ČINĚVESKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 3/2012
Informační zpravodaj obce Činěves
Náměty, připomínky zasílejte na fax 325 635 113 nebo e-mail ou@cineves.cz

Zprávy z obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce se konalo
29. března ve společenské místnosti v klubu
důchodců.
Schválilo tyto body:
o usnesení č. j. 14/2012 ze dne 2. února
2012,
o zrušovací vyhlášku, obecně závazná
vyhláška č. 5, a řád veřejného pohřebiště,
o obecně závazné vyhlášky č. 3 a 6,
o provozní
řád
na
faru,
chatky
na Zásadníku a dětské hřiště,
o změny ve smlouvě uzavřené s Českou
pojišťovnou, a.s.,
o podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
kultury ČR na restaurování dvou kusů
dveří na faře vč. případného zahrnutí
dotace do rozpočtu obce,
o kronikáře obce pana
Františka Sýkoru,
o příspěvek
ve
výši 7 500,Kč na tři
kulturní akce
pro
MS
Činěves
–
pole,
o odpovědi na
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. č. j.:
Čin/135/2012, Čin/136/2012,
Čin/392/2012, Čin/451/2012,
o stížnost na činnost č. j. Čin/348/2012
ze dne
6.
března
2012
jako
neoprávněnou,
o firmu Miroslav Beran jako dodavatele
nábytku do kanceláří obecního úřadu –
celková částka 134 198,- Kč (pozn. M.
Ladra odstoupil od zakázky),
o inventarizaci k 31.12.2011 a vyřazení
majetku v celkové částce 214 268,- Kč,
o pokračování v jednání se zástupci firmy
CR Projekt s.r.o. o rozšíření projektu
na kanalizaci podél silnice III/348
na Městec Králové,

o úpravu
nájemného
MUDr.
Jany
Kolářové v roce 2012 dle skutečného
užívání,
o odložení
čerpání
přijaté
dotace
na rekonstrukci špýcharu,
o zadání zakázky na zhotovení projektové
dokumentace na opravu věže kostela
a zaměření budovy kostela v celkové
částce cca 90 000,- Kč s tím, že se bude
jednat s biskupstvím o záruce,
o prodej pozemku v k. ú. Činěves p. č.
67/1 M. Zajíčkové - cca 103 m2,
o prodej pozemku v k. ú. Činěves p. č.
1601/1 manželům Roudným – cca 55 m2,
o prodej pozemku v k. ú. Činěves p. č.
1601/1 S. Bednaříkovi – cca 72 m2,
o zřízení dvou pracovních míst v rámci
veřejněprospěšných prací a využití
pracovníků na veřejnou službu,
o uzavření smlouvy s firmou Proagro
na odvoz a ekologickou likvidaci
zeleného odpadu,
o zhotovení paspartu budovy obecního
úřadu č. p. 250,
o prodej vozidla Avia.
Neschválilo tyto body:
o obecně závaznou vyhlášku č. 4.
Bere na vědomí:
o žádost Ireny Tipkové – zajištění odtoku
před č. p. 80,
o žádost manželů Roudných o pronájem
pozemku v k. ú. Činěves p. č. 1680/1 –
vodní tok umělý,
o oznámení o zahájení řízení – stavební
úpravy a přístavba rodinného domu č. p.
204 a stavba garáže,
o ověření zjednodušené dokumentace
přístavba rodinného domu č. p. 265,
o výsledek technického auditu kanalizace
a ČOV Činěves,
o návrh právního zástupce manželů
Godlových, JUDr. Libora Fiedlera,
na možnost řešení žaloby o vyklizení
domu č. p. 190,
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Události v obci
o Josefovská zábava – OSZ a TJ Sokol
17.3.2012,
o OSZ sběr železného šrotu 24.3.2012,
o dámský klub 9.3.2012 od 16 hodin,
o dětský maškarní karneval 18.3.2012,
o tvořivé odpoledne 25.3.2012.

Báseň - Velikonoce
Velikonoce, Velikonoce
bývají jen jednou v roce.
Na ně se celý rok těšíme
i vajíčka si barvíme
žlutý, modrý, zelený,
jako jarní osení.
Chlapci za děvčaty s pomlázkami běhají,
pokoj si chvilku nedají.
Děti od domku k domku jdou,
plný košík vajec si nesou.
Krásou jarní přírody je člověk okouzlen,
zdá se mu vše jako hezký sen.
Marie Sixtová

Připravuje se
o Hledání velikonočního pokladu 7. dubna
2012 od 14 hod - pro mladší děti,
o Noc s Andersenem 7. dubna a 8. dubna
od 18 hod – pro školní děti,
o 13.4.2012 od 17 hod dámský klub,
o 15.4.2012 od 17 hod v kostele
sv. Václava v Činěvsi koncert vokální
skupiny Blue flowers.

