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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 3/2014 

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

 
Poruchy vodovodu 
V případě havárie vodovodu se obracejte na 
společnost VAK Nymburk a.s. na telefony 
325 513 804 nebo 602 422 458. Poruchy 
vodovodu neřeší obecní úřad. 
 
Připravuje se 
o 5. dubna 2014 rybářské závody 

na rybníce Zásadník, 
o 5. dubna 2014 lední 

revue Popelka na 
ledě, odjezd 12,30 
hod od obecního 
úřadu,   

o 8. – 10. dubna 2014 
od 8 do 16,30 hodin 
velikonoční 
výstava SOŠ a 
SOU Městec 
Králové, 

o 10. dubna 2014 od 14 hodin šikovné 
ruce ve společenské místnosti v klubu 
důchodců, 

o 13. dubna 2014 od 15 hodin velikonoční 
tvoření ve společenské místnosti v klubu 
důchodců, 

o 16. dubna 2014 od 10 hodin velikonoční 
vystoupení dětí z mateřské školy 
ve společenské místnosti v klubu 
důchodců, 

o 18. dubna 2014 od 15 hodin velikonoční 
akce pro děti Hledávní velikonoční 
slepičky – Noc s Andersenem 
(bez spaní), 

o 19. dubna 2014 od 16 hodin divadelní 
představení Dívčí válka v sokolovně – 
vstupné dobrovolné, 

o 19. – 20. dubna 2014 velikonoční 
výstava s ochutnávkou v klubu 
důchodců (přesný čas bude upřesněn),  

o 24. dubna 2014 šikovné ruce 
ve společenské místnosti v klubu 
důchodců, 

o 30. dubna 2014 čarodějnice. 
 

 
Přehled uskutečněných akcí  
o 27. února 2014 šikovné ruce, 
o 8. března 2014 MDŽ,  
o 13. března 2014 šikovné ruce, 
o 15. března 2014 dětský maškarní 

karneval, 
o 22. března 2014 turnaj ve stolním 

tenise (TJ Sokol Činěves), 
o 23. března 2014 výroční valná hromada 

TJ Sokol Činěves, 
o 27. března 2014 šikovné ruce. 
 
Co se dělo… 
Silnice na Netřebice 
Z důvodu rekonstrukce komunikace bude 
silnice uzavřena do 31. července 2014. 

Veřejná zeleň 
Začátkem března 
proběhla v obci 
deratizace 
veřejných 
prostranství a 
kanalizační sítě.  
Pravidelné 
uklízení odpadků u kontejnerů na tříděný 
odpad a odvoz tohoto (většinou 
velkoobjemového či elektro odpadu) 
do sběrného dvoru – min. 3x do týdne. 

Chodník  
Stavební úřad v Městci Králové vydal 
územní rozhodnutí.  

Mateřská škola 
Kolaudace proběhne dne 11. dubna 2014. 

Hasičárna 
Oprava dle pokynů kominíka. 
 
Protipovodňová opatření  
Městský úřad Poděbrady vydal vyjádření 
k výměně potrubí u čp. 276.  
Potrubí bylo zakoupeno. V nejbližším 
termínu budou zahájeny práce na výměně 
potrubí. 
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Informace živnostenského úřadu 
Na prodej alkoholu je třeba koncese 
Dnem 17. října 2013 
nabyl účinnosti 
zákon č. 309/2013 
Sb., kterým se 
změnil zákon 
č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento 
zákon zavedl v České republice koncesi na 
prodej alkoholu a lihovin.  
Od tohoto data  prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin mohou 
uskutečňovat jen podnikatelé s koncesí 
„Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin.“ Všichni podnikatelé, kteří již byli 
ke dni 17. října 2013 oprávněni prodávat 
uvedené komodity a hodlají je prodávat 
i nadále, mají povinnost požádat o udělení 
koncese.  Lhůta pro podání žádosti o 
udělení koncesní listiny končí již 
17.04.2014. Marným uplynutím této lhůty 
podnikateli právo prodávat alkohol 
zaniká.  
Koncesi na prodej lihovin potřebuje každá 
fyzická nebo právnická osoba, která 
jakýmkoliv způsobem prodává alkoholické 
nápoje  případně distribuje alkohol a jiné 
lihoviny v rámci volné živnosti. Dále každý, 
kdo v rámci hostinské činnosti prodává 
alkohol a  lihoviny spotřebitelům. Typicky 
se jedná o všechny prodejce alkoholu 
tj. např. prodejny potravin, večerek, 
čerpacích stanic apod. včetně i prodejců 
alkoholu v dopravních prostředcích. Koncese 
se samozřejmě také vztahuje na všechny 
restaurace, hospody, bary a jiné podobné 
podniky, které prodávají lihoviny 
spotřebitelům. Úprava zákona se vztahuje 
také na podnikatele, kteří třeba alkohol 
prodávají v cukrárnách apod., kde je prodej 
výrobků s obsahem alkoholu okrajovou 
záležitostí. 
Žádost o koncesi se podává na jakémkoli 
živnostenském úřadě. O koncesi na prodej 
alkoholu si může požádat každý podnikatel, 
který splňuje všeobecné podmínky 
pro provozování živnosti (plná svéprávnost, 
bezúhonnost). Pro stávající podnikatele, kteří 
již před nabytím účinnosti novely byli 
oprávněni prodávat alkohol, je žádost 

až do 17. dubna 2014 osvobozena 
od správního poplatku. Po tomto datu za ni 
podnikatelé zaplatí 500,- Kč, noví 
podnikatelé zaplatí 1.000,-Kč. K žádosti 
o uvedenou koncesi není zapotřebí dokládat 
žádné další doklady . 
 
