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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 6/2013 

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

 
Záplava v Činěvsi 
V neděli 2. června 2013 zastihla naši obec 
záplava. Bylo zatopeno několik domů nejen 
v nejvíce zasažené Netřebské ulici, ale 
i v jiných částech vesnice. 
Velké množství vody, která by byla ještě 
větší hrozbou pro obec, zachytila retenční 
nádrž u rybníka Zásadník, která byla 
vybudována zejména k tomuto účelu 
z dotačních peněz v roce 2009. 

Kontakty: 
Povodňová linka: 800 710 710 
Bezplatná senior-linka: 800 157 157  

Povodňová komise v Činěvsi: 
Povodňová komise pracuje dle nařízení 
a usnesení Ústřední povodňové komise, 
v Činěvsi 24 hodin denně sleduje toky 
protékající naší obcí a rybníky v katastrálním 
území obce (vodní plochy Zásadník 
a Krsovník nejsou ve správě Povodí Labe, 
s. p.).  
Povodňová komise pracuje v tomto složení: 
Václav Bittman, Jaroslav Janouch, Karel 
Šlechta, Marie Vorlíčková, Jaroslav 
Vorlí ček, Miroslava Zajíčková. 
V případě nutnosti volejte na telefonní 
číslo 724 181 708. 

Sdělení: 
Povodňová komise ORP Nymburk spustila 
aplikaci pro postižené obce a občany 
povodněmi 2013 ve své působnosti. Obce 
a občané postižení povodní budou uplatňovat 
pomoc prostřednictvím této aplikace. 
Žádáme občany, podnikající fyzické osoby 
a právnické osoby o nabídky pomoci obcím 
zasaženými povodněmi v rámci ORP 
Nymburk taktéž vložením do aplikace. 
http://www.meu-nbk.cz/povodne2013/ 

Dokumenty: 
Na obecních www a OÚ jsou k dispozici 
dokumenty, co dělat po povodních (pravidla 
hygieny, sanace studně, publikace Obnova 
domu po záplavě).  

 

Poděkování: 
Děkujeme všem, kteří pomáhali při likvidaci 
následků velké vody v naší obci.  
 
Dobrovolní hasiči v naší obci 
S ohledem na záplavu v naší obci 
se rozvinula diskuze o neexistenci sboru 
dobrovolných hasičů v Činěvsi. K tomu 
poznamenáváme:  
Začátkem roku 2011 po projeveném zájmu 
o znovuobnovení sboru dobrovolných hasičů 
v Činěvsi vstoupil obecní úřad v jednání 
s paní Nekolnou z firmy Prometheus 
Nymburk, s.r.o., která nám poskytla 
závazná pravidla. Mezi 
občany byla udělána 
poptávka na členství 
v SDH V tu dobu se 
nepřihlásil 
žádný 
zájemce ani iniciátor. 
Z těchto důvodů se 
nepokračovalo ve 
snaze o 
znovuobnovení sboru 
dobrovolných hasičů v naší obci.  
Vzhledem k dotazům a nedávným 
připomínkám tímto vyzýváme občany 
Činěvse, kteří by měli zájem o členství 
v SDH, aby se přihlásili na obecním úřadě 
do konce měsíce června 2013. Pokud bude 
zájem ze strany občanů (musí být minimálně 
10 osob), obecní úřad vstoupí opět v jednání 
o založení SDH Činěves. 
 
Zasedání zastupitelstva obce 
Zasedání zastupitelstva obce se bude konalo  
v pondělí 29. května 2013.  