Kulturní komise
Maškarní karneval
I v letošním roce jsme se rozhodli uspořádat
pro děti maškarní karneval, který se konal
v neděli
18.3.
2012
v místní
sokolovně.
Karnevalový rej byl
plný písniček, při
kterém děti soutěžily
v několika
soutěžích
jako
např.
slalom
s míčkem, skládání čepic
z papíru nebo skládání
puzzle.
Důležitými hosty byli
Žába
Pepina
ze Zásadníku a Klaun Ferda, kteří po celou
dobu výborně bavili děti, tancovali a aktivně

se zapojovali do připravených soutěží.
Hudební program zajistil DJ Majky, který
měl rovněž připravené soutěže pro děti jako
např. zpívání písniček z pohádek.
Masky, které se zúčastnily, byly různorodé
a opravdu velmi krásné. Ty nejkrásnější byly
po zásluze samozřejmě oceněny, ale ani
ostatní děti nepřišly zkrátka, všechny masky
si odnesly domů sladkou odměnu.
Na závěr byla na programu bohatá tombola.
Jménem kulturní komise bychom velice rády
poděkovaly všem zúčastněným maskám,
rodičům a kamarádům, našim milým hostům
Pepině a Ferdovi a v neposlední řadě našim
sponzorům.
Velikonoční tvoření
V neděli
25.3.
2012
pořádala kulturní komise
akci
nazvanou
Velikonoční tvoření.
Akce byla zaměřena
pro všechny, kteří se
chtěli, ať již jen
podívat nebo si také
něco
pro
sebe
vlastnoručně vyrobit.
Seznámili jsme se s různými technikami
zdobení velikonočních vajíček
např.
drátkování, zdobení voskem, do kterého nás
zasvětila Věruška Veselá. Stáňa Dudková
nám ukázala techniku omotávání bavlnkou
či lýkem nebo jsme si vyzkoušeli výrobu
mramorovaných vajíček duhovými barvami.
Helenka Vorlíčková připravila materiál
na výrobu věnců a rovněž jich několik
na ukázku vyrobila. Paní Kršňáková nás
inspirovala při výrobě velikonočních
dekorací a mističek.
Děti si mohly vybarvit papírové velikonoční
zajíčky a beránky a vytvořit si vajíčko podle
své fantazie. Té se ostatně při výrobě všech
velikonočních dekorací meze nekladly.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili
a přispěli, finančně nebo svými nápady.
Těšíme se na další společné tvořivé
odpoledne.
Zuzana Bittmanová – členka kulturní komise

Škola Dymokury
Zimní škola v přírodě
„Škola v přírodě, prospívám v pohodě,
poprvé sám si sám postel ustýlám…“ Tak
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tato písnička provázela děti z dymokurské
školy na horách.
Děti se svými učitelkami a i některými rodiči
vyrazily do Jánských Lázní na Černou
Boudu. A bylo to zase prima. Lyžování,
bobování, užívání si sněhu, sluníčka
i dobrého jídla, tancování, hraní si… A letos
nově – psí spřežení. Ano, z dětí se staly
musheři!!! Díky sponzorům a spádovým
obcím se nám podařilo letos připravit pro
děti jízdu na saních taženými psy. A byl to
zážitek. Dvě odpoledne jezdily dvě psí
spřežení s našimi dětmi. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí, psy hladili.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám
na tento zážitek přispěli.
Učitelky 1. stupně MZŠ Dymokury

OS Zásadník
Naplánované akce na letošní rok:
o 28.4. jednodenní závody,
o 2.6. dětské závody,
o 23.6. noční závody,
o 27. – 29.7. závody „40“,
o 8. – 9.9. závody „30“.
Co se dělalo na brigádách v letošním roce:
o řezání ledu při velkých mrazech,
o vysekaný rákos v rybníce na straně
k Dymokurům,
o vysekané a vyhrabané břehy celého
rybníka,
o vyčištěná hráz mezi Zásadníkem
a retenční nádrží,
o posekané břehy kolem celé retenční
nádrže,
o vysekaná
stará
tráva
mezi

vysázenými
olšemi kolem retenční nádrže,
o kolem plotu okolo retenční nádrže
vysekaná stará tráva,
o kolem celého Zásadníka byly odstraněny
olámané větve a dřevo bylo odvezeno
k dřevníku na Zásadníku,
o byla dovezena fůra písku na betovnování
sloupků
na
rozšíření
dřevníku

a zhotovení
chodníků
k sociálnímu
zařízení,
o postavena konstrukce dřevníku,
o práce v obecním lese na vyřezání
suchých smrků na obložení dřevníku,
o výkop odvodňovacího žlabu u pláže
a položení žlabovek,
o zabetonování 4 laviček a sloupků
u pláže,
o vyztužení skladu na dřevo síťovinou,
o výsadba 70 ks stromů kolem Zásadníka,
o uprava terénu dětského hřiště vč. zasetí
trávy.
Karel Šlechta – hospodář OSZ