Sbírka 
Obec Činěves se již potřetí zapojí do sbírky: 
Český den proti rakovině 2014, která 
proběhne ve středu 14. května. 

Sbírka a preventivní 
letáky budou tematicky 
zaměřeny na prevenci 
nádoru plic a výchovu 
k nekouření. Výskyt 

bronchogenního 
karcinomu v ČR stále 
stoupá a kouření 

(aktivní i pasivní) se na jeho vzniku podílí až 
z 90%. 
Barva stužky u kytiček bude letos tyrkysová 
a minimální prodejní cena zůstává 20,- Kč.  

 

Autobusové nádraží Poděbrady  
Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 
informuje o plánované akci rekonstrukce 
autobusového nádraží v Poděbradech, která 
probíhá v termínu 4. března - 13. července 
2014. S rekonstrukcí jsou spojena následující 
dopravní opatření, která se mohou dotknout 
našich občanů dojíždějících do Poděbrad. 
Dopravní opatření z důvodu uzavírky 
prostoru současného autobusového nádraží 
bude pro všechny linky jedoucí k železniční 
stanici zavedena objízdná trasa ulicemi 
Husova a Mánesova žádnou linkou nebudou 
obsluhovány zastávky na Riegrově náměstí. 
Pro linky bude zavedna náhradní autobusová 
zastávka - Poděbrady, škola (autobusová 
zastávka před ZŠ Václava Havla), 
u železniční stanice (před nádražní budovou 

směrem k Penny 
marketu) budou 
zřízeny náhradní 

autobusové 
zastávky. Z důvodu 
prodloužení trasy 
došlo i k drobnému 
prodloužení jízdní 

doby, ve většině případů k dřívějšímu 
odjezdu a pozdějšímu příjezdu z/do 
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Poděbrady železniční stanice.  
Jízdní řády jsou schváleny k datu 
celostátních změn jízdních řádů, tj. 
k 2. březnu 2014.  
Stav uvedený v jízdních řádech, tj. se 
zrušením zastávky Poděbrady, Riegrovo 
nám. a zavedení náhradní zastávky 
Poděbrady, škola je platný od úterý 4. března 
2014.  
V příloze je uvedeno schéma dočasného 
umístění zastávek Poděbrady, železniční 
stanice v průbehu rekonstrukce a jízdní řády. 
 

Uzavírka mostu v Nymburce 
Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 
informuje o plánované uzavírce kamenného 
mostu v Nymburce (na silnici I/38), která by 
měla proběhnout v temínu 1.-20.4.2014. 
Uzavírka se dotkne linek autobusové 
dopravy H31 Poděbrady-Nymburk, H41 
Nymburk-Sadská, H42 Nymburk-Sadská 
a H43 Nymburk-Pečky. 
 
Prodej kuřic 
Dne 14. dubna 2014 ve 9.00 hod se budou 
před budovou obecního úřadu prodávat 
kuřice stáří 17. týdnů za 155,- Kč. 
Dne 28. dubna 2014 ve 12.30 hod se budou 
před budovou obecního úřadu prodávat 
kuřice stáří 11. – 20. týdnů za 120,- Kč – 
165,- Kč za kus. 
 
Pošta Dymokury 
Pošta Dymokury oznamuje, že bude v pátek 
4. dubna 2014 otevřena jenom odpoledne 
od 13,00 do 15,00 hodin. 
 
Hromadné očkování psů 
V neděli 6. dubna 2014 v 9 hodin proběhne 
u obecního úřadu každoroční hromadné 
očkování psů. Očkování bude provádět 
MVDr. Saska. Cena 100,- Kč – vzteklina, 
300,- Kč – u kombinovaná vakcína. 
 

Šikovné ruce 
V minulém zpravodaji byla v soupisu 
kulturních akcí uvedena částka 5.000,- Kč 
na šikovné ruce na tento rok. Z této částky 
se zakupuje drobný materiál na výrobu 
dárkových předmětů pro děti (např. balíčky 
na Mikuláše, na velikonoční akce tj. papír, 

lepidlo, barva, nůžky, polystyrenová vejce, 
čtvrtky, špejle). Občerstvení na setkáních 
šikovných rukou, tj. sušenky, káva, čaj 
a voda se pořizuje z vybraného vstupného, 
případně si nosí členky občerstvení samy. 
Většinu používaného materiálu si ale ženy 
z klubu šikovných rukou nosí z domova. 
V žádném případě se jim nevyplácí hotovost 
za účast v klubu šikovných rukou tak, jak se 
to na veřejnosti bohužel objevilo. Je nám to 
líto, že se něco takového vůbec na veřejnosti 
proslýchá. To je nepochopitelný nesmysl 
s úmyslem rozvrátit akci, která má úspěch 
a budoucnost. 

