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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 4/2013 

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

 
Zasedání zastupitelstva obce 
Zasedání zastupitelstva obce se bude konat 
v pondělí 29. dubna 2013 od 17,30 hodin 
ve společenské místnosti v klubu důchodců.  
 
Připravuje se 
o čtvrtek 25. dubna 2013 od 14 hodin 

na faře Šikovné ruce,  
o sobota 27. dubna 2013 od 5,30 hodin 

na rybníce Zásadník rybářské závody, 
o úterý 30. dubna 2013 čarodějnice 

se srazem v 17 hodin u obecního úřadu,  
o pátek 26. a sobota 27. dubna 2013 Noc 

s Andersenem, sraz 
v pátek 17 hodin 
na faře, 

o středa 15. května 
2013 sbírka Český 
den proti rakovině, 

o neděle 19. května 
2013 od 14 hodin na faře vítání 
občánků. 

 
Přehled uskutečněných akcí  
o 6. dubna turnaj v kulečníku dvojic  (TJ 

Sokol) 
o čtvrtek 11. dubna 2013 Šikovné ruce, 
o sobota 13. dubna 2013 Toulání 

se pohádkou na téma Co takhle svatba, 
princi!, 

o čtvrtek 18. dubna nákupní zájezd 
do Polska,  

o pátek 19. dubna 2013 Den země – sběr 
papíru dětí z MZ školy, 

o pátek 19. dubna 2013 od 14 hodin 
v klubu důchodců Dámský klub.  

 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
U dětského hřiště zhotoveny nové sloupky. 
Vybetonován vstup na dětské hřiště. 
Přeložen kabel elektrického vedení 
k rybníku Zásadník.  
Zakryt štěrbinový žlab přes silnici 
v Boháčkově ulici.  

 
Odkrytí propadnuté části trávníku 
nad kanalizací před čp. 98 v Netřebské 
ulici. 
Úprava terénu – rozhrnování zeminy, 
vyhrabávání trávníků. 

Sběrný dvůr  
Vykopána vodovodní přípojka k domku 
ve sběrném dvoře.  

Mateřská škola 
Odvoz písku z pískoviště. 

Fara 
Oprava starých skříní, doplnění policemi – 
na uložení povlečení; úklidových 
prostředků. 

Klub důchodců 
Úprava záhonů před klubem. 
Vybetonování šachty na vodoměr. 

U rybníka Zásadník 
Úklid okolí rybníka, vysazování stromků, 
hrabání farské zahrady - členové OS 
Zásadník při pravidelných brigádách. 
 
Anketa chodník 
V měsíci dubnu jste do schránek obdrželi 
anketu týkající se chodníku k zastávce 
U kovárny.  
Bylo rozneseno 340 anket. Do 23. dubna 
se jich vrátilo celkem 71 kusů, tj. 21 %.  
o varianta A: 39, 
o varianta B: 31, 
o ani jedna varianta: 1. 
 
Kominík 
Na obecním úřadě přijímáme objednávky 
na čištění a kontrolu komínů.  
 
OS Zásadník 
Závody se konají v sobotu 27. dubna 2013. 