Zastupitelstvo obce schválilo:   
o vyvěšený program. 
o prodej hasičského vozu Avia 

za 30.000,- Kč Hasičskému sboru 
Klamoš 

o prodej hasičského vybavení 
za minimální cenu 2.000,- Kč 
a maximální cenu  5.000,- Kč (viz. 
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soupis který je přílohou č. 1 zápisu 
26/13) Hasičskému sboru Klamoš 

o zpracování projektové dokumentace 
na chodník (vč. geodetické, výškopisné 
a polohopisné zaměření, vypracování 
projektu pro stavební povelní 
a zhotovení stavby vč. obstarání 
potřebných podkladů a vyjádření 
vč. rozpočtu, projednání s vlastníkem 
vodoteče) od Jany Hubalové v celkové 
částce 50.500,- Kč 

o rozpočtové opatření č. 2 
o podání žádosti o změnu 

školského zařízení 
v rejstříku škol 
a školských 

zařízení 
s účinností od 1. července 
2013 z čp. 184 na čp. 1  

o Františka Sýkoru jako zástupce obce na 
valné hromadě společnosti VAK 
Nymburk a.s., která se koná 13. června 
2013 

o připojení obce Činěves k žádosti 
o provedení komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Činěves 
a jednání s ostatními vlastníky 
pozemků k připojení k žádosti 
o komplexní pozemkové úpravy 

o připojení obce Činěves k žádosti obce 
Velenice o provedení komplexní 
pozemkové úpravy – pozemky vedené 
na LV č. 297 

o odpověď č. j. Čin/205/2013 ze dne 
8. dubna 2013 

o odpověď č. j. Čin/282/2013 ze dne 
22. května 2013 

o odpověď č. j. Čin/284/2013 ze dne 
22. května 2013 

o odpověď č. j. Čin/285/2013 ze dne 
22. května 2013 

o bezúplatný převod vyřazených židlí 
z majetku obce do sokolovny 
v Činěvsi, odvezou se do sokolovny 
až po její rekonstrukci 

o roční účetní závěrku za rok 2012 
o opravu veřejného rozhlasu za částku 

105.040,- Kč od firmy Medios – MK 
s.r.o. + další výměnu amplionů  

Zastupitelstvo obce revokuje: 
o bod č. 1 z usnesení č. 5/11 z 24. dubna 

2011 - na závěr zasedání zastupitelstva 
obce bude čten a zkontrolován zápis, 
na základě kterého bude tvořeno 
usnesení 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o přezkoumání hospodaření obce za rok 

2012 a nápravu nalezeného nedostatku 
o ověření zjednodušené dokumentace 

paspart stavby rodinný dům čp. 21 + 
sklad – Jiří Svoboda 

o oznámení – zahájení řízení a pozvání 
k ústnímu jednání pekárna Činěves 

o rozhodnutí – stavba dráhy trať odb. 
Obora – Chlumec nad Cidlinou 
„Sanace tělesa železničního spodku 
v km 5,264 – 5,700“ 

o vědomí výroční zprávu Nadačního 
fondu Františka Lukeše za rok 2012 

 
Připravuje se 
o sobota 15. června 2013 od 13 hodin 

toulání se pohádkou sraz před klubem 
důchodců, 

o čtvrtek 20. června 2013 od 14 hodin 
šikovné ruce na faře, 

o pátek 28. června 2013 dámský klub 
od 15 hodin v klubu důchodců, 

o pouť v Činěvsi 5. – 7. července 
(upřesněno na plakátech). 

 
Přehled uskutečněných akcí  
o 23. května 2013 šikovné ruce, 
o 31. května 2013 dámský klub, 
o 1. června 2013 dětské rybářské závody 

(OS Zásadník), 
o 6. června 2013 šikovné ruce, 
o 8. června 2013 dětský den. 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Údržba veřejné zeleně. Odvoz odpadů 
z vyplavených domů po záplavě. 
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Fara 
Sekání trávy. 

Obecní úřad 
Pracuje se na vyklizení podlah v patře – 
sundali se stropovky, odklízela se hlína ze 
stropu.  
 
Odpady 
Sběrný dvůr je otevřen každou neděli  
z důvodu uložení ZELENÉHO ODPADU .  
Žádáme občany, aby v neděli nevozili 
do sběrného dvora velkoobjemový 
a nebezpečný odpad. Na sběr těchto odpadů 
jsou vyhrazeny vždy první soboty v měsíci, 
tj. 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 
O sobotách jsou přítomni ve sběrném dvoře 
pracovníci obecního úřadu (MUŽI), kteří 
těžký velkoobjemový odpad rovnou uloží 
a roztřídí do domku ve sběrném dvoře 
či do přistaveného kontejneru. 
 

