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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 5/2013 

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 konalo  
v pondělí 29. dubna 2013 od 17,30 hodin 
ve společenské místnosti v klubu důchodců.  

Zastupitelstvo obce schválilo tyto body:   
o Doplněný program. 
o Snížení ceny vozidla Avia 

za minimální 
cenu 30 000,- 
Kč.  

o Rozpočtové 
opatření č. 1. 

o Firmu Ing. David Plíštil, Ph.D. jako 
zpracovatele výběrového řízení 
pro dodavatele stavebních prací zateplení 
mateřské školky v celkové částce 1% 
z celkových uznatelných nákladů, 
minimálně 42 350,- Kč. 

o Rekonstrukci obecního úřadu. 
o Projektovou dokumentaci obecního 

úřadu zpracoval Ing. František Rulík. 
o Zpracování energetického auditu 

Ing. Vojtěchem Lexou v celkové částce 
28 250,- Kč. 

o Vypracování pasportu a manipulačního 
řádu nádrže Krsovník firmou Mitis s.r.o. 
v celkové částce 36 300,- Kč. 

o Zadání řešení pohledávek firmě Omega 
solutions a.s. 

o Prominutím platby poplatku za odpad 
na rok 2013 vlastníkovi nemovitosti v k. 
ú. Činěves, který zde nebydlí ani není 
trvale hlášen k pobytu. 

o Aby se v zápisech z jednání 
zastupitelstva jmenovitě uvádělo, kdo 
a jak hlasoval. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje tyto body: 
o Vypracování projektové dokumentace 

na chodník od Jany Hubalové v celkové 
částce 50 500,- Kč. 

o Rekonstrukci veřejného rozhlasu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o Jana Malá se od 1. května 2013 vzdává 

funkce předsedkyně kulturní komise. 
 

 
o Vyhlášení grantů pro letošní rok 

pro společenské organizace.  
o Stav prací na kabelové přípojce 1 kV 

pro čerpání vody u rybníka Zásadník 
před dokončením stavebního řízení. 

o Není možné na retenční nádrž vypustit 
kachny. 

o MS Činěves – pole bude vyzváno 
k upřesnění žádosti. 

o Přístavbu zádveří rodinného domku 
čp. 202. 

 
Připravuje se 
o čtvrtek 23. května 2013 od 14 hodin 

na faře šikovné ruce, 
o pátek 31. května 2013 dámský klub 

v klubu důchodců, 
o sobota 1. června 2013 od 7 hodin 

na rybníce Zásadník dětské rybářské 
závody (OS Zásadník), 

o sobota 1. června 
2013 dětský den 
od 14 hodin na 
faře,  

o neděle 2. června 
2013 od 14 hodin 
den dětí u školy 
v Dymokurech 
(MZŠ Dymokury), 

o sobota 15. června 
2013 od 13 hodin toulání se pohádkou 
sraz před klubem důchodců, 

o pouť v Činěvsi 5. – 7. července. 
 
Přehled uskutečněných akcí  
o 19. dubna sběr papíru  MZŠ Dymokury, 
o 25. dubna šikovné ruce,  
o 27. dubna na rybníce Zásadník rybářské 

závody, 
o 30. dubna čarodějnice,  
o pátek 26. a sobota 27. dubna Noc 

s Andersenem,  
o 4. května turnaj ve stolním tenise (TJ 

Sokol), 
o středa 15. května sbírka Český den 

proti rakovin ě, 
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o turnaj v minigolfu  19. května (TJ 
Sokol), 

o neděle 19. května vítání občánků. 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Opravena dvířka mezi dětským hřištěm 
a školkou.  
Zabetonované dvě vývěsné tabule. Jedna 
v blízkosti pekárny a druhá u zastávky 
pod kopcem na Městec Králové. 
Kontrola aleje – 25 ks stromů uhynulých, 
nutno dosadit, část kolíků dát nových. 
Bylo započato sekání veřejného prostranství. 
Od roku 2009 se vyřizuje bezúplatný převod  
bezúplatné nabytí pozemku u pekárny 
a na křižovatce před Zajíčkovými. V dubnu 
letošního roku byl konečně předán návrh 
na vklad do katastru nemovistí.  Obec 
Činěves je od dubna 2013 vlastníkem 
pozemku před pekárnou (ověřená darovací 

smlouva přišla 
z Katastrálního úřadu 

Středočeského kraje 
20. května 2013), který se 

v nejbližší době uvede 
do přijatelnějšího 

stavu. Uvažuje 
se o potažení balenou 

směsí, kterou se zároveň 
vyspraví i spodní silnice. 
Bylo jednáno se 

členem Sboru 
dobrovolných hasičů 
ze Křince o provedení 
cvičení v naší obci, 

při kterém by byla 
provedena kontrola 

funkčnosti hydrantů.  

