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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 5/2015 

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

 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Zastupitelstvo se bude konat v pondělí 22. 6. 
od 17 hodin ve společenské místnosti v klubu 
důchodců. 

PŘIPRAVUJE SE 
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
o vyřazení předškoláků ve čtvrtek 11. 6. 

v mateřské škole, 
o v 2. polovině června nebo v červenci se plánuje 

vítání občánků, 
o Pocta statečným Senice 2015 v sobotu 20. 6. 

od 15 hod – vzpomínková akce k 73. výročí 
působení paraskupiny SILVER A v okupované 
vlasti, 

o slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 
v pátek 26. 6. v 8 hod v tělocvičně základní školy 
v Dymokurech (MZŠ Dymokury), 

o koncert Lenky Filipové v kostele sv. Havla 
v Rožďalovicích 27. 6. od 19,30 hod (předprodej 
vstupenek na MěÚ v Rožďalovicích), 

o kulturní den „Rožďalovice nám“ v sobotu 
27. 6. zahájení od 8 hod (město Rožďalovice), 

o 5. ročník akce Setkání sběratelů historických 
vozidel v sobotu 8. 8. v areálu fary (Nadační fond 
F. Lukeše). 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ  
o každých 14 dnů šikovné ruce, 
o 8. května proběhla oslava k 70. výročí ukončení 

2. světové války, položení květin u památníků 
v obci spojené s koncertem Velehlasu 
a vystoupením J. Brendla, 

o veřejná sbírka ve prospěch Ligy proti rakovině 
Praha Český den proti rakovině 2015 - 13. 5. 
(doprodej kytiček 14. 5.), 

o dětské rybářské závody v sobotu 6. 6. od 8 hod 
(OS Zásadník), 

o dětský den Cesta za pokladem v sobotu 6. 6. 

OZNÁMENÍ OÚ 
Obec Činěves nabízí k prodeji použité akumulační 
kamna a bojlery. Zájemci, přihlaste se na obecním 
úřadě. 
Skype obce Činěves je: obec.cineves 

NA ČEM SE PRACUJE… 
Pravidelná údržba veřejné zeleně.  
Oprava díry skruže na studni na platě u rybníka 
Zásadník. 

 
Elektroinstalace chatiček. 
Údržba okolí a umístění lavičky ze dřeva ke křížku 
na Úmyslovice,   
Umístění kolostavu ze dřeva v areálu fary. 
Instalace nástěnek na chodbu v budově OÚ, aby 
se na ně mohly věšet fotografie z kulturních akcí. 
Přesun laviček, stolu a stolu na stolní tenis 
od vodárenského domku na hřiště. 
Oprava fasády na farské stodole. Úklid na půdě 
ve farské stodole. 

LIGA PROTI RAKOVIN Ě PRAHA 
SLAVÍ 25 LET! 
Ve středu 13. 5. a ve čtvrtek 14. 5 proběhla sbírka. 
V naší obci se kytičky prodávaly v obchodě v pekárně 
a na obecním úřadě.  
Celkem se prodalo 99 kytiček za 2.270,- Kč. 
Děkujeme Vám! 

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 
Z důvodu plánované uzavírky silnice II/324 mezi 
Městcem Králové a Podmoky v termínu 8. 6. - 30. 6. 
2015 bude na linkách 270011 a 270025 zaveden 
výlukový jízdní řád.  
Spoje uvedených linek budou vedeny objízdnou 
trasou přes Velenice a v úseku Městec Králové-
Podmoky dojde k prodloužení jízdní doby 
o cca 5 minut.  
Po dobu uzavírky nebude obsluhována autobusová 
zastávka Městec Králové, nem., autobusy budou 
náhradně obsluhovat zastávku Městec Králové, kult. 
dům. 
Výlukové jízdní řády budou vylepeny na zastávkách 
v obci. 