Prezentace od 5,30 hodin, 
vstupné 300,- Kč. Pro 
soutěžící připraveny 

hodnotné ceny. Občerstvení 
zajištěno.  
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Mateřská škola 
První čtvrtletí 2013 v mateřské škole 
Činěves 
Nový kalendářní rok jsme zahájili 
v mateřské škole 3. ledna, všichni odpočati 
po vánočních svátcích, děti plné dojmů 
z dárků a dění o vánočních prázdninách. 
V polovině ledna jsme byli na divadelním 
představení "Autoškolka" v Poděbradech, 
divadlo jsme navštívili i koncem února, kdy 
jsme viděli 
představení 
"Červená 
Karkulka." Po 
divadle jsme se 
byli projít po 
kolonádě a zhlédli jsme 
výstavu výtvarných prací, 
která byla umístěna v pavilonu u fontány. 
Březen byl pro nás dosti náročný. 
Absolvovali jsme 5 návštěv solné jeskyně 
v Poděbradech. 
Ve školce jsme měli "Karneval," kde se děti 
předvedly v maskách, zahrály různé hry, 
zatancovaly a i vylosovaly drobné odměny 
v podobě hraček. Prožili jsme příjemné 
dopoledne i za přítomnosti  některých 
rodinných příslušníků dětí. V březnu jsme 
si pozvali divadlo do školky, zhlédli jsme 
představení "Zima s veverkou Zrzečkou."  
Mimo tyto mimořádné akce se účastní každý 
týden 10 dětí kurzu angličtiny, který vyučuje 
paní učitelka Englberthová. A také jsme 
se celý březen připravovali na příchod 
jarních svátků - Velikonoc. Učili jsme 
se s dětmi písničky, básničky i krátké 
tanečky. Vyráběli jsme přáníčka a dárky. V 
týdnu před Velikonocemi jsme s dětmi 
navštívili prodejny a provozovny v obci s 
koledami a přáníčky, všude děti obdržely 
nějaké sladké odměny, velikonoční balíčky. 
Ve středu jsme měli  již tradičně 
naplánovanou krátkou besídku v Klubu 
důchodců. Přestože byla tato besídka 
vyhlášena v rozhlase, byla nakonec přítomna 
jen jedna seniorka a paní Šlechtová. I přesto 
se děti  velmi snažily, aby  předvedly, co 
se naučily.  
Začátkem dubna jsme s dětmi navštívili 
Planetárium v Praze a do školky nám přijelo 
divadlo s pohádkou " Perníková chaloupka". 
Papežová Hana, učitelka MŠ Činěves 

TJ Sokol 
Akce plánované na letošní rok: 
4. 5.  turnaj ve stolním tenisu 
18. 5.  turnaj v minigolfu (Nymburk) 
29. 6.  turnaj v nohejbalu trojic 
6. 7.  pouťová zábava (venkovní) 
31. 8.  rozloučení s prázdninami 
7. 9.  turnaj v minigolfu (Nymburk) 
28. 9.  posvícenská zábava 
21. 12.  turnaj v šipkách 
 
Šikovné ruce 
Náš spolek šikovných rukou si vede kroniku 
s touto úvodní básní: 

Ruce žen 
Od narození – každý den,  
pečují o nás ruce žen. 
Co činností – až do umdlení 
a práce nikdy konec není.  
Uklízí, vaří, perou, metou  
a po večerech ještě šijí, pletou. 
Pracují se stroji nebo s počítači, 
malují, tkají, dokáží letět třeba se tryskáči. 
Potrestat uličníka, ošetřit bolístku, 
polaskat, pohladit, utěšit v potřebnou 
chviličku. 
Co prací zvládnou den co den –  
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH ŽEN! 
 
Sešli jsme se ve čtvrtek 11. dubna na faře 

a vyráběli jsme 
košťata z březového 
roští na čarodějnice. 
Podařilo se nám jich 
udělat deset. Dvě 
děvčata nám přinesla 
ukázat hotové 
ponožky. ☺  

Ve čtvrtek 25. dubna budeme chystat 
čarodějnici , případně dělat další košťata 
a některé z nás budou stále plést.  
 
Toulání se pohádkou III. 
Pohádkou Co takhle svatba, princi? se děti 
toulaly v klubu důchodců 13. dubna.  
Děti si nejprve poslechly pohádku a poté 
musely plnit úkoly stejně jako princezny 
Brigita a Babeta v pohádce. Měly za úkol 
přišít knoflík, vyluštit křížovku, složit 
básničku a tancovat. Vše se jim povedlo 
na jedničku. ☺   
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Básničky, které děti s malou pomocí svého 
doprovodu vytvořily:  
Král sedí na trůnu, 
na hlavě má korunu.  
Žezlo drží v ruce 
a čeká na prince.  
… 
Princeznička na bále 
zapomněla sandále. 
Byla zima od podlahy, 
teď má vředy a dvě dlahy. 
V nemocnici v Motole, 
stůně stále nemile. 
Stále čeká na prince 
či zdatného jedince. 
… 
Princezna má vlasy zlaté 
a na hlavě korunku, 
šaty nosí vyšívané 
a rozdává dobrůtku. 
… 
Král je mocný pán, 
v celé zemi kraloval. 
Vládl ve dne, v noci,  
královnu svou miloval, 
stále o ní pečoval. 
… 