Krsovník 
V roce 2000 byl zpracován geometrický 
plán na vyznačení domu čp. 10 a vodní 
nádrže Krsovník. Katastrální úřad 
Středočeského kraje, územní pracoviště 
Nymburk, potvrdil částečnou změnu hranic 
pozemků týkajících se domu čp. 10. Ke 
konečnému zápisu změny hranice 
Krsovníku je třeba mít vypracovaný 
pasport a manipulační řád vodní nádrže, 
na kterých pracuje firma Mitis s.r.o. 
Pasport by měl být dokončen v červenci 

2013, ten pak bude předán spolu se žádostí 
o rozdělení pozemků a zápis změn 
do katastru nemovitostí. 

Sběrný dvůr  
Vybetonovaný nájezd 
z rampy do domku, 
vybetonované díry 
v domku. 

Fara 
Nainstalovány 
konzole do 
společenské 
místnosti vč. záclon.  

Parkoviště u hřbitova 
Parkoviště je zkolaudované, bylo 
provedeno skutečné zaměření stavby 
a k zápisu do katastru nemovitostí je 
potřeba zhotovit geometrický plán.  
Geodeti ale zjistili, že v místě parkoviště je 
stále zakreslená stará betonová 
trafostanice. Tím se celý proces zpozdil, 
protože se čekalo na vydání stanovistka 
firmy ČEZ, a to od ledna 2013. 
V nejbližších dnech bude geometrický plán 
podán na katastrální úřad se žádostí 
o zápis. 

Obecní úřad 
Skelná vata v patře budovy byla naložena 
do dvou kontejnerů a odvezena firmou 
AVE.  
Pracuje se na vyklizení podlah v patře, aby 
mohl statik udělat kontrolu trámů. 

Mateřská škola 
Žádost o dotaci na rekonstrukci mateřské 
školy byla Státním fondem životního 
prostředí akceptována a fondem bylo 
doporučeno urychleně zahájit práce 
na výběrovém řízení dodavatele stavebních 
prací.  V současné době probíhá jednání 
s Krajsou hygienickou stanicí 
Středočeského kraje, územní pracoviště 
Nymburk, a s odborem školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu 
Středočeského kraje o možnosti přesunutí 
mateřské školy v době rekonstrukce 
do objektu fary. Situace vypadá velmi 
slibně, bude potřeba provést nepatrné 
úpravy ve výdejně stravy – instalace 
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dvojdřezu. Dále je potřeba vyřídit spoustu 
administrativních záležitostí.  
 
MZ škola Dymokury 
Dne 19. dubna sbíraly děti ve všech 
spádových obcích papír. Celkem bylo 
sebráno 7.500 kg, z toho v naší obci 2.000 
kg.  

Den dětí v Dymokurech „ODPOLEDNE 
PRO DĚTI “ se uskuteční v neděli 2. června 
2013 od 14 hodin v okolí školy.  

Motto akce: 
Cestou, necestou… 

Z pohádky do pohádky… 
Přelez, přeskoč, nebuď pecivál… 

Pro děti bude připravena cesta pohádkovým 
lesem, skákací 

hrad, střelba z 
luku, malování 
na obličej a 
spousta dalších 
soutěží. 
K občerstvení 
budou pečení 

pstruzi, zvěřinový guláš 
z kotlíku, nápoje. 
Součástí oslavy Dne dětí bude také 
vyvrcholení celoročního školního projektu 
"Čtyřlístek - Místo, kde žiji..." V prostorách 
školy bude nainstalována výstava starých 
i soudobých fotografií z obcí, ukázky práce 
dětí, bude vydán školní almanach k tomuto 
projektu. 
Mgr. Martina Martínková, ředitelka MZŠ 
Dymokury 
 

 
Prodej vyřazeného nábytku 
Zastupitelstvo rozhodlo o vyřazení majetku 
z evidence z důvodu opotřebení. Proto bude 
nabídnut k prodeji. Přesný termín a místo 
bude upřesněno na letácích a v rozhlase.  
 