OZNÁMENÍ MUDR. DOLEŽEL  
MUDr. Doležel oznamuje, že v ČERVNU NEBUDE 
v Činěvsi ordinovat. Do ordinace v Dymokurech je 
třeba se objednávat – telefon 325 635 120. 
V termínu 5. – 19. 6. nebude MUDr. Doležel 
ordinovat. Zastupovat ho bude MUDr. Žoha, 
Rožďalovice (tel. 325 593 109). 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
DYMOKURY 
Dětský den 
Na sobotu 30. 5. připravila Masarykova základní 
škola ve spolupráci s obecním úřadem a místními 
spolky Den dětí. Velký podíl na organizaci celé akce 
měli i žáci 9. třídy. Ti připravili pro děti a své mladší 
spolužáky soutěže pod názvem „Cesta kolem světa“. 
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Velkou atrakcí pro ty nejmenší byl skákací hrad, starší 
děti si to užily při pěnové show. O občerstvení 
se postarali myslivci, rybáři a hasiči. Součástí této 
akce byla i výstava ve školní jídelně, kde mohli nejen 
rodiče shlédnout práce žáků v rámci celoročního 
projektu „Dymokury v Evropě“. Věříme, že si to užily 
nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Obhajoby absolventských prací 
Od března žáci 9. třídy zpracovávali pod vedením 
pedagogů-garantů svoji absolventskou práci na téma, 
které si sami zvolili. Práce byla vypracována podle 
stanovených pravidel. V pondělí 8. 6. proběhly 
obhajoby těchto prací před zkušební komisí formou 
powerpointové prezentace. Každý žák bude komisí 
za svůj předvedený výkon ohodnocen.  
Skokan roku 
Skokan roku je projekt, jehož cílem je motivovat žáky 
k vlastnímu osobnostnímu rozvoji a k učení. Každý 
žák má možnost na sobě pracovat a dosáhnou 
zlepšení. V rámci jednotlivých tříd proběhla třídní 
kola a byli zvoleni Skokani tříd. V úterý 9. 6. 
proběhlo školní kolo, kde byli zvoleni Skokani roku 
za 1. stupeň TEREZA NECHANSKÁ z 2. třídy, za  
2. stupeň – NIKOLA TABA ČKOVÁ z 9. třídy, 
kteří si odnesli hodnotnou cenu. V komisi zasedli 
členové parlamentu, loňští vítězové a nezávislý 
předseda z řad veřejnosti. 
Zakončení školního roku 
Zveme rodiče a přátele školy v pátek 26. 6. v 8.00 
hod do tělocvičny na slavnostní zakončení školního 
roku 2014/2015. 
Vedení MZŠ Dymokury 

MATE ŘSKÁ ŠKOLA ČINĚVES 
Těšíme se na prázdniny 
Školní rok utekl jako voda a před námi jsou opět letní 
prázdniny. Jaro se neslo v duchu zábavy a rejdění. 
Na konci dubna se na školní zahradě sešlo mnoho 
čarodějnic a čarodějů, kteří se společně prokouzlili 
k opékání buřtů. V květnu školku navštívila 
maňásková divadélka. My jsme se vypravili 
na prohlídku Dětenického zámku a neopomněli jsme 
ani prohlídku pekla, naštěstí i ti největší zlobivci 
v temných uličkách s čerty nezůstali. 
V rámci upevňování dětských přátelství jsme 
navštívili školku v Dymokurech. Na programu bylo 
hudební představení Plechy a Neplechy, kteří s dětmi 
za doprovodu rozverných písní procestovali celý svět, 
řádění na školním hřišti a procházku lesem.  
Dětský den jsme oslavili hledáním pokladu. Za plnění 
rozmanitých úkolů si děti zasloužily mapu s ukrytým 
kotlíkem plným zlatých mincí a drobných pamlsků.   
Zbytek školních dní nás čeká rozloučení 
s předškoláky a těšení se na prázdniny s cestou kolem 
světa nebo letem do vesmíru... 
A po prázdninách? Sejdeme se opět ve školce, ale 
v novém složení, protože p. ředitelka čeká miminko, 

nahradí ji p. uč. Veronika Korpassová a s vymýšlením 
her a učení ji pomůže p. uč. Věra Pavézková. 
Nám nyní zbývá už jen poděkovat všem, kteří 
se na dění ve školce podíleli a snažili si nám 
zpříjemnit každý den, byť jen letmým úsměvem.... 
Zdravíme Vás všechny, děti a zaměstnanci MŠ   

MATE ŘSKÁ ŠKOLA DYMOKURY 
Mateřská škola Dymokury bude v provozu prvních 
14 dnů v červenci.  
Kdo byste měl zájem o umístění svého dítěte (možno 
i dítě, které v červnu ukončilo 1. třídu základní školy), 
ozvěte se IHNED na telefon 325 635 112 
p. Pařízková. 