… zima ještě neřekla své sbohem – a proto 
jsou ponožky stále naším „logem“ 
Druhý měsíc – únor krátký  
pouští zimu svými vrátky. 
Moje milá, přišel čas –  
jaro přijde mezi nás! 
Přestože minulé dny nám jaro připomněly,  
my ještě u teplejších doplňků vydržely.  
Pletou se ponožky, palčáky a ozdobné šály, 
za zmínku novinka – pončo a motýli by snad 
stáli. 
Že přijde jaro, však dobře víme,  
a na svátky Velikonoc vše dobře připravíme. 
Dnes ještě ponožky, šály a pončo doděláme,  
zimou překvapit nenecháme. 
Zima se vlády jen tak lehce nevzdá 
a předčasně vyjarněným – těm bude běda. 
 
Mateřská škola 
Zápis 
Mateřská škola Činěves vyhlašuje zápis 
na školní rok 2014 -15 
Zápis bude probíhat od 1. do 30. dubna 
2014 a to každý den od 11,15 - 12,00 hod. 
Zapisují se děti narozené v roce 2011 
a starší. 

Učitelka od srpna 2014  
Mateřská škola Činěves 
hledá učitelku 
s nástupem v srpnu 
2014. Žádost 
a strukturovaný životopis 
lze předat v mateřské 
škole.  

Mateřská škola leden – březen 2014 
Přineste s sebou  rodný list dítěte. Učitelky 
Vám rády podají potřebné informace 
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o provozu školy Zdá se nám to neuvěřitelné, 
ale na faře jsme už půl roku. Děti si zvykly 
na to, že v malém prostoru herny nejdou moc 
dobře hrát honičky, nedá se v ní zároveň hrát 
s více druhy velkých stavebnic i trampolínu 
a skákací míče můžou mít jen občas, aby 
se dole panu správci nehoupal lustr 
a nepadala omítka. Naučily se hrát nové hry, 
trochu víc spolupracovat a hlavně po sobě 
hračky uklízet. Je fajn, že si s dětmi hraje i 
teta Valentýna, kterou mají rády. 
Snad nejvíc nám teď začíná chybět zahrada, 
pískoviště a všechny ty hračky,,na ven.“ 
Těšíme se a školičku už netrpělivě 
obhlížíme. Hrát si chodíme aspoň občas 
na hřiště. 
Ale i to, co děti zažily od ledna do března, je 
snad bavilo.V lednu jsme navštívili divadlo 
Na Kovárně a shlédli představení „Tak nám 
mele mlejn.“ Předposlední týden v lednu 
jsme také poprvé navštívili solnou jeskyni 
a potom ještě 4x. Během dopoledne 
10. února jsme dokonce stihli divadlo 
i proceduru v solné jeskyni. O jarních 
prázdninách (24. až 28. února) byl plánován 
normální provoz, děti však začaly stonat , 
a proto byla 28. února MŠ uzavřena. 
V březnu jsme s dětmi konečně absolvovali 
„Výpravu za pokladem vitamínů,“ kterou 
jsme kvůli nepřízni počasí museli na podzim 
odložit. Tentokrát bylo slunečné počasí, 
sucho a tak se stopovaná vydařila a poklad 
byl nalezen. Od poloviny března se chystáme 
na Velikonoce, nacvičujeme básničky, 
písničky a tanečky na jarní vystoupení 
v Klubu důchodců. S dětmi obejdeme 
vesnici s pomlázkou a jarními pozdravy. 
Naposledy na faru nám přijel zahrát pohádku 
pan Dymáček – O panence, která tence 
plakala. Teď nás čeká zápis nových školáčků 
a v dubnu se snad už přestěhujeme… Nová 
školka se veřejnosti určitě představí Dnem 
otevřených dveří a my na oslavu uspořádáme 
velký maškarní rej. Už se těšíme ! 
Zapsala Zdenka Janstová, ředitelka školy 
 
Knihovna 
Časopis historický kaleidoskop 
V knihovně si lze zapůjčit další vydání 
časopisu Historický kaleidoskop… oko 
do české historie. Novodobá česká historie 
v jediném seriozním českém časopise. 