17. ročník květinové sbírky 
Dne 15. května 2013 probíhal již 17. ročník 
květinové sbírky. V naší obci se prodalo 
celkem 83 kytiček, vybralo se 2.010,- Kč. 
Všem dárcům děkujeme. 
 
Kominík 
Kominík bude provádět čištění a kontrolu 
komínů v termínu 24. a 25. května 2013.  

Cena 600,- Kč za čištění a kontrolu jednoho 
komínu (doprava v ceně).  
 
Kalendář 
Na obecním úřadě prodáváme kalendáře 
na rok 2014, ve kterých je stránka s obcí 
Činěves. Cena 65,- Kč.   
 
Šikovné ruce 
Od minulého vydání zpravodaje se ženy 
sešly dvakrát. Koncem dubna vyrobily 
čarodějnici a ještě další košťata na pálení 
čarodějnic.  
Na květnovém setkání se začalo s přípravami 
na výrobu košíčků z papíru – pomocí špejle 
a lepidla se dělaly ruličky z novin. Také 
se ještě pletly ponožky a šály.  

Člověk je tvor plný neklidu, nevydrží 
dlouho na jednom místě a k tomu 
potřebuje co? NOHY! 
Muž má nohu, dítě nožičku, žena – ta má 
něžnou nožku –  
co však to dá práce, uplést na ní ponožku. 
Potřebuješ k tomu dráty, odborně jehlice 
zvané, 
K tomu ale vlnu, pevnou vůli, značné úsilí –  
a hlavně poradkyně zkušené a v pletařském 
umění uznávané.  
Pak na jehlice po 12-ti okách navlékneš –  
do kruhu vše spojíš a můžeš hned plést. 
Dvě hladce a dvě obrace – rantl plést jde 
celkem hladce. 
Ještě kousek hladce plést a u paty pak 
skončíš hned. 
Uplést patu, každý uzná – obtížné je úskalí,  
Ale s radou dobrých rádkyň, zvládnout se 
vše vydaří. 
Pata zvládnuta a dál se plete hladce 
–  
(správná délka 
chodidla) 
radost skýtá 
tato práce.  
Úspěšně se 
přibližujem 
k cíli –  
vědomí to 
umocňuje naši píli. 
Špičku uzavřít – to už je lehká věc 
až zbude koneček – zapošít nakonec. 
Ponožka hotová – však dalo nám to fušku, 
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Teď jenom ostává – OBLÉCT JI NA TU 
NOŽKU! 
 
Toulání se pohádkou  
Bobové a Bobkové se sešli v pátek 26. dubna 
na faře. Po přivítání začali skákat z klobouku 
a plnit úkoly po celé vesnici, při kterých 
mimo jiné používali buzolu. Šlo jim to s ní 
báječně. ☺ Cílem jejich putování bylo nalézt 
si obživu. Ta na ně čekala až na farské 
zahradě a nebylo to nic jiného než MRKEV.  
Po opékání buřtíků spolu s několika ženami 
z klubu šikovných rukou se králíčkové 
přesunuli na faru, kde je ještě před spaním 
čekala spousta práce. Oškrábat nalezenou 
mrkvičku, nastrouhat jí a udělat si z ní 
dobrůtku, přečíst si pohádky o králících 
z klobouku, vyluštit tajenku a pak už šupky 
dupky spát do klobouku.  
Ráno po probuzení se králíčkové 
při společném cvičení protáhli, nasnídali 
a přečetli si ještě několik dobrodružství 
o Bobovi a Bobkovi. Než si pro ně přišli 
rodiče, stihli si ještě zaskákat králíka 
(panáka) u Krsovníku a zahrát Černého 
Petra. 
Milé děti, další Toulání se pohádkou se bude 
konat 15. června, sraz bude v 13 hodin 
před klubem důchodců.  

 
OS Zásadník 
V únoru a březnu jsme se věnovali 
kompletnímu vysekání a spálení stařiny 
a rákosu. Pořezali jsme popadané větve 
a nalomené větve. Dřevo bylo uloženo 
do dřevníku. 
Zhotovili jsme 3 nové lávky přes příkoupky 

na retenční 
nádrži.  
Na velké chatě 
byla opravena 

střecha 
a vyměněny 

žlaby.  
Proběhl sběr 
železného šrotu 

v obci Činěves. 
Na severní straně rybníka Zásadník jsme 
vysázeli 150 smrčků, které jsme ze začátku 
zalévali. Stále kolem nich vyžínáme trávu.  
Byly zhotoveny mříže na dveře a okna 
na malých chatkách.  

