by fungoval pravidelně jednou týdně 
(v případě zájmu častěji).  
Žádáme zájemkyně, aby se hlásily na obecním 
úřadě, v obchodě u paní Malé nebo 
u pečovatelky Jany Malé. Uvítáme vaše 
náměty, podměty a připomínky.  
Cílem zřízení dámského klubu je začlenění 
obyvatel do společného soužití v obci, 
podnět obyvatelkám k zájmu nejen o sebe, 
své děti a rodinu, ale také o dění kolem 
a zpestření života v naší obci. 
Těšíme se na společně strávené chvíle s vámi 
se všemi. 
 

Kominík 
Termín provedení revize 16. a 17. září. 

 
 
Klub důchodců 
Od 1. září 2011 je plně obsazeno všech pět 
bytů v klubu důchodců. 
 

Písmenka z kroniky… 
Vážení čtenáři, předkládáme Vám seriál článků 
z historie obce Činěves. Věříme, že ho většina 
z Vás přijme kladně, pochopitelně v otázce 
zaměření. Ostatním odpovíme citátem 
nejstaršího obecního kronikáře Jiřího 
Tuzinského: „Minulost je sklad, z nějž zašlé 
věci může vynésti moudrý, aby zhlédnuvše se 
zde, jak v nějakém zrcadle, zkušenosti dobré 
k svému dobru použil, dobrých činů svých 
předků následoval a zlých skutků měl za 
výstrahu. Nesuď, ale věrně si pamatuj, cokoliv 
tu čísti.“ 
Vesnice Činěves patří bezesporu k nejstarším 
v okolí. Není a pravděpodobně nebude důkazu, 
podle kterého by bylo možno tvrdit, v kterém 
období byl založena. Existují hypotézy, či 
spíše pověsti k jejímu založení, jsou však 

z většiny výplodem lidské obrazotvornosti. 
Jedna z nich uvádí, že skupina Slovanů 
osídlujících naše kraje založila osadu na místě 
dnešním, dle pokynu svého vůdce, jenž řekl: 
„Zde čiňme ves.“ Těmito slovy byl vysvětlen 
původ názvu obce. Této verzi neodpovídají už 
jen nejstarší známá označení, jako 
Czevinievess, Czynaves, Cviněves, či dokonce 
Sviněves. K posledně jmenovanému názvu 
napsal lékárník a bývalý starosta Poděbrad 
J. Hellich (zakladatel muzea v Poděbradech) 
zajímavou doložku. Uvádí, že nedaleký 
Nymburk se dříve jmenoval Svinoboř a tato 
oblast byla známá chovem sviní. Není tedy 
vyloučena možnost zasvěcení místa zvířeti, 
které poskytovalo obyvatelům obživu. 
V podstatě i stačil přenos informace o chovu 
sviní přes několik pokolení a název byl též na 
světě. Cviněves umožňuje rozvinout teorii 
o označení původu názvu z pěstování vinné 
révy. Ta se zde pravděpodobně pěstovala, toto 
tvrzení je možné opřít už jen o příznivou 
orientaci místních svahů k jihu.  
Ještě dnes známou pověstí vážící se k těmto 
místům je pověst o tvrzi obývané udatným 
pánem z Krsů, od kterého byl odvozen název 
místní vodní nádrže. Ze starých dokumentů 
vyplývá držba Činěvse rodem Krsovských 
z Krsů, ovšem záznam o ní pochází 
až z poměrně pozdní doby, roku 1589.  
Jediné co tedy může v budoucnosti přinést 
osvětlení otázky původu obce a jejího názvu 
může být jen mravenčí pátraní ve státních 
archívech. I tuto možnost zkoumáme, ale je 
nutno odpovědně podotknout, není to záležitost 
jednoduchá. Snad ještě další krůček postupu se 
nabízí v samotném konci znění názvu obce. 
Jak známo existují osady končící na ves, 
například Jičíněves, Milíčeves, či Kněževes. 
Vyvstává zde otázka, jestli tyto koncovky 
nepatří vznikem do jednoho období, tedy 
za nedošlo k jejich založení z popudu 
panovníka nebo církevní moci. Z těchto 
důvodů budeme kontaktovat kronikáře 
zmíněných obcí s dotazem k historii původu. 
Ze starých dokumentů je možno tvrdit jediné 
zdejší osídlení se dělilo na dvě části. Jedna 
náležela duchovenstvu, druhá vrchnosti. 
V kronice se můžeme dočíst, že už roku 1294 
náležela část osídlení k Poděbradům. Bohužel 
není uveden zdroj této informace. Takže první 
podložené datum naší historie se váže k roku 
1357, kdy zde „podací“ vykonával farní Beneš 
z Choustníka. Ten a jeho bratr Heřman jsou 
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vedeni jako první majitelé a páni obce s datem 
1370. 
Jména bratří z Choustníka, prvních známých 
majitelů Činěvse a hlavně historie jejich rodu 
nám umožní nahlédnout do období vzniku 
obce. V čase první písemné zmínky o Činěvsi 
vlastnili bratři Poděbrady, tehdy ještě osadu a 
hrad. Všechna obydlená místa v okolí 
Poděbrad podléhala Poděbradům, které 
v historickém poslání nahrazují Libici. Místo, 
kde došlo k vyvraždění mocného rodu 
Slavníkovců. Zhruba o 100 let později teče 
na Libici znovu krev, síla rodu Vršovců zaniká 
z příkazu knížete Svatopluka. Přemyslovci 
rozdělují hmotné statky Veršovců klášterům 
a zasloužilým osobám.  
Libici obdržel neznámý velmož, kterého patrně 
nelákalo sídlit v místě vyvraždění dvou rodů, 
a proto vznikly neznámého data Poděbrady.  
Kronikář Dalimil líčí účast poděbradských 
ozbrojenců v bitvě o pyšné město Milán, 
vylezli prý první na jeho hradby. Za tento čin 
obdržel majitel Poděbrad do erbu modrou 
barvu a v ní zlaté žebří. Z rodových 
posloupností je už v této chvíli možno zjistit 
jméno velmože Sezima. Ten má podle 
historických dokumentů tři syny titulu 
z Peruce, mezi nimi nás nejvíce zajímajícího 
Hroznatu. Jsme totiž znovu u bratrů 
z Choustníka. Jejich otec byl právě Hroznata. 
Posledním bodem k vyřešení je pochybnost 
o časovém nástupu titulu z Choustníka.  
Podle historických pramenů král Přemysl 
Otakar II. chtěje korunní statky získávat 
na úkor panstva, vzal Poděbrady na sebe 
a zřídil v nich královské (komorní) 
hospodářství. Za záminku mu posloužila smrt 
jednoho z bratrů držících Poděbrady. 
Uchvácení Poděbrad králem stavové zpočátku 
odsuzovali, ale sněm nakonec královou vůli 
uznal. Zbývající z bratří se musel smířit 
a až teprve jeho potomci stavějí hrad 
Choustník a mohou se nazývati z Choustnku. 
K celému tomuto zpestření četby v našich 
kronikách je možno ještě dodat jména 
některých českých panovníků v souvislosti 
a existencí Poděbrad. Přemysl Otakar II. dal 
příkaz, aby severovýchodní straně poděbradské 
osady byl rozděleny nové pozemky 
v parcelních kruzích rozdělených polními 
cestami bez ohledu na jakost půdy. Zajímavé, 
že celá akce byla prováděna právem zákupním, 
které bylo používáno až mnohem později, 
například u vzniku vsí Lhot. Přemysl Otakar II. 
nařídil přenést do Poděbrad z blízkého 

