ČINĚVESKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 8/2014
Informační zpravodaj obce Činěves
Náměty, připomínky zasílejte na e-mail ou@cineves.cz

Zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 26. srpna
2014:
Zastupitelstvo obce schválilo:
o zapisovatelka Marie Vorlíčková
o program s připomínkami
o směrnici č. 1/2014 o zadávání zakázek malého
rozsahu
o podpis smluv pro TJ Sokol a MS Činěves
o odpis nevymahatelných daňových nedoplatků
ve výši 10.584,- K
o vyřazení majetku v celkové ceně 3.610,59 Kč
dle inventarizační zprávy
o rozpočtové opatření k 31. červenci 2014
o zřizovací listina mezi obcí Činěves a její
příspěvkovou organizací – Mateřská škola
Činěves, okres Nymburk
o smlouva o výpůjčce včetně přílohy č. 1 (soupis
majetku)
mezi
obcí
Činěves
a její
příspěvkovou organizací – Mateřská škola
Činěves, okres Nymburk
o navýšení počtu dětí z 24
na 25 pro školní rok
2014/2015 MŠ Činěves
o schvaluje
bezúplatný
převod pozemku pp. č.
1585/19 v k.ú. Činěves
z vlastnictví
České
republiky – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví obce Činěves. Zastupitelstvo
obce Činěves schvaluje omezující podmínky
zakotvené v čl. IV. a věcné právo dle čl. V.
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a zřízení věcného práva
– převod pozemku pp. č. 1585/19 v k.ú.
Činěves (příloha č. 7)
o přijetí dotace na výsadbu alejí ke křížku
ve výši 34.923,- Kč a ve Skále ve výši
232.005,- Kč do rozpočtu a rozpočtovou
úpravou
o podpis Smlouvy o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životní prostředí
a s přijetím dotace ve výši 2.472.347,- Kč
do rozpočtu obce a rozpočtovou úpravou - akce
Svážíme bioodopad z obce Činěves,

o pravomoc finančnímu výboru, aby vybrala
firmu, která zajistí výběrové řízení na akci
Svážíme bioodopad z obce Činěves
o pověřuje starostku podpisem Smlouvy
č. 14172073 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životní prostředí na akci
Výměna zdroje vytápění mateřská škola
čp. 184 Činěves
o archeologický průzkum na stavbě chodník
v Netřebské ulici od obecně prospěšné
společnosti Labrys o.p.s. za částku 4.800,- Kč
bez DPH
o umístění kontejneru na ošacení od Diakonie
Broumov
o přijetí dotace na opravu strojního vybavení
ČOV do rozpočtu.
Starostka pověřuje:
o ověřovatele Marcelu Sečovou a Miroslavu
Zajíčkovou
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
o zajištění údržby travnaté plochy v zahrady
v areálu MŠ
o přípravné práce na zpracování projektu
na bezpečnostní přeliv u rybníka Zásadník
o zpracování projektu zatrubnění Zásadnického
potoka
o pravidla pro přijímání a vyřizování stížností
a petic
o dotace ve výši 5.000,- Kč či daru Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o. s., Prostějov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o stav pokladny a účtů k 31. červenci 2014
o kontrolu
hospodaření
mateřské
školy
za I. pololetí 2014 (vrácena k přepracování)
o vyčištění koryta vodního toku zvaný „Hlavní“
(tj. struha z Podvázku k čp. 215) Povodím
Labe s.p.
o projektová dokumentace k výstavbě na akci
NYRO dálkové ovládání
o návrh na odpis majetku MŠ
o vyjádření k rybníku J.
o petice za předzahrádku v Činěvsi čp. 157
Hostinec „U Šťastných“
o motocyklové závody na okruhu v Dymokurech
ve dnech 20. – 21. září 2014
o rekonstrukce silnice II/330
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o soudní spor s manžely G.
o výplatu dividend VAK Nymburk, a.s.
o oznámení termínu přezkoumání hospodaření
obce
o výši podpory na veřejně prospěšné práce za rok
2013
o územní souhlas č. j. 03496/14/Výst/VITA
ze dne 31. července 2014 vydaný MěÚ Městec
Králové,
o rozhodnutí č. 103 územní rozhodnutí č. j.
02724/14/Výst/VITA ze dne 13. června 2014
o kolaudační
souhlas
č.
j.
0027174/VUP/2014/JPa ze 14. července 2014
vydaný MěÚ Poděbrady
o rozhodnutí č.j. 098466/2014/KUSK ze dne
3. července 2014 vydané Krajským úřadem
Středočeského kraje
Zastupitelstvo nepřijalo usnesení:
o žádosti dle zákona 106/1999 Sb. – č. j.
Čin/527/2014, Čin/528/2014, Čin/529/2014
o nesouhlas s přijetím P. V. na obecně prospěšné
práce ve výši 300 hodin
o nevydávání Činěveského zpravodaje do voleb
Zastupitelstvo odložilo projednání:
o přijetí dotace na zateplení budovy obecního
úřadu a klubu důchodců
o darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného
břemene Římskokatolická farnost Městec
Králové
Zastupitelstvo schválilo úkoly:
o starostka – vrátit bod č. 15 z usnesení č. 9/2011
z 23. srpna 2011 – zaměření cesty u rybníka –
do kontroly plnění usnesení
o starostka – zpracovat rozpis mezd
o starostka – zajistit původní projekt na rybník
Zásadník
o finanční výbor - vybrat firmu, která zajistí
výběrové řízení na akci Svážíme bioodopad
z obce Činěves
o starostka – dotaz na SFŽP ČR možnost
odložení dotace na zateplení budovy obecního
úřadu a klubu důchodců
o starostka – zajistit vše potřebné, aby se chodník
u Kovárny stihl udělat při opravě silnice