 
Dámský klub 
V pátek 31. května byla na programu 

prezentace na téma 
Francie a francouzská 
kuchyně, ochutnávka 
francouzských jídel 
a hudební produkce 
pana Františka Zichy 

z Dymokur.  
Poslední setkání před prázdninami se bude 
konat 28. června 2013 od 15 hodin v klubu 
důchodců, téma Indie a indická kuchyně 

K ochutnání byla tato jídla: 
Francouzský salát z vařeného květáku 
Květák 
Vinaigrette 
Cibule 
Zelená petržel 
Očištěný květák uvaříme v osolené vodě do 
poloměkka. Růžičky rozebereme a dáme 
vychladit. V misce smícháme vinaigrette 
s pokrájenou cibulkou a zelenou petrželí, 
přidáme vychlazený květák, opatrně 
promícháme. 

Zálivka vinaigrette 
¼ lžičky cukru 
2 lžíce vinného octa 
Pepř mletý 
1 lžíce citronové šťávy 

Sůl 
1 lžíce dijonské hořčice  
6 lžic olivového oleje 
Do uzavíratelné skleničky dáme všechny 
ingredience, promísíme a vznikne zálivka. 

Glazírovaná mrkev 
750 g mrkve 
50 g másla 
½ lžičky cukru 
Sůl  
4 – 5 lžic lahodného bílého vína 
1 lžíce najemno nasekané petrželky 
Mrkev očistíme, omyjeme a nakrájíme 
na tenké plátky. V kastrolu rozehřejme 
máslo i s cukrem. Přidáme mrkev 
a mícháme, až cukr lehce zkaramelizuje. 
Přikryté dusíme asi 10 minut při střední 
teplotě. Občas zamícháme, aby se mrkev 
nepřipékala. Nakonec obsah protřepeme, aby 
se mrkev oblila vzniklým sirupem.  

Mrkvová pomazánka 
4 střední mrkve 
250 g měkkého tvarohu 
Mléko 
Muškátový květen sůl  
Cukr 
Citrónová šťáva 
Mrkev očistíme a nastrouháme. Ochutíme 
citrónovou šťávou a lehce osladíme. Mrkev 
umícháme s tvarohem. Pomazánku podle 
potřeby zředíme mlékem, ochutíme 
muškátovým květem, solí a podáváme. 

Nivová pomazánka s koňakem a ořechy 
100 g nivy  
100 g másla 
2 lžičky koňaku 
40 g jader vlašských ořechů 
Máslo utřeme do pěny, přidáme sítkem 
protřenou nivu, vmícháme koňak, nadrobno 
nasekaná jádra ořechů a podle chuti 
přisolíme. 
 
Šikovné ruce 
Sešli jsme se dvakrát a pokračovali jsme 
v pletení ponožek, šál, bačkůrek a také 
v pletení košíčků z papíru. Z ruliček z papíru 
jsme také vyráběli válec, z kterého je možné 
udělat např. dekorační věneček, slzu 
či podkovu. 
Pravidelně se budeme setkávat každých 
14 dnů na faře. Příští setkání 20. června. 
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Březové koště! 
Člověk je tvor šikovný a světa znalý –  
není toho moc – co by jeho ruce nezvládly. 
Co takové koště – to není přec žádná věda,  
k výrobě stačí jen malá nápověda.  
Březové koště – dá přesto ale fušku, 
to není jako sadem jít a utrhnout si hrušku. 
Je třeba materiál řádně připravit –  
větvičky v hrsti srovnat, vybrat správnou 
délku –  
nebo ji střihem řádně upravit. 
Když již je „čuba“ dostatečně silná, 
musíš vzít drát, obtočit konec a řádně 
utáhnout, 
pak ještě jednou a je základ hotov –  
už radostí si můžeš ruce mnout.  
Teď ještě hůlku do prostředka vsadit, 
a drátem proplést roztřepanou část –  
pak zbývá zástřih – a výrobek je hotov –  
březové koště – můžeš zametat! 
 