KULTURNÍ KOMISE 
Vážení sousedé, byla jsem požádána vedením obce, 
abych v tomto textu shrnula práci naší komise 
za období listopad 2014 - červen 2015.   
Na přelomu října a listopadu předchozího roku jsme 
vypracovali koncepci naší práce a předložili ji vedení 
obce k vyjádření.  V tomto období jsme také navázali 
kontakt s vedením společenských organizací v obci, 
abychom jim předložili zmíněnou koncepci, osobně se 
představili a nabídli budoucí spolupráci. Ve většině 
případů byla tato iniciativa přijata s povděkem. Dále 
jsme navázali spolupráci s ředitelkami MŠ Činěves 
a MZŠ Dymokury. Obdobně jako v předchozích 
případech jsme jim představili koncepci naší práce 
a požádali je o spolupráci při realizaci některých akcí 
/kulturní program, výtvarné výrobky/.  
První akcí byla na konci tohoto měsíce adventní 
výtvarná dílna Adventní tvoření, kterou připravila 
v předstihu ještě předchozí komise, takže na té jsme 
se podíleli v roli pomocníků. Zúčastnilo se jí velké 
množství lidí a vyrobili si řadu zajímavých dekorací 
pro předvánoční výzdobu bytu. 
V prosinci jsme pak navázali Slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu v obecním parku. 
Akce byla opět hojně navštívena a ráda bych zde 
poděkovala za sponzorský příspěvek činěveské 
pekárně /občerstvení/ a panu Ondřeji Součkovi 
/finanční dar/. Zároveň jsme v tomto případě čelili 
velkému problému při zajištění kulturního programu. 
Paní ředitelka MŠ nám oznámila, že jí vystoupení 
nikdo během podzimu nepotvrdil, takže s ním 
nepočítá. Navíc dodala, že jsou pro ně víkendové 
termíny problematické vzhledem k tomu, že rodiče 
dětí již mají soukromý program, a na tyto akce tedy 
nemůže dát dohromady dostatečný počet 
vystupujících. Situaci jsme museli řešit tím, že jsme 
oslovili rodiče a prarodiče činěveských dětí sami 
a poprosili je i děti o spolupráci. Na tomto místě bych 
jim ráda poděkovala za vstřícnost a rychlou reakci. 
V následujícím týdnu se uskutečnila mikulášská 
nadílka v parku pod obecním stromem. Zde již 
program nebyl problém, protože všechny přítomné 
děti měly pro pana Mikuláše připraveny básničky 
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i písničky, za které byly odměněny dárečky 
schovanými v bříšku krásných sněhuláků. Za jejich 
vytvoření patří náš dík klubu Šikovné ruce.     
Poslední předvánoční akcí byl koncert pěveckého 
sboru Velehlas v našem kostele. Zde jsme měli 
trochu obavy, protože některé předchozí koncerty 
jiných pěveckých sborů byly navštíveny velmi slabě, 
ale naše obavy se nepotvrdily, kostel byl plný 
a koncert dopadl velmi dobře. Zde je na místě posypat 
si hlavu popelem za mluvené slovo /páter František 
Lukeš/, které jsme měli připravené jako motto celého 
vystoupení.  Za poskytnutí ukázky děkujeme panu 
Černému a zároveň se ještě jednou omlouváme za to, 
že zadní část kostela špatně rozuměla. Vzniklo to tím, 
že jsme se obávali postavit aparaturu přímo na oltář, 
takže se zvuk tříštil o lavice v přední části kostela. 
Získali jsme takto cennou zkušenost, kterou 
využijeme při další podobné akci.   
Na závěr roku jsme pro děti připravili lampionový 
průvod s následným programem v sokolovně 
/barmanská show a vystoupení klauna Cucína/ 
a závěrečným ohňostrojem. Akce byla navštívena 
opravdu hojně, takže sokolovna „praskala ve švech“, 
ale nakonec jsme se poskládali a program si užili. Má 
to jen jeden háček. Od té doby na mne činěveské děti 
neustále pokřikují: „Teto, a kdy bude další průvod?“ 
Milé děti, slibuji za naši komisi, že se budeme pečlivě 
starat o to, aby Vám v průběhu roku příliš nepoklesla 
„hladina průvodů v krvi“, ale každý týden to vážně 
nejde.  Zároveň bych velmi ráda poděkovala za 
pomoc a spolupráci spolupořádajícím společenským 
organizacím – tedy SDH a Sokolu Činěves. Zvláště 
ohněstrůjná část by bez spolupráce s mužskou částí 
našeho přípravného týmu byla pro nás oříškem. 
Zároveň také děkujeme zmíněným organizacím 
za finanční přispění.  
V lednu jsme se pokusili oživit pro kulturní akce opět 
prostor společenské místnosti fary. Proběhl v ní 
koncert dvou výborných sólových zpěvaček, 
doprovázených na varhany profesorkou 
konzervatoře. Podle ohlasů samotných vystupujících 
i diváků se jim atmosféra tohoto prostoru ve spojení 
s krásnou hudbou velmi líbila, takže bychom rádi 
v této obnovené tradici pokračovali. 
V tomto období jsme také zahájili novu tradici, která 
vznikla na základě návrhů členů některých 
společenských organizací v obci. Dvakrát ročně 
se sejde kulturní komise s vedením jednotlivých 
společenských organizací, aby si mezi sebou 
domluvili, jaké akce která z nich plánuje 
na následující pololetí, doladili termíny tak, aby 
si akce zbytečně nekonkurovaly, a požádali ostatní 
o pomoc s jejich organizováním, pokud cítí tuto 
potřebu. 
Únor přinesl náš další pokus o obnovu dávno 
zapadlých tradic – masopustní průvod obcí. Orali 
jsme zde pole již mnoho desítek let neorané, takže 