o 20. - 21. září 2014 závod motocyklů
na okruhu v Dymokurech,
o říjen 2014 vítání občánků
(přesný
termín
bude
upřesněn),
o říjen 2014 dámský klub
vystoupení
skupiny
Tamburaši
z Poděbrad
(přesný termín bude upřesněn).

Přehled uskutečněných akcí
o každých 14 dnů Šikovné ruce,
o 23. srpna 2014 V. FOLK-ROCK (TJ Sokol
Činěves),
o 29. srpna 2014 prázdninový výlet do Milovic
do Mirakula,
o 30. srpna 2014 rozloučení s prázdninami
(TJ Sokol Činěves),
o 6. – 7. září 2014 rybářské závody „30“
(OS Zásadník),

Co se dělo…
Veřejná zeleň
Pravidelná údržba zeleně.
Zahájení prací na restaurování kříže u kostela –
restaurátoři kříž sejmuli a rozebrali podstavec,
pracovníci
obce
vybetonovali
základ
pod podstavec.
Oprava valníku, traktoru, obou křovinořezů
a traktůrku John Deer.
Fara
Jednání s Městským úřadem Poděbrady, odbor
památkové péče, ohledně obnovení WC na pavlači.
Oprava fasády stodoly.
Kanalizace a ČOV
Čištění kanalizačního řadu na dvou místech v obci.
Dle pokynů pracovníků, kteří prováděli čištění,
upozorňujeme občany, aby do kanalizace neházeli
VLHČENÉ UBROUSKY, které se nerozpustí
jako klasický toaletní papír a časem utvoří ucpávku
v kanalizaci.
Oprava čerpadla na ČOV.
Budova čistírny odpadních vod je již zapsaná
v katastru nemovitostí pod č.e. 3.

Zastupitelstvo nehlasovalo
o obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o omezení
provozní doby hostinských provozoven

Rybník Zásadník a chatky
Kontrolní rozbor vody na sociálním zařízení.
Velká chata je zapsaná v katastru nemovitostí
pod č.e. 2.