Zajímavé články, osudy hrdinů i obyčejných 
lidí, ověřená fakta, důležité události, 
významná výročí. Články předních historiků 
a renomovaných autorů literatury faktu.  
Z obsahu čísla 4/2013:  
Paměti - Kříž a kalich v pekle Dachau 
Když 1. září 1939 začala přepadením Polska 
krvavá válka, kterou pak historici 
pojmenovali druhou světovou, vtrhlo do bytu 
kněze Václava Vyšohlída gestapo. Zatkli ho 
v rámci akce Adalbert, připravené už týdny 
předem. V Klatovech bylo zatčeno osm lidí, 
mezi nimi i kněz Vyšohlíd. Netušil, že 
začíná nejsmutnější etapa jeho dlouhého 
života. 
Historie ve filmu - Prezident Edvard Beneš 
v objetí celuloidu 
Teprve po listopadu 1989 byly českému 
divákovi 
zpřístupněny 
některé – předtím 
po celá desetiletí 
utajované – 
filmové snímky 
Edvarda Beneše. 
Snad proto, že 
Edvard Beneš 
býval v mládí 
laickým 
fotografem 
a později i 
filmovým amatérem, měl pro kinematografii 
velké porozumění. 
Historie v obrazech - Z nábřeží Temže 
k břehům Moravy 
Obraz malíře van Dycka s portréty 
anglického a skotského krále Karla I. a jeho 
francouzské manželky Henrietty Marie 
de Bourbon je součástí kroměřížské 
obrazové sbírky olomouckých biskupů 
a později arcibiskupů již 340 let. Jaké byly 
jeho osudy? 
Mladý vlastenec - Veni, vidi, vici Otty 
Wichterleho 
Životní dílo a osudy světově proslulého 
českého vědce a vynálezce, jehož 
100. narozeniny jsme si v roce 2013 
připomněli. Je proslulý mnoha objevy 
a vynálezy, které vedly k zásadnímu 
zdokonalení a celosvětovému rozšíření 
měkkých kontaktních čoček, ale také 
objevem silonu. 
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Četníci - Četnické případy 
V rámci výkonu takzvané pátrací 
služby četnictvo na našem území stále více 
používalo kromě kriminalistické taktiky 
i právě se rodící kriminalistické metody 
a technické prostředky, které jsou používány 
dodnes. Kromě daktyloskopie, 
kriminalistické fotografie, kynologie 
a mechanoskopie bylo ke stíhání 
a pronásledování zločinců používáno 
i vysílání rozhlasu, ale i letadel.  
Muži Třetí říše - Kam vedly stopy šéfa 
Gestapa Müllera 
Jeden z historiků charakterizoval šéfa 
Gestapa jako posedlého kariérou, pedantsky 
vyžadujícího kázeň od svých podřízených. 
Byl prý přímo posedlý policejní činností, 
odhodlaný sloužit státu bez ohledu na to, 
jaký je jeho režim. Nejvyšším velitelem tajné 
policie se stal už několik let po převzetí moci 
nacisty. 
Toulky domovem - Od Husitů k Pattonovi 
Pamětní desky na domech městské 
památkové rezervace v Domažlicích odhalí 
pobyt významných osobností našich dějin 
v tomto městě. Z Domažlic se přesuneme 
do nejzápadnějších míst naší republiky 
a připomeneme si tamní pohnutou historii. 
Toulky světem - Za legionáři 
do Vladivostoku 
Pouť českých vlastenců za osudy legionářů 
po Transsibiřské magistrále končí. Ujeli 
tisíce kilometrů po trati, kde zuřily boje 
první světové války. Zůstalo svědectví 
o nezapomenutelné odysee našich legionářů. 
Stálé rubriky: Druhý odboj, Kronika 
událostí, Kulinářský kaleidoskop, Koutek 
sběratelů, Kalendárium, příběhy a další. 
Zdeňka Šlechtová, knihovnice  
 
Odpady 
Pokyny k vybírání poplatku za odpad 
o podepsané prohlášení, které bylo 

přílohou zpravodaje č. 12/2013 bylo 
doručeno majiteli nemovitosti 
do schránky, 

o obydlený dům: 550,- Kč/rok/za každou 
osobu, která produkuje v domě odpad, 

o rekreační objekt, kam občas dojíždí 
majitel : zaplatit alespoň 1x poplatek, 

o neobydlený „vejminek“ s vlastním čp.: 
poplatek hrazen u čp., u kterého je 

„vejminek“ za předpokladu, že 
k „vejminku“ nebyla vydána popelnice, 

o ten, kdo produkuje odpad v jednom 
domě v obci a vlastní další neobydlený 
dům v obci: poplatek hradí v domě, 
ve kterém skutečně odpad produkuje, 
a pokud nebude chtít popelnici 
do neobydleného domu, nemusí 
v neobydleném domě platit poplatek. 
Pokud ale bude i do neobydleného domu 
popelnici chtít, poplatek hradí. 

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 otevřen každou neděli od 10 do 12 
hodin.  

Třídíme odpad – 1. díl 
Vychází v rámci projektu Středočeského 
kraje a společností EKO-KOM, a.s., 
a ASEKOL s.r.o. 
Vážení čtenáři, několik následujících měsíců 
se budete na tomto 
místě každé úterý 
setkávat se seriálem 
zaměřeným na 
třídění odpadů. 
Seriál vzniká jako 
součást informační 
kampaně projektu intenzifikace odděleného 
sběru a využívání komunálních odpadů ve 
Středočeském kraji, jehož hlavními řešiteli 
jsou Středočeský kraj a EKO-KOM, a. s.. 
Záštitu nad projektem převzal náměstek 
hejtmana Středočeského kraje ing. Vilém 
Žák, který zhodnotil pět let trvání spolupráce 
se společností EKO-KOM, a. s.: „Díky 
společným projektům bylo v minulých pěti 
letech obcím v kraji rozděleno více než 2230 
nových kontejnerů na tříděný odpad. 
Snažíme se společně podporovat co 
nejšetrnější chování obyvatel Středočeského 
kraje vůči životnímu prostředí i motivovat 
města a obce, aby se problematikou 
separovaného komunálního odpadu aktivně 
zabývaly“. 
Motto informační kampaně je „Má to smysl, 
třiďme odpad“, a proto se více zaměříme na 
praktické dopady třídění odpadů a půjdeme 
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po stopách odpadů od barevných kontejnerů 
až po nové výrobky. V rámci seriálu 
o třídění odpadu připravujeme i vědomostní 
soutěž o zajímavé ceny, a proto náš seriál 
sledujte pozorně. 
Pokud se zajímáte o problematiku třídění 
odpadů, praktické informace můžete najít 
na internetových stránkách 
www.stredoceske-odpady.cz 
a www.jaktridit.cz . Těšíme se na vaše 
náměty, postřehy, připomínky i zkušenosti 
na e-mailové adrese: info@stredoceska-
kampan.cz. 