jsme se učili za pochodu, ale myslím si, že jsme 
si společně s Vámi všemi, kteří jste do toho s námi šli, 
akci užili. Ráda bych zde poděkovala za pomoc panu 
F. Součkovi, který se významně spolupodílel 
na organizaci akce a poskytl také prostor 
pro závěrečné posezení po skončení průvodu. Zároveň 
děkuji za účast v průvodu všem zajímavým a pestrým 
maskám /z řad SDH, činěveské mládeže, členů 
zastupitelstva a jejich rodin a dalších občanů/.  
Závěr měsíce patřil Malému květinovému bálu 
Dámského klubu. Květinové téma prolínalo celou 
akcí - od programu, přes výzdobu, až po tombolu. Bál 
se velmi podařil, přítomní si ho opravdu užili.  
Maškarní karneval se uskutečnil koncem března 
a nesl se v pirátském duchu. Přijel za námi opět 
oblíbený klaun Cucíno, tentokrát v pirátském 
převlečení, a přivezl si s sebou ještě svoji kolegyni, 
takže si děti opět užily zábavy, tance, soutěží 
a tomboly. Účast byla již tradičně vysoká a sešlo 
se nám mnoho pozitivních ohlasů. 
Přelom března a dubna přinesl Velikonoční tvoření –
opět hojně navštívené. Trochu jsme pozměnili 
koncepci této akce ve prospěch „staršího modelu“. 
Požádali jsem více výtvarníků o náměty a ukázky, aby 
byla práce co nejpestřejší a každý si našel své téma. 
Na tvoření navázala již druhá – tentokrát Velikonoční 
výstava klubu Šikovné ruce, která byla propojena 
s tradiční akcí knihovny Hledání velikonočního 
zajíčka. Obě akce měly vysokou návštěvnost, ale 
dostali jsme od maminek námět na posun času 
zahájení dětských akcí až na druhou hodinu 
odpolední, aby se malé děti zvládly dospat. Dětský 
den jsme již tedy začínali ve dvě hodiny. Ráda bych 
zde opět poděkovala klubu Šikovné ruce za přípravu 
výstavy i zajímavé výrobky na ní , také oběma školám 
za jejich práce a dalším šikovným přispěvatelkám. 
Koncem měsíce proběhl opět Dámský – Společenský 
klub , tentokrát na téma cestování do exotických zemí. 
O svých cestách vyprávěla a krásné fotografie 
promítala Helča Vorlíčková. Akce byla velmi dobře 
navštívena a s přítomnými hosty jsme také projednali 
návrh na změnu názvu projektu. Už na Malém 
květinovém bále jsme od některých dam slyšeli, že 
chtěly vzít s sebou také pány, ale ti jim řekli, když je 
to Dámský klub, tak co bychom tam pohledávali. 
Touto změnou názvu se tedy otevíráme i pánské 
veřejnosti a prosíme ji o zachování stálé přízně 
i při budoucích setkáních. 
Konec dubna přinesl jednu z tradičních akcí – 
čarodějnický pr ůvod s programem u Zásadníku 
a pálením čarodějného ohně. Zaměřením soutěží 
jsme si letos připomněli 50. výročí Večerníčkových 
pohádek. Za námět i lví podíl při organizaci bychom 
rádi poděkovali paní M. Kršňákové, za spolupráci 
při přípravě a následném ohlídání ohně pak pánům 
ze SDH, za přípravu občerstvení pro dospělé 
návštěvníky děkuji OS Zásadník. 