Připravuje se

Hasičská zbrojnice a sběrný dvůr
Budova hasičské zbrojnice je zapsaná v katastru
nemovitostí pod č.e. 5.
Budova na ukládání odpadu ve sběrném dvoře je
zapsaná v katastru nemovitostí pod č.e. 4.

o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce
v klubu důchodců,
o ve středu 17. září 2014 zájezd do Litoměřic
na Zahradu Čech (ZO ČZS Činěves),
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OS Zásadník
Ve dnech 6. – 7. září 2014 se konaly rybářské
závody 30 hodin dvojic. Závodu se zúčastnilo
13 týmů.
Celkem bylo uloveno 576,22 kg ryb:
o kapr – 176 ks
o amur – 7 ks
o jeseter - 4 ks
o candát – 2 ks
o karas – 1 ks
o lín – 1 ks
Největší rybu ulovil p. Boček M. – kapr 13,08 kg.
Pořadí:
1. Děček M./Donát
100,86 kg
2. Kubový/Kršňák P.
80,4 kg
3. Boček/Boček
7,36 kg
4. Bohuša D./Bohuša J.
54,86 kg
5. Suchánek A./Dobiáš J.
39,62 kg
Připravuje se přátelské posezení rybářů.
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník

Knihovna
Obecní knihovna bude z důvodu dovolené
uzavřena v pondělí 15. a ve čtvrtek 18. září.
Čtenářská soutěž KNIHOREJ
Celé Česko čte dětem
pořádá
celostátní
čtenářskou
soutěž
KNIHOREJ
aneb
čtenářská
soutěž,
která
je
určena
pro děti.
V
září
soutěžíme
s
knížkou PUFÍK
Z POHÁDKOVÉ LHOTY. Napsal: Igor
Mandík. Vydalo: Nakladatelství Albatros
v Praze.
Na září jsme pro vás, milé děti, připravili tak
trochu jinou knihu, se kterou je možno soutěžit.
Tento měsíc budeme soutěžit s knihou Pufík
z Pohádkové Lhoty od spisovatele Igora Mandíka.
Pufík je nejchytřejší plyšák ze všech hraček. Má
svou vlastní aplikaci pro mobilní telefon a svou
vlastní Pohádkovou Lhotu. A má taky kamaráda,
Pepíka, který si za ním chodí ve snu do Pohádkové
Lhoty hrát.
Malý Pepík zde společně s kamarádem Pufíkem
zažívají úžasná dobrodružství a potkávají
podivuhodné bytosti. Navštíví Zmrzlinové lázně,
Studánku splněných přání a u Kouzelného jezera
se potkají s Megasardinkou.
První kniha v ČR, která využívá augmentovanou
realitu přes mobilní telefon! Použitím aplikace
„Pufik“ ve vašem smartphonu ilustrace ožijí,

rozpohybují se a dítě je může dotykem ovládat.
Atmosféru děje dokreslují zvukové efekty.
Pro lepší představu je možno kliknout
na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=_VZ
IUOAEW9A
Celé Česko čte dětem vám přeje příjemnou
zábavu! Těšíme se na vaše odpovědi :)
Soutěžní otázky:
1) Kdy chodí děti za Pufíkem do Pohádkové
Lhoty?
a)
Ráno, když se jim nechce do školky.
b)
V poledne, místo oběda.
c)
Večer, když se chodí spát.
2) Jaké jsou lázně, do kterých děti s Pufíkem
mohou v Pohádkové Lhotě zajít?
a)
Písečné
b)
Vodní
c)
Zmrzlinové
3) Jak se jmenuje Pufíkův kamarád?
a)
Lojzík
b)
Toník
c)
Pepík
Své odpovědi nám zasílejte do konce září na email bieleszova@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, telefonní číslo a adresu. Tak hurá
do toho!!!
Zdroj Čtenářská soutěž knihorej:
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/1119/celostatni-souteze/celostatnictenarska-soutez/zari-2014/platné k 11.9.2014, 15,15 hod