Třídíme odpad - 2. díl – Druhy odpadů 
Vychází v rámci projektu Středočeského 
kraje a společností EKO-KOM, a.s., 
a ASEKOL s.r.o. 
Vážení čtenáři, jak již z předešlého dílu víte, 
pro správné nakládání s odpady je nezbytné 
jejich třídění. Odpady, které v domácnostech 
vznikají, se třídí na objemné, využitelné, 
nebezpečné a směsný komunální odpad. 
K objemným odpadům patří to, co se do 
běžné popelnice nebo sídlištního kontejneru 
nevejde, jako třeba kusy nábytku, podlahové 
krytiny a podobně, a proto se musí odkládat 
do velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou 
přistavovány buď na veřejných 
prostranstvích nebo ve sběrných dvorech. V 
žádném případě není možné odkládat 
objemný odpad vedle popelnic. Většina 
objemného odpadu se odstraňuje uložením 
na skládce. Nebezpečné odpady, které v 
domácnostech vnikají, zejména barvy, oleje, 
čistící prostředky, léky, baterie, můžete 
odevzdávat buď při  mobilních svozech 
nebezpečných odpadů nebo ve sběrných 
dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako 
například lednice, televize, rádia, kulmy, 
můžete bezplatně odevzdávat v místech 
zpětného odběru, tedy ve sběrných dvorech a 
v některých prodejnách elektro. Některé 
nebezpečné odpady jsou dále předávány k 
jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné 
putují do spaloven nebezpečných odpadů, 
případně jsou uloženy na skládky 
nebezpečných odpadů. Využitelné odpady 
jsou ty, kterým se běžně říká tříděný odpad, i 
když v praxi je vlastně každý odpad tříděný. 
Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve 
a ostatní plasty, nápojové kartony a kovy. 
Vytříděné odpady se sbírají prostřednictvím 

barevných kontejnerů či pytlů, sběrných 
dvorů a výkupen surovin. Vytříděný odpad 
se musí upravit podle požadavků konečných 
zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. Tam 
se odpad dotřídí, slisuje a expeduje k 
recyklaci. Ostatní odpad, který doma 
nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká 
se mu směsný komunální odpad. Pokud 
bychom všichni správně třídili, neměl by 
odpad v popelnicích už obsahovat ani 
nebezpečné ani využitelné složky, protože 
tento směsný komunální odpad končí bez 
dalšího využití na skládkách nebo ve 
spalovnách odpadu. Základním cílem výše 
uvedených způsobů nakládání s odpady je co 
možná nejšetrnější chování k životnímu 
prostředí a nejvyšší materiálové využití při 
dosažení nejnižších možných ekonomických 
nákladů. 
Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na 
využitelné, nebezpečné, objemné a směsné 
odpady. 
(pokračování příště) 
 
 
 

Zdeněk a Anička  
Přišla k nám paní, 
naříkala velice,  
nad ztrátou jediného syna 
plakala hořce. 
Má zlatá, dej mi nějaký lék, 
abych mohla utišit bolest i stesk. 
Když byl maličký, málo si s dětmi hrával,  
často postonával. 
Celý život s ním po 
doktorech jezdili, 
co slz pro něj skropili, 
cukrovku též měl, 
nakonec i o nohu přišel. 
Našel si Aničku z Městce, 
jako květ, 
každý mu ji mohl závidět. 
Byla kadeřnice, měla červené líce. 
On černovlasý, kudrnatý, 
oba jako svíce,  
slušelo jim to velice. 
Aničko, přistěhuj se k nám,  
budem se milovat a děti kolébat. 
I vzali se spolu, ale co užili bolu. 
Ve dne, v noci pracovat musela,  
ještě se rodičům nezavděčila, 
že je chudá, že nic nemá, 
to bylo vyprávění,  
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že to ani není k uvěření.  
Nemohla to u nich vydržet,  
odstěhovala se do svého rodiště nazpět. 
Zdeněk to rodičům do smrti vyčítal,  
ronil slzy a naříkal. 
Proč jste se nechovali trochu lidsky,  
nechali jste ji odejít navždycky?  
Žila tam jen krátce, 
byla by uvadla jak růže na zahrádce. 
Zdeněk si vzal učitelku Evu,  
odstěhoval se za ní k Turnovu, 
měl s ní syna a dceru. 
Taťka za ním přijel,  
přivezl půlku prasete.  
Evo, co že tady syn není, 
či není ho více na světě?  
Odešel před svátkem dušiček,  
plete prý na nádraží věnečky 
a plní košíček. 
Taťka tam hned spěchal, 
dětem prase nechal, 
svým očím nevěřil,  
až když se přesvědčil. 
Vzal ho ihned domů, 
žili tam s maminkou 
všichni pospolu. 
Ty dcerko, hračky poskládej, 
Do přihrádek všechno dej, 
se mnou pojď a bratra svého doprovoď. 
Tříletou dcerku si Eva nechala 
a čtyřletému synku pravila: 
„Běž si k tátovi do vesnice,  
budeš tam jídat jitrnice.“ 
Přijel s maminkou, ač maličký, 
a u tatínka již zůstal navždycky. 
I Anička se znovu vdala, 
manžela od Bydžova si vzala. 
Hezkou dceru mají,  
vůbec se nehádají, 
žijí ve vile klidně, 
už jen vzpomínají na vše trudné. 
Když Zdeněk v nemocnici umíral, 
na rodiče velmi naříkal.  
Proč já tak mlád musím zemříti, vždyť bych 
se mohl zakrátko 
s vnoučaty těšiti. 
Proč jste mi život zničili 
a po majetku tak toužili?  
Proto vás varuji, matky,  
nehleďte na pozemské statky, 
to všechno pomine, 
jen věrná láska zůstane. 