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V měsíci květnu jsme se sešli v parku „U panenky“, 
jak činěveští přezdívají památníku druhé světové 
války v parku před MŠ, abychom si v pietním aktu za 
účasti pěveckého sboru Velehlas a recitátora J. 
Brendla připomněli 70. výročí osvobození naší země 
od fašismu. Ráda bych poděkovala také panu Čejkovi 
za vzpomínku na maminku, paní Boženu Čejkovou, 
a panu Knytlovi za ozvučení celé akce. Stejně tak mu 
patří dík i za zvučení řady předchozích aktivit. 
Poslední akcí byla na počátku června Cesta 
za pokladem, kterou jsme oslavili Den dětí. Zahájili 
jsme společně s klaunem na sedmimílových botách, 
pak prošli cestou za pokladem, zahráli si na hasiče 
a podívali se na obdivuhodné výkony skupiny 
psovodů a jejich svěřenců z Kynologického klubu 
Poděbrady. Zde bychom rádi poděkovali paní 
starostce za minerálku a ovoce a pánům z SDH 
za přípravu soutěže i příjemné svlažení v horkém dni. 
Dále patří náš dík dobrovolníkům mimo naši komisi, 
kteří nám pomohli na stanovištích, a v neposlední řadě 
Sečovým za dřívější otevření pohostinství. 
Ve výhledu nás nyní očekává pietní akt v Senicích, 
druhá koordinační schůzka představitelů 
společenských organizací, setkání Společenského 
klubu a pouťové akce /koncert v kostele a výstava 
v Klubu důchodců/. 
Oblast péče o hmotné kulturní památky: Domluvena 
jednotná úprava jejich okolí – viz úvodní část této 
zprávy, renovováno písmo na památníku obětí 
1. a 2. světové války před oslavami 70. výročí 
osvobození, nyní je na řadě socha sv. Jana 
Nepomuckého. Máme domluveno s památkáři, že 
základní očištění může udělat kamenická firma, 
nemusíme tedy najímat akademického sochaře. 
Během zimy a počátku jara jsme se pokoušeli 
rozpohybovat mnohokrát odloženou opravu kostela. 
Nejprve jsme jednali s okresními památkáři, ti 
kontaktovali Národní památkový úřad (NPÚ) v Praze 
a zároveň jsme oslovili Biskupství Hradec Králové. 
Zmíněné subjekty se koncem zimy sešly na prohlídku 
stavu kostela, na níž navázalo odborné posouzení 
specializovanou stavební firmou, kterou doporučila 
zástupkyně majitele objektu. Do třetice přijel objekt 
posoudit nový projektant, protože předchozí architekt 
vypracoval projekt, který zhodnotil NPÚ jako velmi 
obecný, bez potřebných konkretizací. Nyní je 
zpracováván projekt nový. Koncem května jsme za 
souhlasu památkářů i Biskupství HK přesně dle 
stanoveného postupu zahájili s pomocí dobrovolníků 
otloukání soklu kostela a částí, které jsou nad ním 
příliš „odfouklé“.  Zdivo pod nimi je velmi mokré a je 
třeba, aby přes léto vyschlo. V další fázi /koncem 
tohoto měsíce/ máme podle NPÚ proškrábat spáry 
do hloubky až 15 mm. Kromě studentů, kteří přijeli 
na dobrovolnickou práci z Karlínského gymnázia, 
jsme oslovili také místní společenské organizace, 
které mají ve svých řadách mladší členy a také 