Písmenka z kroniky SPECIÁL…  

Mons. Jan Nepomuk Klein 
105. výročí úmrtí 

Narodil se 6. ledna 1821 v Oboře, ta 
v současnosti tvoří městskou zástavbu 
Hradec Králové. Církevní studium 
absolvoval v uvedeném městě a v Praze. 
Na kněze byl vysvěcen dne 25. července 
1844 a od 1. srpna téhož roku vykonával 
funkci kaplana v Ostružně. Tady setrval jako 
kaplan a administrátor do roku 1854, než 
nastoupil na nové působiště v Hradci 
Králové. Zde mu svěřili výkon funkce 
staršího kaplana, konkrétně pracoval jako 
katecheta hradeckých dívčích škol a správa 
věznice v Hradci Králové. Po období praxe 
v novém poslání byl 2. srpna 1857 jmenován 
kurátorem v nově zřízeném vězeňském 
centrálním ústavu se sídlem v Kartouzích 
Valdických. Ve vězeňství se pohyboval 
až do 28. února 1859, to odešel pracovat 
do funkce administrátora děkanství v Hradci 
Králové. Ještě v listopadu stejného roku je 
pak převeden do kněžského semináře 
do hodnosti spirituála1 a zároveň je 
zpovědníkem řádových školských sester. 
Dnem 4. ledna 1865 je povýšen na rektora 
jmenovaného semináře, současně se stal 
                                                 
1 Spirituál: kněz pečující ve vzdělávacím ústavu 
zřizovaném církví o duchovní potřeby studenta 

radou manželského soudu a konsistořním 
přísedícím radou2. V dalším období ho 
postihlo neupřesněné onemocnění, které 
nepomohlo odstranit ani léčení v Karlových 
Varech. Ze zdravotních důvodů si pak Klein 
zažádal o přeložení mimo Hradec Králové 
a byl umístěn v děkanství ve Vysokém Mýtě. 
Ani zde však nemoc neustupovala a děkan 
opět požádal o přeložení na menší farní 
obvod. Od 1. září 1891 pak nastoupil na další 
působiště, tentokrát faru v Činěvsi. K datu 
31. října téhož roku je jmenován zdejším 
děkanem a biskupským konsistořním radou. 
V roce 1891 jej dále biskup Josef Heis 
jmenoval arciknězem kraje Jičínského. 
Nejvyšší církevní vyznamenání Klein 
obdržel v roce 1894, to jej papež Lev XIII. 
Jmenoval apoštolským protonotářem. Tento 
čestný titul opravňuje jeho nositele užívat 
před jménem označení Monsignore (Mons.).  
Zásluhy J. Kleina v práci pro lidi 
a společnost byly poprvé oceněny v roce 
1866, kdy mu saský král udělil titul rytí ř 
řádu Albrechta Srdnatého za ošetřování 
raněných saských vojínů. V roce 1898 byl 

Klein oceněn 
podruhé, císař 
František Josef 
I. ho jmenoval 
rytířem jeho 

řádu. 
Vyznamenání 

kněze 
ohodnocovalo 

jeho celoživotní 
církevní dráhu a 

osobní 
mimořádné 

dobročinné zásluhy. 
Jak již byl zmíněno, v roce 1871 nastoupil 
J. Klein ke konání duchovní služby 
do Činěvse. Pro své nové působiště vykonal 
kněz jen těžko ocenitelnou míru 
dobročinnosti. V první době svého působení 
Klein v roce 1885 prosadil stavbu druhé 
školní budovy a finančně se též podílel 
na její stavbě. V roce 1888 dále zakoupil 
místní nemovitost čp. 28 a nechal ji 
adaptovat na zařízení opatrovny dětí. 
Ke správě této instituce povolal do Činěvse 
                                                 