Marie Sixtová 
 
Mimořádná písmenka z kroniky…  
Příběh plastiky „Symbol míru“ 
v Činěves 
Podnět ke vzniku díla vyšel z řad členek 
místní organizace Českého svazu žen. 
Před rokem 1989 bylo toto společenství 
velmi vlivnou složkou organizací 
sdružujících se v tak zvané Národní frontě. 
V Činěvsi se k němu hlásilo k datu 
31. Prosince 1973 devadesát dva členek. 
Funkci předsedkyně organizace zde tehdy 
vykonávala Božena Čejková (do konce roku 
1974), která byla v období II. světové války 
vězněna v koncentračním táboře 
Ravensbrück.  
Při výborové schůzi žen dne 16. Září 1974 
projednávaly přítomné členky činnost 
organizace v roce 1975. Jednání dominovalo 
téma, jak oslavit nadcházející 30. výročí 
osvobození státu sovětskou armádou. Právě 
na tomto jednání padl poprvé formální návrh 
postavit někde v místním parku pomníček 
symbolizující mírovou tématiku.  
Další výborová schůze žen se uskutečnila 
14. října 1974. To už za přítomnosti hosta – 
předsedy Místního národního výboru (MNV) 
v Činěvsi Františka Janečka. K tématu zde 
bylo konstatováno, že členka výboru 
J. Vančurová předběžně oslovila Český fond 
výtvarných umění (ČFVU), aby získala 
informaci, jak v záležitosti dále postupovat. 
Praktickým výstupem jednání pak byla 
dohoda, že MNV Činěves zašle fondu 
objednávku na zhotovení odlitku nebo 
plastiky pomníčku v ceně 15.000,- Kč 
až 20.000,- Kčs. Dne 16. října 1974 skutečně 
předseda Janeček odeslal dohodnutou 
objednávku za MNV a Český svaz žen. 
Objednávka na „Dílo“ směřovaná na podnik 
Českého fondu výtvarných umění 
požadovala předložení hospodářské smlouvy 
na plastiku nebo odlitek znázorňující symbol 
míru dle konzultace s komisí „Díla.“ Sdělení 
dále konstatovalo, že výtvarné dílo bude 
umístěno v parku u školy (tehdy ještě) ZDŠ, 
jsou zmíněny již uvedené finanční 
prostředky k úhradě díla. Je uvedeno 
požadované termínové plnění zakázky. 
V příloze byl fotograficky dokladován 
vzhled místního parku.  
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Ke dni 13. listopadu 1974 potom Dílo – 
podnik ČFVU potvrdil přijetí objednávky 
a určil termín jednání umělecké komise 
na 6. prosince 1974 v 10,50 hodin, místo 
klub Mánes, Praha 2.  Ještě před tím, 
25. listopadu 1974, se uskutečnila členská 
schůze žen, která vzala na vědomí dosavadní 
stav jednání ve věci uvedeného pomníčku 
a zároveň delegovala členky výboru k účasti 
na zasedání umělecké komise. K jednání 
do Prahy nakonec vyjely tři členky výboru 
žen, F. Janeček a předseda JZD 9. květen 
Činěves p. Stránský. Skupina místních 
vyslanců cestovala k jednání s velmi 
nepříjemným nedostatkem – k realizaci 
svých záměrů neměla dostatečné finanční 
prostředky. Komunikace s uměleckými 
kruhy tak byla komplikovaná. Za uvedenou 
finanční částku se realizace záměru nikdo 
nechtěl ujmout. Došlo až k průchodu 
osobních emocí a použití politických tlaků. 
Umělecká komise nakonec rozhodla, že 
plastika bude provedena v keramice, 
ve velikosti 1,6 metru včetně osazení. 
Investor zajistí ve vlastní režii realizaci 
podstavce pomníčku a přepravu plastiky na 
místo určení. Výtvarnou zakázkou byla 
pověřena Libuše Kurandová, narozená 
17. listopadu 1924 v Hradci Králové, 
absolventka Uměleckoprůmyslové školy 
v Praze, průmyslová výtvarnice, keramička, 
designérka. Termín dokončení díla určila 
komise na duben 1975, hodnotu díla na 
částku 25.000,- Kčs včetně 6 % obchodní 
přirážky. Dále bylo dohodnuto, že v lednu 
1975 přijede výtvarnice do Činěvse, kde 
budou upřesněny aspekty ve věci zakázky.  
Dne 17. ledna 1975 výtvarnice skutečně 
do Činěvse přijela a místní šetření vyústilo 
v návrh, aby pomníček zosobnila plastika 
dítěte s holubicí a stanoviště bylo definitivně 
umístěno v parku před ZDŠ. Po dalších 
upřesňujících konzultacích, které vyústily 
v závěrečné určení všech parametrů 
pomníčku, je i stanoven jeho konečný název 
– plastika „Symbol míru.“  
Takto dohodnuté detaily smlouvy potom 
ještě schválila umělecká komise ČFVU pro 
spolupráci architekta s výtvarníkem. 
Z usnesení umělecké komise pak čerpalo 
Dílo – podnik ČFVU, když dne 16. dubna 
1975 odeslalo upřesňující znění uzavírané 