činěveskou mládež, zda by neměli zájem nám 
poslední víkend v červnu přijít pomoci. Za pomoc 
děkujeme také panu Františku Sýkorovi. 
Agenda SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti): 
Požádali jsem finanční výbor o možnost navýšení 
prostředků tak, abychom k balíčkům a gratulaci 
mohli připojit také květiny a změnili jsme 
dodavatele potravin do balíčků. Ráda bych zde 
poděkovala za spolupráci velkoskladu potravin pana 
Chlubny a zároveň mu děkuji také za sponzorské 
příspěvky na naše akce. Ze strany občanů se objevil 
námět, abychom gratulovali také ke zlatým 
a diamantovým svatbám, ale byli jsme matrikou 
upozorněni, že na tyto údaje naše obec podle zákona 
nemá nárok, takže bychom to mohli udělat pouze 
po osobním upozornění – např. ze strany rodiny 
oslavenců. 
Minulý týden jsme oslovili MZŠ Dymokury  
s návrhem nového společného projektu. Židovská 
obec zahájila již před časem projekt Zmizelí sousedé, 
ve kterém se žáci a studenti škol pokoušejí zjistit něco 
více o lidech, kteří byli umučeni v době války 
v koncentračních táborech. Pamětníci pomalu mizí, 
takže se domníváme, že je opravdu nejvyšší čas 
zachránit památky a informace, které jsou dosud 
o našich bývalých sousedech dohledatelné. Pokud 
někdo z Vás ví něco o lidech, jejichž jména 
můžeme číst na památníku, prosíme Vás o tyto 
informace. 
Závěrem tohoto textu bych ráda všem poděkovala 
za účast na našich akcích a mnoha z Vás také 
za spolupráci při jejich organizování. Z těch, které 
jsem v textu dosud nezmínila, je to například paní 
Simona Bittmanová, která nám pomáhá při organizaci 
Společenského klubu, paní Zdena Šlechtová, která 
pracovala až do dubna v kulturní komisi, pan 
Miroslav Keller, který ji v práci vystřídal, paní 
Kateřina Sýkorová, členka komise od listopadu 2014 
a mnozí další. Jestli jsem na někoho zapomněla, 
prosím ho za prominutí a ráda svou chybu napravím. 
Za Kulturní komisi Zastupitelstva obce Činěves Mgr. 
Jana Jeřábková 