Příští Toulání se pohádkou v měsíci květnu 
bude inspirováno pohádkou Ať přiletí čáp, 
královno! (přesný termín bude upřesněn 
ve zpravodaji či letácích nebo v místním 
rozhlase).  
Těšíme se na vás, děti! ☺ 
 
Noc s Andersenem aneb noc 
s Bobem a Bobkem 
Sraz v pátek 26. dubna v 17 hodin na faře, 
ukončení v sobotu 27. dubna cca v 10 hodin. 
S sebou si, děti, přineste karimatku, spací 
pytel, polštářek, oblečení na spaní, přezůvky 
a hlavně DOBROU NÁLADU! Jídlo a pití 
zajištěno. 
Program:  

� hledání králíků, 
� společná večeře všech Bobů 

a Bobků, 
� čtení o králících (můžete si donést 

vlastní knížku), 
� hry s Bobem a Bobkem, 
� rozcvička a skákání z klobouku, 
� snídaně, 
� rozchod domů. 

Písmenka z kroniky…  
Zajímavou událostí roku 1875 byla též 
roztržka mezi obyvatelstvem obce 
a duchovním představeným děkanem 
Kleinem. Ten nechal ve vzpomínaném 
období osekat větve staletých lip okolo 
kostela. Zásah vyvolal silnou kritiku 
a tehdejší starosta Václav Jeník čp. 57 byl 
občany vyzýván k vydobytí soudní 
satisfakce. Kronika obsahuje zápis, že 
starosta od soudního sporu upustil, 
ke všeobecné nespokojenosti občanů. 
Časový úsek 1876 je zajímavý tím, že 
se v dostupných obecních listinách poprvé 
setkáváme s pojmem stavební povolení. Jeho 
udělení je spojováno jak s realizací obytného 
stavení, tak se stavbou hospodářskou, např. 
stodoly. Roku 1878 došlo k radikální 
přestavbě spodní školy. Vznikly dvě třídy 
vybavené novým zařízením, plot, tělocvična 
a kabinet pro učební pomůcky. Stavba vnikla 
zcela v nákladech a režii obce, za nemalého 

podílu člena obecného výboru 
a jeho účetního Václava Sixty, 

mistra zednického Antonína 
Davídka a mistra 

cihlářského 
Václava Šeráka, 

který dbal 
na kvalitu 

cihel a tašek 
z místní 
cihelny. 

Za účelem shromáždění 
potřebného stavebního kapitálu byla 
provedena dražba pozemků v parcelním 
území Luka s výtěžkem 1 965 zlatých, 
25 kr. rýnského čísla. Celoroční nájem 
vybíral účetní Sixta v plné výši a okamžitě 
na místě. Souběžně s přestavbou školy 
vzniká snad vůbec první veřejný spolek 
v Činěvsi, organizace vojenský vysloužilců. 
Jako otec myšlenky založení této rakušácké 
organizace je uváděn Matěj Cepek, čp. 63. 
Velitelem byl zvolen Antonín Davídek, 
zástupcem František Holan. Celý spolek 
se skládal z 33 činných členů a jednoho 
přispívajícícho. Mimo to existovali i čestní 
příznivci, například děkan Klein. Určitě 
pokrokovější dopad na veřejnost měl 
ochotnický spolek, v historických datech 
poprvé vzpomínaný roku 1879. Ochotníci  
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jsou uváděni jako účastníci průvodu obcí 
u příležitosti oslavy stříbrné svatby císařský 
manželů. Další zmínkou o tomto divadelním 
útvaru je zásilka z c. k.  hejtmanství 
Poděbrady, obsahující seznam cenzurou 
nepovolených knih, „nevhodných“ 
pro činnost spolku. Máme však zprávu 
o školní docházce dětí tohoto období. 
Od této doby hrozila rodičům dětí 
zanedbávajících školu pokuta. Obecnímu 
úřadu byla doručena 