děkanství Havraníka (už neexistuje) župní 
úřady, správní i soudní. Václav II. potvrzuje 
roku 1290 v Poděbradech mělnickým jejich 
výsady a vysazuje zde některé vesnice 
zákupním právem. Král Jan Lucemburský 
pobývá zde 1315 a 1322, kdy tu vydává 
některé vladařské listiny a odpočívá 
po vojenské výpravě. Ten také peněz věcně 
potřebný, panství zastavuje. V tomto období 
se také krajský soud stěhuje z Poděbrad 
do Nymburka. 
Z četných dalších držitelů obce nebo její části 
jsou nejdůležitější pánové z Wantenberka, 
připomínající se do dat 1379, 1404, 1410, 
1437. První a poslední datum potvrzuje 
existenci tvrze na území obce, prostřední 
datum určuje období poručnické vlády.  
Překvapivou je pro nás zpráva z dokumentu 
k roku 1498, že Jan ze Šelberka část vsi 
(pochopitelně Činěvse) náležející ke hradu 
Kosti, přenechává králi a tato část se připojuje 
ke komornímu panství Poděbradskému. 
Bohužel, zatím k tomuto bodu není co říci.  
Poněkud jsme přeskočili dobu husitskou, 
pravdou ovšem je, že vzhledem ke vsi není 
mnoho k vyprávění. Fakty jsou pouze Žižkův 
průjezd blízkými Podmoky a obléhání 
Poděbrad roku 1426. 
V případě tažení husitů v čele s Janem Žižkou, 
uvádí naše kronika, že se tak stalo v době 
noční. Hejtmanovi lidé silně reptali, narážejíce 
na útrapy nočního pochodu. Žižka prý, aby 
vojsko uklidnil, nechal okolní vesnice 
a Králové Městec zapálit. Snad z toho důvodu, 
aby lépe viděli na cestu. Obléhání Poděbrad 
roku 1426 trvající 13 týdnů je velice 
překvapivé.  
Pan Boček z Kunštátu totiž do té doby 
udržoval s husity velice dobré vztahy. 
Bezvýsledné obléhání však zcela jistě 
umožnilo Táboritům a Sirotkům ze 
zásobovacích důvodů navštívit Činěves a podle 
tehdejších dobrých zvyků ves zapálit. Záznamy 
o těchto událostech bohužel nemáme. V tomto 
období už musela být ve vsi nějaká farní osada 
či kostel a fara. Nasvědčuje tomu dokument 
z roku 1391, že Martin plebán činěveský 
vyměnil místo se Stanislavem, preceptorem 
kostela pražského s povolením patrona 
Václava z Vartenberka. Nejzávažnější důkaz 
podává existence zvonku z roku 1506 zvaného 
„sanotus“ původně používaného ke všem 
druhům zvonění. (pokračování v dalším čísle). 
Sepsal kronikář František Sýkora. 
 