ÚSPORA EMISÍ  
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru 
a recyklace využitelných složek komunálních 
odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci 
se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení 
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.  
Úspora, kterou dosáhla obec Činěves v roce 2014 
představuje:  
o emise: CO2 ekv. 38,888 tun;  
o úspora energie: 889 310 MJ. 

PRODEJ OBECNÍCH POZEMK Ů 
V případě zájmu o koupi obecního pozemku cenu 
pozemku stanovuje znalec z oboru – ekonomika – 
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odvětví ceny a odhady nemovitostí dle vyhlášky 
č. 199/2014 Sb. ze dne 19. 9. 2014 k provedení 
zákona a oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 
 
NOVÝ WEB. INFORMA ČNÍ PORTÁL 
POSKYTOVATEL Ů SOCIÁLNÍCH 
A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 
Pokud jste se vy, či vaši blízcí dostali do nepříznivé 
životní situace, pak Vám doporučujeme podívat se 
na nově spuštěné webové stránky 
www.socialnipomoc-podebrady.cz. Zde najdete 
odkazy na organizace, které vám s vašimi problémy 
mohou pomoci, tady nejen na poskytovatele 
sociálních služeb, ale i na poskytovatele služeb 
návazných. Na těchto webových stránkách naleznete 
nejen kontaktní údaje, ale také konkrétní problémy, 
v kterých vám dané subjekty mohou pomoc 
poskytnout.  
Tyto webové stránky vznikly jako reakce 
na zaznamenanou potřebu zvýšení informovanosti 
občanů o možnostech pomoci v  těžkých životních 
situacích. Nejen zvýšení, ale i zefektivnění 
informovanosti je tak jedním z úkolů  Akčního plánu 
sociálních a návazných služeb města Poděbrady 
a okolí na období 2014 – 2016. 
Na tvorbě webového portálu www.socialnipomoc-
podebrady.cz se podíleli zaměstnanci oddělení 
sociální péče Městského úřadu Poděbrady 
ve spolupráci s oborem informatiky a pracovníky 
Centra pro komunitní práci střední Čechy. 
Na uvedené stránky se rovněž dostanete odkazem 
z webových stránek Města Poděbrady. 
Mgr. Petra Dobiášová, Koordinační komise 
pro komunitní plánování sociálních služeb města 
Poděbrady 

PÍSMENKA Z KRONIKY…  
Zaslepenost úzkých zájmů tak „pohřbila“ plán stavby 
školy, budovy pro obec nejpotřebnější. V dalších 
letech zákonitě přichází „trest“ v podobě umístění 
stavby okrskové (měšťanské) školy do Dymokur, na 
kterou musí obec  Činěves dotovat předepsaným 
objem finančních prostředků. Obec zatěžují i další 
plány podnikatelského zaměření, jedná o koupi cca 50 
ha okolního lesa. Potřebný kapitál k uskutečnění 
tohoto záměru má vynést prodej obecní kovárny, 
kolárny a některých polí. Zájem o koupi lesa podnítila 
již dříve vzpomínaná pozemková reforma, týkající se 
bývalého velkostatku Poděbrady. Tehdy byl les 
bývalého majitele Hyrrose přidělen lesnímu 
zaměstnanci Invaldovi s tím, že bude respektovat 
žádost obce Činěvse o les. Invald se v dalším období 
snažil předběžnou smlouvu mezi ním a obcí 
zpochybnit a dokonce nechal v části lesa, na který si 
dělala obec Činěves nárok, vykácet 20 korců plochy 
porostu. Dlouho musel starosta Kubálek objíždět 
nejrůznější instituce, než s pomocí poslance 

Dubického zjednal nápravu. Konečný akt ve věci 
koupi lesa proběhl na Pozemkovém úřadu v Praze, 
skutečná převedená výměra lesa pro obec činila 28 ha, 
29 arů a 87 m2 v ceně 141 493,50 Kč a za vykácené 
stromy měl Invald během dalších tří let dodat obci 
200 kubíků palivového dřeva. Podle uzavřené 
smlouvy musela obec Činěves prodat lesnímu 15 
korců svých polí. V dalším období byla celá záležitost 
uzavřena vytvořením plánu lesní těžby a obnovy 
porostu.  
První organizací, která se rozhodla ke stavbě zdejší 
vlastní správní budovy, se stala kampelička, to je 
spořitelní spolek. Stavbě ve vlastní režii předcházel 
dlouhodobý nájem úřednických místností u Fr. 
Horyny čp. 74 a K. Špinky čp. 30. Realizace objektu 
kampeličky byla svěřena zednickému mistru Janatovi 
z Městce Králové. Ten neměl vůbec snadný úkol, 
protože stanoviště stavby se nalézalo v obecním 
bažinatém dolíku, zarostlém stromy. Z uvedeného 
faktu vyplývá, že zvláště základy budovy pohltily 
značnou část rozpočtu projektu. Přesto však probíhal 
postup prací na stavbě ke všeobecné spokojenosti 
zainteresovaných. Celkové náklady na budovou 
kampeličky v Činěvsi dosáhly výše 170 667,30 Kč, 
cena oplocení v tom nebyla zahrnuta. 
Novostavba kampeličky byla slavnostně předána 
veřejnosti v roce 1926. U příležitosti jejího otevření 
mluvil k občanům starosta F. Kubálek, F. Saska a F. 
Holan, starosta spořitelního spolku. Pro úhradu 
prostavěných finančních prostředků byl vytvořen 
stavební fond, do kterého přicházela část čistého 
finančního zisku kampeličky tak, aby ročně došlo 
nejméně k sedmiprocentnímu odpisu prostavěné 
částky. 
Místním zemědělcům přineslo období roku 1926 
nemalé finanční ztráty. Jen u výše jmenované 
kampeličky dokázali nadělat za poskytnuté úvěry na 
411 150 Kč dluhů. Nepříznivé hospodářské výsledky 
začalo naplňovat silné období dešťů po 8. červnu 
(Medard). Podle pamětí spadlo tolik vody, že stála i 
na kopci a na poli zvaném v Lukách z vody vyčnívaly 
je klasy obilí. Co nezničila voda, zničilo pozdější 
srpnové a zářijové sucho či podzimní chladno.  
Sepsáno kronikářem F. Sýkorou 

ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
Od minulého vydání zpravodaje byly na obecní úřad 
doručeny pět žádostí dle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím: pacht rybník 
Zásadník + povolenky + pronájem chat; energetický 
audit; čerpací stanice; doplnění žádosti; OS Zásadník 
+ povolenky + stromy. 
Žádosti a odpovědi jsou zveřejňovány 
na internetových stránkách obce (v záložce úřad –  
elektronická úřední deska a současně v záložce úřad – 
informace zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb.) 
a na vývěsce, která je umístěna u vchodu budovy 
obecního úřadu. 



OÚ Činěves 10. 06. 2015   - 6 – 
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27. 5. 2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 

 

STAV ÚČTŮ A POKLADEN K 31. 5. 
Běžný účet KB hlavní činnost 1 364 815,76 Kč          
Běžný účet KB vedlejší činnost 75 273,60 Kč               
Běžný účet ČNB hlavní činnost 2 008 178,89 Kč          
Běžný účet ČS hlavní činnost 270 579,29 Kč             
Úvěrový účet ČS 1 788 300,00 Kč-          
Pokladna hlavní činnost 115 000,00 Kč             
Pokladna vedlejší činnost 30 638,00 Kč               

 
FAKTURY DORU ČENÉ V 5/2015
VEDLEJŠÍ ČINNOST

částka
Kč

poznámka

2 340,00 Rozbor vzorků č. 2166 - 2168.
7 452,90 2x oprava čerpadla.

HLAVNÍ ČINNOST
5 087,00 Dubové přažce na drážku.

800,00 Znalecký posudek pozemek par. č. 151/13.
980,00 Pojištění kontejnerů.

2 418,00 Toaletní papír - 240 rolí, papírové ručníky - 3 krabice.
3 591,50 PHM 4/2015.

14 467,00 3x koš na psí exkrementy.
630,00 Náhradní díly křovinořez.

8 000,00 Zajištění požární ochrany.
5 000,00 Provoz veřejného osvětlení 4/2015.

695,00 Zpracování bioodpadu 4/2015.
1 089,00 Obnova certifikátů CzechPoint, nastavení, test.
4 840,00 Pletivo na oplotenky - les.
1 210,00 Nahrnování křoví - čarodějnice.
3 122,00 Odvoz a uložení pneumatik ze sběrného dvora.
5 832,00 Revize elektro (přístroje, nářadí).

21 670,00 Zasklívání 2x zastávka.
1 688,19 Telefony 4/2015.

605,00 Provozní bezpečnostní předpis: výšky, vozidla, el. ruční nářadí, události.
6 789,00 Školení BOZP, pila, křovinořez, výšky, řidiči, vedoucí.
4 646,00 Kontrola a revize hasících přístrojů.
1 049,00 Rozbor teplé vody - chatky u rybníka Zásadník.
5 356,00 Tiskárna HP LaserJet, toner do tiskárny HP.

15 972,00 Dvoufázový postřik jírovce maďalu proti napadení klíněnkou.
150 000,00 1. záloha na výměnu oken v KD čp. 29.

1 548,00 Přeplocování, oprava oplocenek - les.
6 064,00 Prořez stromů z montážní plošiny z 13/4/2015.
1 548,00 Přeplocování, oprava oplocenek - les.
3 848,00 Přeplocování, oprava plotů, vylepšování, lapáky - les.

967,00 6x kniha na vyřazení předškoláků.
1 708,00 Analýza vzorku teplé vody č. 2109 - chatky u rybníka Zásad.

 