Celostátní výtvarná soutěž
Celé Česko čte dětem vyhlašuje 9. ročník oblíbené
celostátní výtvarné soutěže pro děti.
Zapojte se do výtvarné soutěže s tématem CESTA
DO ŘÍŠE FANTAZIE. Děti mají bohatou fantazii,
kterou nacházejí v pohádkových příbězích,
ve svých snech či přáních. Nechejte je vyjít
na cestu do jejich říše fantazie!
Své výtvarné práce nám posílejte na kartónu
velikosti minimálně A4 a maximálně A3.
Na zadní stranu napište: jméno, příjmení, věk,
adresu školy (školky), telefonní číslo, e-mail.
Své práce posílejte do konce února 2015
na adresu: Celé Česko čte dětem, o. p. s.,
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín.
Vítězové soutěže obdrží krásné knižní ceny
a speciální dárky! Z vítězných prací budou
vytvořeny nové záložky do knih a obrázkové
pohlednice, které si pak můžete koupit v našem
e-shopu. Těšíme se na vaše obrázky.
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/1099/celostatni-souteze/celostatnivytvarna-soutez/rok-2015/, platné k 11.9.2014, 15,15 hod

Zdeňka Šlechtová, knihovnice
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Šikovné ruce
… čarovné pytlíčky…
Červenec – sedmý měsíc v roce – pro děti začal
prázdninový ráj.
Léto je tady, vzduch horkem tetelí se –
vše živé žízní, horkem vadne – zmírá –
zem, ta je vyschlá, samá škvíra.
Když konečně přišly bouře a s nimi spásné deště,
osvěžily jen málo, zem pila by ještě.
Přes to, že horko nás také trápilo,
od našeho setkání nás to neodradilo.
Vždyť dali jsme si za cíl připravit – čarovné
pytlíčky –
a bylinky nasušit.
Čarovné pytlíčky – našich prababiček, vždy plné
koření, bylinek, pro lidi nebo pro dobytek.
Koření, bylinky, co duši pohladí, neduhy vyléčí –
chuť
jídel
vylepší.
Meduňku
na
nervy, heřmánek
na trávení,
řepičí na rány,
kopřivu
na
čištění,
jitrocel na kašel
a lípu na pocení,
šípek je na chřipku a levandule – ta na krásné
snění.
Bylinek je mnoho, každá má svou sílu –
stačí je jen nasbírat, usušit a do pytlíčku dát
(a přidat i svou víru).
Když pak přijde jejich čas – stačí jenom vzít
a můžeš začít čarovat.
Čarovné pytlíčky – máš hezky po ruce –
vždycky ti pomohou zvládnout tvé nemoce.
Po sušených bylinách nás potěšily květy jiné –
ty, které nikdy neuvadnou – květiny háčkované.
Petrklíče či sněženky, narcisy, orchideje,
mečíky, květy jabloní, macešky nebo slunečnice –
které dřív, které zhotovit, které jsou hezké více?
Každá z těch květin, však má svoje kouzlo,
stačí jen háček vzít a sám se přesvědčit.
Hanička, Hanča, Hanka, Hana…..
Oznámil nám kalendář a to není žádný lhář,
že zítra svůj svátek máš.
A proto Ti přejem:
Ať hodně dobrých lidí znáš, ať pořád dobře
vypadáš,
ať žádnou nemoc nepotkáš, zkrátka, ať se pořád
dobře máš.
Vše nejlepší Ti přejem k svátku, ať máme v Tobě
i dál dobrou kamarádku,
ať problémy v životě nemáš a ať nad ničím si
nestrádáš.

Ať slunce každý den Ti svítí a jeho paprsky Tě
hřejí –
to Ti Tvé kamarádky ze Šikovných rukou přejí.
… a ještě navrch pevné zdraví a život, ať Tě ještě
dlouho baví.

Podzim
Když přijde do vsi podzimek,
to mají střelci úlovek.
Bum, bác, ozývá se vesnicí
a pak vezou zajíci.
Pěkně v řadě, popořadě.
Potom to zapijí
a při tom hodují.
Zajíčkové, ušáčkové,
co jste dělali,
že jste se tak lehko
chytit nechali?
Přeji Vám, střelci, napříště
pěknou mušku
a vám zajíci
štěstí trošku.
Marie Sixtová

Odpady
Sběrný dvůr je otevřen pro uložení ZELENÉHO
ODPADU každou neděli od 10,00 do 12,00 hodin.
Sběrný
dvůr
je
otevřen
pro
uložení
NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU každou 1. sobotu v měsíci od 8,00
do 10,00 hodin, tj. příště v sobotu 4. října 2014.