hospodářské smlouvy s MNV Činěves. 
Za investora smlouvu podepsal František 
Janeček a byla rovněž parafována novou 
předsedkyní žen Evou Knapovou. 
Pro realizaci plastiky nestačila jen 
spolupráce MNV a umělecké obce, byl 
i nutný souhlas politických orgánů. K získání 
příznivého stanoviska odešla z Činěvse dne 
24. dubna 1975 žádost o souhlas s odhalením 
plastiky adresovaná Okresnímu výboru KSČ. 
Pod textem žádosti byl připojen souhlas 
představitele Vesnické organizace KSČ 
Činěves a představitele Místního národního 
výboru Činěves. O záměru odhalit pomník 
informoval MNV Činěves i České 
ministerstvo kultury, oddělení státní 
propagace. V dalším zbývajícím čase 
k odhalení plastiky došlo k zřízení podstavce 
a k úpravě okolního parkového prostranství.  
V sobotu 10. května 1975 se v Činěvsi 
uskutečnila akce nazvaná Mírová 
manifestace, v jejímž programu bylo 
i odhalení plastiky „Symbol míru.“ Pořad 
manifestace zahrnoval průvod obcí, kulturní 
program a večerní Májovou veselici (taneční 
zábavu) doprovázenou hudbou Osvětové 
besedy Libice nad Cidlinou.  
V červnu, konkrétně 6. června 1975, 
proběhlo další jednání umělecké komise pro 
spolupráci architekta s výtvarníkem v klubu 
Mánes v Praze. Na programu zasedání bylo 
i hodnocení práce Libuše Kurandové 
ve vztahu k plastice realizované v Činěvsi. 
V písemném záznamu z tohoto zasedání se 
uvádí: „Umělecká komise na základě 
průkazné fotodokumentace posoudila 
a schválila realizaci plastiky „Symbol Míru“ 
v materiálu glazovaná keramika, velikost 
160 cm. Komise předložené dílo schvaluje 
po stránce výtvarné, provedení i cenové 
a dává souhlas k fakturaci částky 25.000,- 
Kčs včetně 6 % obchodní přirážky.“ Ještě 
v červnu stejného roku pak Dílo – podnik 
ČFVU zaslal MNV Činěves fakturu 
za uvedenou zakázku. Úhrada byla 
provedena v součinnosti s JZD 9. květen 
Činěves.  
Už poměrně brzy se ukázalo, že použitý 
materiál plastiky (glazovaná keramika) není 
příliš vhodný pro venkovní dlouhodobé 
použití. Dne 6. prosince 1978 předseda 
MNV Janeček žádá o posouzení stavu 
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plastiky. Adresátem žádosti je Dílo – podnik 
ČFVU. V obsahu sdělení předseda 
konstatuje: „V loňském roce došlo 
k pomalému praskání hlavy dítěte, malou 
opravu provedla sama sochařka. V tomto 
roce praskliny nadále pokračují a zvětšují 
se.“ Dílo – podnik ČFVU odpovědělo 
dopisem ze dne 5. ledna 1979. Ve sdělení je 
uvedeno, že Libuše Kurandová přijede 
posoudit stav díla v první polovině ledna 
1979. Vedlejší poznámka z pozdějšího 
období konstatuje, že sochařka Kurandová 
provedla opravu plastiky dne 11. dubna 
1979.  
Od této doby se stav pomníčku zhoršuje, 
do dnešní doby přežil jen díky zákrokům 
několika dobrodinců, například Josefa 
Boháčka. Jediná možná záchrana plastiky 
znamená cestu, kdy originál obec uloží do 
vhodného interiéru a na veřejné prostranství 
bude instalována kopie vyrobená z odolného 
materiálu. Výměna nebude samozřejmě 

zadarmo. Na druhé straně je skutečnost, že 
příběh plastiky „Symbol míru“ už je 
nedílnou součástí naší historie. 
Den 20. Října 1984 byla v krajském 
periodiku Svoboda uveřejněna reportáž 
popisující životní příběh Boženy Čejkové 
z Činěvse. Mimo jiné je zde také uvedeno: 
„Z její iniciativy a za pomoci ostatních byla 
v Činěvsi před místní mateřskou školou 
odhalena socha děvčátka s mírovou holubicí 
v ruce. Když se jí sochařka ptala, jak by asi 
měla socha vypadat, ihned si vzpomněla na 
děvčátka z Ravensbrücku. Zvláště na jednu, 
malou Elisabeth. Dnes má tato soška její 
tvář. Její pohled je dětský, bezbranný, stejný 
jako dětí, které zahynuly v Ravensbrücku.“  
Božena Čejková opustila tento svět 27. 
dubna 2007 (* 31. října 1918), sochařka 
Libuše Kurandová zemřela 24. prosince 
1991. 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 

 

 



OÚ Činěves 01. 04. 2014  - 10 – 
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27. 5. 2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 
 