Vítání občánků
Žádáme rodiče dětí narozených od 25. září
2010, kteří mají
zájem
o vítání občánků,
aby se přihlásili
na OÚ v Činěvsi
do 16. dubna
2012.
Vítání občánků
je plánováno na
květen
2012.

Mateřská škola
Mateřská škola zahájila v novém roce
provoz, po vánočních prázdninách, v úterý
3. ledna. Sešli jsme se v hojném počtu,
dvaceti odpočinutých dětí a zaměstnanců
školky.
Nastoupila nám nová teta na úklid a práci
v kuchyni, paní Lenka Šimůnková. Pavla
Palková odešla na mateřskou dovolenou.
S chutí jsme se pustili všichni do práce,
snažili se přivolat zimu, ale nějak nás
nechtěla poslouchat. Přivolávali jsme ji
písničkami, básničkami, kreslili jsme,
malovali, a když napadl první poprašek
sněhu, tak jsme se vydali za zvířátky ke
krmelci. Vzhledem k tomu, že opět začalo
tát, donesli jsme krmení zvířátkům alespoň
na kraj pole.
A opět nastalo deštivé, blátivé období, kdy
všichni chodíme do školky zabláceni,
a na vycházkách jsme často postříkání kolem
jedoucími auty. Toto období jsme si koncem
ledna zpestřili pozváním divadélka do školky
s představením
“Jedeme
na Safari“.
Do představení se zapojily i děti a byly
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pochváleny za znalosti i chování. Ohřáli
jsme se při divadelním představení, ale
venku nám začala zima dávat najevo, že
se ještě nevzdává, a začalo mrazivé počasí.
Začali jsme jezdit do solné jeskyně
v Poděbradech, bohužel jsme museli jednu
návštěvu vynechat kvůli silným mrazům,
také délku vycházek jsme museli omezit.
V druhé polovině února
jsme
uspořádali
ve školce „Karneval“
v dopoledních
hodinách. Všech 21 dětí
mělo
připravenu
masku. I když byl
karneval dopoledne,
přišly se na nás podívat
maminky i babičky. Děti si zatancovaly,
zasoutěžily a dostaly i zajímavé odměny.
Začátkem března jsme navštívili divadelní
představení
„Cirkus Blecha“ v divadle
v Nymburce. Cestou na autobus jsme prošli
městem a viděli pár zajímavostí, např.
vodárenskou věž. Toto období nás již
potěšilo pěkným slunečním počasím
a přípravami na jarní „Velikonoční svátky“,
kdy již tradičně připravujeme dárečky
pro rodiče a budeme s dětmi chodit na
koledu po obci. Nezapomeneme ani na
seniory, pro které připravíme krátké
velikonoční pásmo a setkáme se s nimi
v Klubu důchodců.
V dubnu připravujeme zápis do mateřské
školy.
Papežová Hana, učitelka MŠ Činěves

o renovovat a recyklovat je potřeba, budete
IN,
o zbavte
se
starostí
s odstraněním
tiskových kazet,
o a proč ne, když vás to nic nestojí: sběrné
boxy, jejich dodání i odvoz je pro vás
bezplatně.
Zdroj: http://sbirej-toner.cz/cs/pages/procse-projektu-zucastnit/, 12.3.2012

Odečet vody
Odečet vody bude probíhat
14. dubna 2012 od 8 hodin.

v sobotu

Knihovna
Otevírací doba knihovny je:
o pondělí od 13 hod do 15,30 hod,
o čtvrtek od 13 hod do 15,30 hod.

Palivové dřevo
Obecní úřad oznamuje, že v letošním roce
nebude na prodej palivové dřevo.

Sbírka – Český den proti rakovině
Dne 16. května 2012 se v obci uskuteční
květinová sbírka. Minimální cena za kvítek
20,- Kč.
Kvítky bude možno zakoupit na obecním
úřadě nebo před obchody.