Pozvánka AVE
U příležitosti 20 let od založení skládky
v Benátkách Vás společnost AVE srdečně zve
v sobotu 20. září 2014 od 14 do 17 hodin
na Benátský vrch.
Zábavné odpoledne pro malé i velké:
o skákací hrad,
o malování na obličej,
o zábavné ekodisciplíny,
o prohlídka skládky s odborným výkladem,
o ukázka svozové techniky,
o v 15,30 hodiny vám loutkové divadlo Špalíček
z Plzně zahraje představení Odpadková
pohádka.

Použité baterie nepatří do koše! Škodí
životnímu prostředí i lidem.
Použité baterie a akumulátory, nesprávně
vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně
ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují
škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou
znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody.
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Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně
škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny
baterií lze přitom recyklací znovu získat 167 kg
oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně
15 kg niklu a mědi.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich
recyklaci.
Čím
více
vybitých
baterií
se do recyklačního procesu dostane, tím méně
přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé
baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace
podaří zachytit.
Podle
průzkumu
neziskové společnosti
ECOBAT
zajišťující
zpětný odběr baterií,
lidé odhadují, že mají
doma v průměru 12,7
baterií.
Průzkumy
v západní Evropě však
ukazují,
že
ve
skutečnosti se v domácnosti nachází přes 100 kusů
baterií
a akumulátorů.
Vysloužilý
monitor
či rtuťový teploměr bychom do směsného odpadu
nikdy nevyhodili. Jedna či dvě malé baterie se však
v koši snadno ztratí.
Třídit baterie je snadné. Ve své domácnosti k tomu
můžete využít krabičku ECOCHEESE, která
se hodí do každého interiéru. Na výběr je hned
několik barevných variant. Lze ji objednat zdarma
na
www.ecocheese.cz
nebo
na www.facebook.com/ecocheese.
Použité baterie lze pak bezplatně odevzdat
ve všech prodejnách, které v rámci svého
sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci
jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu
na jejich značku, velikost, množství či místo
nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných
dvorech, na školách, úřadech a v některých
firmách. Obec Činěves má sběrnou nádobu
umístěnou na obecním úřadě. Sběrný dvůr
v Činěvsi je otevřený každou 1. sobotu v měsíci
od 8 do 10 hodin. Aktuální seznam všech sběrných
míst
a
další
informace
naleznete
na www.ecobat.cz.
ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která
od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
přenosných baterií v České republice. V roce 2013
zpětně odebrala 1 031 tun baterií, což představuje
32 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje
více než 18 000 míst zpětného odběru.

Volby do zastupitelstva obce
V minulém zpravodaji byla zveřejněna výzva
pro volební strany v naší obci. Termín příspěvků

byl do 10. září 2014. Této možnosti nevyužilo
žádné ze zaregistrovaných sdružení nezávislých
kandidátů.
V naší obci se budou volby konat ve společenské
místnosti v klubu důchodců v pátek 10. října
2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014
od 8 do 14 hodin.
Voličem do zastupitelstva obce je:
1. státní občan České republiky, který
o alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let
o je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu
2. státní občan jiného státu (pozn. rozumí se
pouze členského státu Evropské unie), který
o alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let
o je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu
o jemuž právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika vázána
a která
byla
vyhlášena
ve
Sbírce
mezinárodních smluv (mezinárodní smlouvou
je Smlouva o přistoupení České republiky
k Evropské unii)
o občan jiného členského státu Evropské unie
může hlasovat pouze za podmínky, že požádal
obecní úřad o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů
Prokázání totožnosti:
1) Občan České republiky prokazuje svou
totožnost a státní občanství: občanským
průkazem nebo cestovním pasem České
republiky
2) Občan jiného členského státu EU prokazuje
svou totožnost a státní občanství: průkazem
o povolení k pobytu
Po obdržení úřední obálky (popřípadě hlasovacího
lístku) vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacího lístku; voliči, který se neodebral
do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.
Způsob hlasování:
Volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci
volen. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební strana, byl by
takový hlas neplatný.
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2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
3. Oba shora uvedené způsoby kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem ve čtverečku jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží
do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové
volební komise.
Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky Zdroj:
Krajský úřad Středočeského kraje

Upozornění k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje
požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků
o odstranění a okleštění
stromoví
a jiných
porostů
ohrožujících
bezpečné a spolehlivé
provozování
zařízení
distribuční
soustavy
v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
Zásah
proveďte
v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto
roku.