VYBRANÉ VÝDAJE OBCE ZA ROK 2013 (tj. výdaje nad 10 tis. Kč):
částka účel

100 096,00 odvoz a likvidace tříděného odpadu (plasty, sklo, papír, tetrapack)
323 464,00 odvoz a likvidace komunálního odpadu
10 923,00 potrubí na odvod vody kolem kostela na hřbitově
43 115,00 počítač do knihovny, antivirové programy, oprava stávajícího PC, 2x toner
30 250,00 energetický audit MŠ
11 830,00 právní služby ve věci domu čp. 190 
16 935,00 oprava traktoru Zetor
41 860,00 kapr 
27 543,00 sazenice stromků - les
15 300,00 výkop pro kabel el. vedení k tábořišti u Zásadníka
82 280,00 projektová dokumentace kostel sv. Václava
18 852,00 přeložení kabelu el. vedení k tábořišti u Zásadníka
33 813,00 těžba dřeva v lese
15 972,00 postřik kaštanů
14 036,00 zaměření kabelu, vytyčení plochy u kontejnerů na odpad
68 970,00 zpracování žádosti o dotaci MŠ
36 300,00 pasport a manipulační řád Krsovník
10 890,00 práce UNC při záplavě
24 017,00 těžba a přibližování dřeva

105 040,00 montáž rozhlasové ústředy 
16 990,00 motorová sekačka
28 250,00 pracovní stůl knihovna, úprava kuchyně v patře na faře - pro MŠ
26 000,00 projektová činnost MŠ
18 000,00 kresličské práce na dokumentaci MŠ
10 890,00 práce statika MŠ
18 690,00 upgrade programů Gordic 
21 320,00 zámková dlažba - vchod fara
16 358,00 práce s křovinořezem v lese
35 880,00 kapr 
15 125,00 energetický audit MŠ - tepelné čepadlo
33 517,00 tepelná izolace na půdu KD a OÚ
12 750,00 dopravní značky spodní silnice
41 043,00 právní služby za vymáhání pohledávek
17 940,00 kapr 
84 267,00 neinvestiční příspěvek základní škola Dymokury

2 168 797,00 stavební práce na MŠ
13 431,00 výměna pece na tiskárně
18 150,00 projektové práce statik OÚ
11 000,00 projektová dokumentace vytápění OÚ
25 775,00 oprava traktoru Zetor
50 820,00 pasport a manipulační řád Zásadník
20 500,00 kresličské práce na OÚ
25 000,00 projektová dokumentace OÚ
72 094,00 změna projetku elektrické topení MŠ
42 350,00 výběrové řízení MŠ
23 748,00 náhradní díly traktor
21 538,00 upgrade programů Gordic 
28 241,00 energetický audit OÚ

1 856 196,00 stavební práce na MŠ
27 521,00 ořez stromů, instalace vazby
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VYBRANÉ VÝDAJE OBCE ZA ROK 2013 (tj. výdaje nad 10 tis. Kč):
částka účel

11 138,00 plášť na zadní kolo traktor + oprava
23 700,00 restaurátorské práce na dveřích fara - oprava maleb
11 032,00 vyžínání v lese
39 744,00 instalalce elektronický zabezpečovací systém MŠ
27 652,00 instalace slaboproudých rozvodů v MŠ
23 000,00 projektová dokumentace chodník u zastávky
36 651,00 dodávka a montáž herních prvků na sportoviště
39 842,00 oprava traktoru Zetor
27 500,00 projektová dokumentace chodník Netřebská
19 041,00 police kancelář OÚ
11 979,00 práce UNC
16 940,00 posouzení měrného objektu na ČOV
23 883,00čerpadlo ČOV
17 250,00 odvoz fekálií z ČOV
13 319,00 náhradní díly na ČOV
22 433,00 frekvenční měnič ČOV
10 690,00 oprava čerpadla ČOV

379 045,00 geodetické práce kanalizační přípojky
41 400,00 odvoz fekálií z ČOV

VYBRANÉ PŘÍJMY OBCE ZA ROK 2013 (tj. výdaje nad 10 tis. Kč):
1 119 923,00 daň z mezd občanů

411 262,00 daň z příjmu podnikatelů fyzických osob
110 471,00 daň z kapitálových výnosů od fyzických osob

1 069 940,00 daň z příjmu právnických osob
2 311 861,00 daň z přidané hodnoty

291 651,00 poplatek za komunální odpad
8 700,00 poplatek ze psů

13 530,00 pronájem veřejného prostranství
124 250,00 poplatek ze vstupného
22 713,00 odvody z loterií

119 225,00 správní poplatky 
1 172 935,00 daň z nemovitosti

90 000,00 příspěvek na výkon správy
386 022,00 příjmy z pronájmu pozemků
66 084,00 prodaná kulatina na pilu
96 247,00 pronájem bytů
50 600,00 pronájem nebytů (chatky, fara)
90 624,00 příjmy z prodeje pozemků
74 769,00 příspěvek od Eko-komu za tříděný odpad
35 000,00 prodaná hasičská Avia a hasičské vybavení

121 298,00 pronájmy ordinací a drobné prodeje (vizitky, kalendáře
235 587,00 dotace na veřejně prospěšné práce

2 235 161,00 dotace na stavební úpravy MŠ - Fond soudržnosti 
131 479,00 dotace na stavební úpravy MŠ - SFŽP
206 334,00 dotace povodně - 9 bytů
11 195,00 dotace na volbu prezidenta
9 116,00 dotace na volby Parlament ČR
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INFORMACE K PROBÍHAJÍCÍ DIGITALIZACI V NAŠÍ OBCI 
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Objížďkové jízdní řády a rozmístění zastávek při rekonstrukci autobusového terminálu 
Poděbrady 

   