Odpady
Sběrný dvůr bude otevřen v termínech: 7.4.,
5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.
Otevřeno je vždy od 8 do 10 hodin. Je
možno uložit nebezpečný a velkoobjemový
odpad.
Obec Činěves se zapojila do ekologickocharitativní akce SBÍREJ TONER a umístila
v budově obecního úřadu box na použité
tonery. Tonery můžete nosit každý den
v úředních hodinách.
Proč se zúčastnit?
o pomůžete ústavu mentálně postižených
v našem kraji,
o aktivně se zapojíte do ochrany životního
prostředí,

Písmenka z kroniky…
Několik let po prvním číslování v roce
1777 zažila obec vpád vzbouřených
sedláků odmítajících robotovat. Tento
zemědělský lid z Kopidlenska, Šlikovska
a Dymokurska apeloval na místní usedlíky,
aby se k jejich revoltě připojili. Když
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se ze zdejšího občanstva nikdo nehlásil,
došlo ze strany vzbouřenců k násilnostem,
rozbíjeli okna, kamna a vyhrožovali
vypálením vesnice. Pod tímto nátlakem
se několik vzbouřeneckých nováčků našlo
a sedláci bez dalších násilností odtáhli.
Jejich
smutné
putování
skončilo
u Chlumce nad Cidlinou. Z místních
naverbovaných jich drtivá většina cestou
utekla. To, že se v Činěvsi nikdo nechtěl
k selské bouři přidat, můžeme přičíst
částečně
snesitelnějším
životním
podmínkám než na sousedních panstvích.
Vydáním tolerančního patentu 1781 se ve
zdejší
kolatuře
mění
rozložení
náboženských sil, 900 věřících odchází
z katolického tábora. Svou modlitebnu si
společnými silami otvírají roku 1785 ve
Velenicích. Současně klesá i náboženský
vliv na okolí, roku 1787 je zřízena fara ve
Vrbici a katolická obec Činěves ztrácí
osady Vrbici, Opočnici, Vlkov, Srbce,
Senice, Račany, Hermansdorf, Podmokly.
Téhož roku se osazuje fara i v tehdy tak
zvaných Oumyslovicích a od zdejšího
kostela jsou odtrženy Oumyslovice, Kouty
a Netřebice. Desátky z výkupu z těchto
odtržených míst však místní faře nadále
přísluší. K této církevní historii můžeme
ještě uvést, že do roku 1826 jsou
evangelíci pohřbíváni zde v Činěvsi, od
téhož roku si jejich náboženská obec
zřizuje hřbitov ve Velenicích.
První zmínka v průběhu 18. století, týkající
se místní školy, se váže k roku 1713. Podle
duchovního přiznání příjmu učitele činil
jeho roční plat 10 zlatých. V roce 1773 je
na školách zavedeno reformou normální

nebo pravidelné vyučování němčiny. Jako
důvod pro její zavedení se uvádí
povznesení řemesel a tím i obchodu.
Z těchto důvodů nebo i jiných, shrnutých
do termínu „učitel znalý nových metod“,
jsou do škol dosazování noví učitelé.
Nadchází rok 1788 a v obci končí éra
soukromých náboženských škol, kde
nejčastěji vyučoval chrámový zpěvák.
Starý obecní domek, kde se učívalo, je
změněn na kolárnu, otevírá se nová škola
(herní škola – družina) a přichází nový
učitel. To, že tato škola vznikla, umožnilo
císařské nařízení z roku 1788, přikazující,
aby třetina ročního přebytku ze záduší
kostelního na panstvích komorních
k zřízení národních škol se obrátila.
Z těchto peněz byly zřízeny školy
v Poděbradech, Sadské, Velimi, Činěvsi,
Chlebích a Radovesnici, kde noví učitelé
učili děti čtení, psaní, počtům, náboženství
a mravouce bezplatně, česky i německy.
Z nákladu nejvyššího vrchnostenského
důchodu se ženě učitele platilo předení lnu
a vlny. A aby se tyto dvě činnosti podle
tehdejší mluvy zvelebily, byla určena pro
ty, kdo se v této činnosti obzvlášť
vyznamenají, zvláštní odměna. Činěveský
kantor
obdržel
ročně
z důchodu
královského 108 – 112 zlatých, od obce
měl 2 korce pole, za klekátko 2 ¼ korce
žita, od vrchnosti 7 sáhů dříví a ještě
muzicírování
v kostelích
Činěves,
Podmoky a Oumyslovice jako přivýdělek.
(pokračování v dalším čísle).
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou
v roce 1983.

Vyplněné odstřihněte a odevzdejte na OÚ nebo zašlete na email ou@cineves.cz.

Odečet vodoměrů ze dne ………………..
Jméno a příjmení …………………………………………, č.p. ……, podpis ………………...
Stav vodoměru VAK Nymburk ……………………………..
Stav vodoměru na vlastním zdroji vody …………………….
OÚ Činěves 4.4.2012
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27.5.2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237.

-5–

OÚ Činěves 4.4.2012
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27.5.2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237.

-6–