přátelská zpráva 
od hasičů z Městce 
Králové dotazující 
se, jestli mohou 

přispět příjezdem 
k uhašení požáru 

případně 
vypuknuvšího v Činěvsi. Místní úřad 
šalamounsky odpověděl, že účast 
královéměsteckých při likvidaci požáru je 
zbytečná, protože od nich není k Činěvsi 
vidět. Ještě téhož roku musela obec oznámit 
na c. k. hejtmanství, zda-li se v místě čistí 
komíny, jaké vlastní hasičské zařízení a jaká 
jsou znamení k ohni. Poslední vzpomínky 
hodnou událostí roku 1879 bylo založení 
občanské a obecní knihovny v domě čp. 85 
vlastníka Václava Svobody. Prvním počinem 
knihovny se stal příspěvek od kaplana 
Františka Vaňhálka v částce 5 zlatých. Došlo 
také k dokončení výstavby silnice Činěves – 
Králové Městec. Stavba se prováděla 
co nejlevněji, tedy nejvíce v režii občanů 
a proto z ní zdejší lidé mnoho neměli. 
Probírka zeminy se pachtovala ve veřejné 
dražbě a sama hlína se odvážela do ulice pod 
čp. 57 a dále na cesty. Kámen byl dovážen 
od Vestce a Poděbrad. Ke štětování se opuka 
lámala na obecním pozemku vedle silnice, 
v kopci pod čp. 15, pod polem čp. 71 
a polem čp. 79. (pokračování příště) 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
 
 

ODPADOVÝ SLOUPEK ... 

aneb Co o odpadech možná nevíte 
Díl 5. Třídění a využití skla 
• Sklo  tvoří 7-9 % celkového množství 

komunálního odpadu. Každý 
Středočech průměrně vytřídí 9,0 kg 
skla, což přestavuje na každého téměř 
24 nových pivních či limonádových 
lahví. Nehledě na to, že výroba skla 
ze střepů je mnohem méně náročná 
na energie. Více než 10 tisíc tun skla 
ve středních Čechách neskončí ročně 
na skládkách odpadů, ale je předáno 
do skláren na nové využití, což 
potvrzuje, že třídění odpadů má smysl! 

• Jaký je osud skleněných lahví a sklenic 
odložených do kontejnerů na třídění 
ve městech a obcích? Skleněné střepy 
z kontejnerů na třídění z celých Čech 
jsou odváženy na speciální dotřiďovaní 
linku do Příbrami. Zde se 
na dopravníku zbaví střepy velkých 
mechanických nečistot, nadrtí se 
na malé kousky, pomocí vibračních sít 
se dále čistí a třídí podle velikosti. 
Pro dosažení potřebné kvality 
se používají i laserové separátory, které 
spolehlivě odhalí i ty nejmenší 
nečistoty. Technická norma dovoluje 
pouze jeden gram nečistot na sto 
kilogramů skleněného střepu – tak 
musí být dotřídění kvalitní.  

• Upravený střep se ve sklárnách 
přimíchává do sklářského kmene. 
Sklovina se při teplotách přes 1500 °C 
taví a odlévá do forem, a vznikají tak 
nové výrobky. 

• Při výrobě skla se dá použít až 65 % 
střepu. Recyklace skla je do nekonečna 
opakovatelná a díky ní se uspoří až 90 
% energie a původních přírodních 
surovin. 

• Do kontejneru na sklo nepatří porcelán, 
varné sklo, drátosklo, zrcadla, 
automobilová skla ani zářivky 
a výbojky. Zjednodušeně lze říci, že 
do kontejnerů na sklo patří pouze 
sklenice od potravin, lahve od nápojů 
a okenní tabulové sklo.  

• Sklo se v přírodě téměř nerozkládá, 
zůstane tu po nás tisíce let. 

 