Náhrobní kámen rodiny Křineckých
z Ronova
V roce 1463 propůjčil český král Jiří z Poděbrad
urozenému pánu Janu Křineckému z Ronova statek
Dymokury. Některé historické prameny uvádějí, že
manželka Jana Křineckého se jmenovala Eliška
a byla sestrou krále Jiřího. Rod Křineckých držel
statek Dymokury více než sto let a svoje panství
rozšířil do dalekého okolí. Jan Křinecký po sobě
zanechal dva syny – Jiřího a Viktorina. Ti majetek
drželi od roku 1487, oba pak zemřeli v roce 1510.
Dědici, potomci Viktorina, dědili Rožďalovice,
Dětenice a Dymokury tak, že druhorozený syn

Šťastný vlastnil do roku 1542 Dymokury, Činěves
a Rožďalovice. Jmenovaný byl i uznávanou státní
autoritou, vykonával úřad hejtmana Hradeckého
kraje.
V roce 1572 prodal Šťastný tvrz Dymokury
s dvorem a ves Svídnici Jindřichu Seletickému
ze Smojna. Zároveň pak koupil v Činěvsi další
hospodářský dvůr od Vavřince Bartoňka (za 125
kop grošů českých), rok před tím od Václava
Lučanského z Lužně (100 kop gr. č.). Tím jen
Šťastný potvrdil svoji majetkovou převahu
v Činěvsi. Už od 15. století vlastnili Křinečtí v obci
největší díl. Šťastný měl za manželku Dorotu
Křineckou z Valdštejna, rodový majetek pak dědili
synové Viktorin a Jiří Volf. Šťastný zemřel v roce
1575, v roce 1580(9?) zemřela jeho žena Dorota
a byla v Činěvsi uložena k věčnému spánku, jak
dokládá dochovaný náhrobní kámen. Syn Viktorin
se po nějakém čase rozhodl zděděný majetek
v Činěvsi prodat a za tímto účelem jednal se
zástupci královského komorního panství. Majetek,
který spravovali, sousedil s jeho statky.
Vyjednávaní nakonec dospělo až k roku 1586, kdy
v sobotu po svaté Kateřině převzal císař Rudolf II.
„trhem dokonavým“ veškerý majetek Křineckých
v Činěvsi. Za částku 9 400 kop grošů míšeňských
přešla drtivá část majetku v obci do císařských
rukou a byla připojena ke komornímu panství
Poděbrady.
Náhrobek Doroty Křinecké z Valdštejna byl
původně umístěn blízko stanoviště místního kostel,
zasvěceného sv. Václavu. Ten prošel demolicí
v roce 1744 a k němu připojený hřbitov zrušili
v roce 1749. Od roku 1750 vzniká kolem nového
kostela sv. Václava a přilehlého hřbitova ohradní
zeď, do níž byl náhrobek vestavěn. Zde podléhal
vlivům povětrnosti až do roku 2008. Tehdy ho
obec Činěves nechala z ohradní zdi vyjmout
a restaurovat. Odbornou práci na náhrobku
prováděl Josef Červinka z Nymburka ve stodole
fary, pracoval pod dohledem příslušného
památkového ústavu.
Po dokončení restaurátorských prací v roce 2009
byl náhrobek trvale umístěn v předsíni kostela
sv. Václava. Na tomto stanovišti může být
příležitostně přístupný veřejnosti a zároveň
se zamezí působení povětrnostních vlivů na jeho
pískovcovou hmotu.
Náhrobek je vytesán ze střednězrnného pískovce
neznámého původu. Jeho spodní část je vyplněna
reliéfem Dorotina rodového Valdštejnského erbu,
který je umístěn v prostoru vymezeném dvěma
sloupy a segmentovým obloukem.
Sepsal kronikář František Sýkora
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