Na pláži byly vybudovány dva nové stoly 
s lavičkami a jeden stůl s lavičkami 
před sociálním zařízením. 
Dále se zabýváme sekáním trávy okolo 
celého rybníka a udržováním stanovišť. 
Dne 27. dubna proběhly denní závody, 
kterých se zúčastnilo 38 závodníků.  
Na 18. května jsme připravili 1. plavačkové 
závody, které se neuskutečnily z důvodu 
nedostatečného počtu závodníků. Zřejmě 
soutěžící odradilo počasí.  
Na 1. června připravujeme dětské závody.  
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník 
 
Písmenka z kroniky…  
V poslední jmenované skále, tedy pod polem 
čp. 79 (pravděpodobně nad Kellerovými), 
utrpěl smrtelný úraz Jan Moravec. 
Při podkopávání stěny byl zasypán sesutým 
kamenem a namístě zemřel. Z archivních 
materiálů si můžeme udělat zajímavý výtah 
o chodu či životě obce 
okolo roku 1880. 
Například rozsah 
nabízených služeb je 
široký a rozmanitý, 4 
hostince (Svoboda 
čp. 85, Novák čp. 34, 
Šťastný čp. 88 a obecní 
čp. 22). Steiner – výčep 
kořalky, Pragr – kramářství, Stuna – výčep 
kořalky, Seidl – kupectví, obchod s obilím 
a výčep kořalky. Obec má ve vlastnictví secí 
stroj, který zapůjčuje v cenové relaci 40 
krejcarů od korce zasetého pole.  
Po dva roky řádí v chlévech místních občanů 
nakažlivá plicní nemoc hovězího dobytka, 
čímž množí utrpěli velké ztráty. V říjnu 1880 
došlo k výlovu obecního rybníka Zásadníka 
a ryby se prodávaly pro domácí 
za 30 krejcarů za 1 kg, cizím za 45 krejcarů 
za 1 kg. Domácí člověk mohl v tomto 
cenovém zvýhodnění nakoupit do množství 
5 kg váhy. Nad tuto hranici už platil jako 
občan cizí. Noční osvětlení obce zajišťoval 
ponocný za pomoci 7 luceren, umístěných 
v místě – hostinec Svoboda, obecní hostinec, 
škola, hostinec Novák, hostinec Šťastný, roh 
Špinka (čp. 104 – Beranová) a roh Sixta. 
I naše obec má svůj malý podíl na finančním 
zajištění stavby Národního divadla. Roku 
1881 poukazuje obecní zastupitelstvo 
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do Prahy částku 50 zlatých a další stejnou 
částku slibuje odeslat později. Ve stejném 
období je schvalováno povolení stavby 
železnice Nymburk – Jičín – Dymokury, 
Městec Králové. Rovněž tak dochází 
k založení jednoho z nejstarších zdejších 
spolků Sboru dobrovolných hasičů. Nejvíc 
zásluh na vzniku této organizace má tehdejší 
místní kaplan František Kaňhálek, předsedou 
dobrovolných hasičů se stal Václav Sixta 
a prvním velitelem Václav 
Řehoř. V době 

svého 
založení 
čítala 

členská 
základna 

Sboru 

dobrovolných 
hasičů 28 členů. Obecní 
zastupitelstvo zakoupilo novou stříkačku 
a další výzbroj. Stejně se založením našeho 
hasičského sboru začal existovat i okresní 
sbor pod názvem „Župa hasičské jednoty 
v Hejtmanství poděbradském“. Počasí roku 
1882 bylo značně pod cenou vlhké, pršel 
od začátku července až do konce roku. Obilí 
téměř všechno vzrostlo, a proto se prodávalo 
značně 1 hl za 5 zlatých. I řepa se dobývala 
velice těžce a nálady na chod hospodářství 
tohoto roku značně převyšovaly příjmy 
za sklizeň. V důsledku špatného počasí 
musely být upravovány polní cesty, hlavně 
v oblasti Průhonu a Sytný. 
V období roku 1883 se započalo s generální 
úpravou zdejšího kostela. Vrch věže byl celý 
rozebrán a zdivo vyzdili najatí zedníci o 2 m 
výše. Na zádi kostelní střechy došlo 
ke zřízení druhé menší věže. Vnitřní prostory 
kostela byly vymalovány, nově vyzdobeny 
a mechanika varhan upravena a na stěnách 
kostela zavěšeny obrazy, jež vyhotovil 
p. Krátký ze Sadské. Na venkovní straně 
hřbitova nechal tehdejší kněz děkan Klein 
postavit náhrobek pro kněžstvo. Veškerý 
náklad těchto oprav hradila církev. Málokdo 
ví, že děkan Klein si nechal v pozdější době 
zhotovit několik návrhů pro radikální 
přestavbu celého kostela navenek 
atraktivního vzhledu. I farní zahrada měla 
být přestavěna na luxusní park. Je dobře, že 

k realizaci návrhů přestavby kostela nedošlo, 
protože by objekt zcela ztratil svou 
nesmírnou historickou cenu. K celé této 
události můžeme připojit dovětek, děkan byl 
na tehdejší dobu velký boháč. Musíme vzít 
na vědomí, že značný díl jeho majetku 
přispěl ke zlepšení kvality života našich 
předků a ke zkrášlení vzhledu obce.  
Podle sčítání obyvatel z roku 1880 žilo 
v obci v 175 popisných číslech 1085 
obyvatel.769 obyvatel bydlelo v obci trvale, 
ostatní přechodně. Stavební vývoj obce 
můžeme zhruba představit faktem, že 
od roku 1880 do 1890 bylo postaveno 
9 nových domů. Slabší stavební činnost 
do značné míry ovlivňovaly málo úrodné 
roky tohoto desetiletí i těžká situace 
v zadlužení obce (v roce 1886 Činves dlužila 
18 269 zlatých). Obecní úřad vědom 
si zadlužení, předražoval stavební místa 
a i ceny cihlářských výrobků z obecní 
cihelny nebyly malé. Volení zástupci obce 
se snažili o likvidaci dluhů seč mohli, ale 
veškerá rozhodnutí přinesla jen snížení 
dlužné částky. Proto byl prodán obecní 
hostinec čp. 22za vyvolávací cenu, přibližně 
7 000 zlatých, proto docházelo k rozorávání 
obecních pastvin a jejich následné 
pronajímání za pole nebo proto byla 
pronajímána půda u nové školy za účelem 
skládky lehkého materiálu.  
 V roce 1886 zemřel obecní strážník 
František Vančura, který zastával současně 
i poštovní službu. Ta spočívala v doručení 
poštovních zásilek z obce na c. k. poštovní 
úřad Dymokury a zpět doručit došlé zásilky 
s donáškou do bytu. V tehdejší době se psalo 
zřídka, takže pošta většinou náležela jen 
obecnímu úřadu a faře. Novým strážníkem 
byl zvolen Václav Kunc 

s výhradou, že 
poštovní službu 
zastane vdova 

po předcházejícím 
strážníkovi. 

Zajímavé 
jsou 

povinnosti 
službu 

konajícího obecního strážníka. (pokračování 
příště) 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou
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ODPADOVÝ SLOUPEK ... 
aneb Co o odpadech možná nevíte 

Díl 6. Třídění a využití nápojových kartonů 
• Obyvatelé Středočeského kraje se postupně zapojují i do třídění 

nápojových kartonů (krabic od mléka, džusů apod.), ale v loňském 
roce činil průměr na jednoho obyvatele jen necelé tři vytříděné 
nápojové kartony za rok. 

• Nápojové kartony se skládají ze tří materiálu : papíru, hliníkové folie 
a polyethylenové folie. Zpracovávají se hlavně v papírnách stejně 
jako sběrový papír, tj. rozvlákňují se v rozvlákňovači a využívá se 
z nich papírová složka, která činí až 75 % hmotnosti obalu. Papír, ze 
kterého se nápojové kartony vyrábějí, je totiž velmi kvalitní a 
papírny ho používají pro výrobu nových papírových obalů, zejména 
lepenkových krabic. 

• Alternativou je využití nápojových kartonů k výrobě stavebních 
desek – tu lze považovat za 100% recyklaci. Nápojové kartony se 
rozdrtí na malé kousky a na speciální lince se při teplotách okolo 
200 °C lisují do desek, které mají podobné použití jako 
sádrokartonové desky. Takovouto linku naleznete v Hrušovanech u 
Brna a s deskami se můžete setkat u vybraných prodejců stavebnin. 

 

 