2 Konsistoř: poradní sbor, který užívají biskupové  
a papež ve věci církevní správy 
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zástupce řádu Kongregace chudých 
školských sester de Notre Dame se sídlem 
v Horažďovicích. Do místního školství 
prosadil zařazení pokračovací školy 
pro dívky. Klein také zvelebil část místního 
veřejného prostranství prostřednictvím 
památníku sochy Panny Marie umístěném 
na sloupovém podstavci. Jeden z pramenů 
historických odkazů uvádí, že kněz věnoval 
zdejší obci okolo 70.000 korun z církevních 
výnosů. Jako dobrý hospodář se Klein staral 
i o kostel sv. Václava i přilehlou faru, kterou 
nechal zmodernizovat. Nezapomínal 
ani na vybavení kostela novými výtvarnými 
díly, objednal namalování nových obrazů 
do bočních oltářů. Až v Bavorsku pak nechal 
také vyrobit nové kostelní okenní vitráže.  
Po dlouhém a dobročinností naplněném 
životě zemřel Mons. J. Klein 4. prosince 
1908 a 9. prosince byl uložen k věčnému 
spánku na hřbitově v Činěvsi za presbytářem 
kostela sv. Václava.  

Daleko před tím, v roce 1891, jmenovali 
místní zastupitelé kněze čestným občanem 
Činěvse. Plechovou desku s informací o jeho 
osobnosti ukradl zloděj a historické 
souvislosti mizí. Obec i církev snad spojí síly 
a uvedou tuto neúctu do pořádku. 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
 

Sloup se sochou Panny Marie 
120. výročí 

Autorem myšlenky postavit v Činěvsi 
památník se sochou Panny Marie byl tehdejší 
místní děkan Jan Nepomuk Klein. V roce 
1892 poslal na C. k. okresní hejtmanství 
v Poděbradech žádost o souhlas s umístěním 
památníku s obrazem Staroboleslavské 
matky, ochranného palladia národa českého. 
Klein sám vybral na veřejném prostranství 
obce stanoviště zamýšleného uměleckého 
díla a v žádosti uvedl, že skvělá ozdoba 
zdejší osady bude poblíž opatrovny dětí 
a obou školních budov v Činěvsi. 
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Žádost dále obsahuje vyjádření, že realizace 
památníku proběhne pod dozorem 
akademického sochaře z odborné 
kamenosochařské školy v Hořicích a náklady 
na něho dosáhnou výše 1.800 – 2.000 
zlatých. Během roku 1892 děkan Klein 
získal všechna žádaná povolení, tedy jak 
od hejtmanství, tak od obecního 
zastupitelstva, místní církevní rady 
a biskupství. Návrhem a realizací památníku 
byl posléze pověřen profesor hořické školy 
Mořic Černil. Výsledná podoba díla vychází 
z Černílových architektonických návrhů, 
jeho umělecké invence a z donátorských 
pokynů děkana Kleina. Ten vyjádřil 
požadavek, aby památník zdobily i reliéfy 
českých zemských patronů sv. Vojtěcha, 
sv. Ludmily, sv. Prokopa a Blahoslavené 
Anežky. Sochař Černil vytvořil umělecké 
dílo z jemnozrnného pískovce hořického 
typu v letech 1892 – 1893 za velké účasti 
místního obyvatelstva včetně řady 
pozvaných hostů. Slavností akce 
předznamenala i další historické okamžiky 
obce. K uctění památky této události byla 
první červencová neděle zvolena jako datum 
pořádaní každoroční staročeské pouti 
v Činěvsi. Při svěcení památníku děkan 

Klein vyhlásil, že dílo předává místní obci. 
Ve svém vystoupení se pak starosta obce 
zavázal, že zastupitelé a občané ho přejímají 
navždy do své péče. 
Památník Panny Marie zušlechťoval místní 
veřejné prostranství víc než 110 let, než obec 
přistoupila k jeho restaurování a konzervaci. 
V roce 2009 provedl uvedené zásahy Josef 
Červinka z Nymburka v součinnosti 
s Památkovým ústavem v Praze. Náklady 
na restaurování a konzervaci památníku 
dosáhly částky 90.270,- Kč, když deset 
procent ceny hradila obec Činěves 
a devadesát procent Středočeský kraj 
se sídlem v Praze. 
Občané obce by měli respektovat i dřevěné 
oplocení, které obklopuje památník téměř 
po celou dobu jeho existence. Dřevo vkusně 
doplňuje přírodní ráz pískovce a zvyšuje 
celkový architektonický i umělecký dojem 
z památníku. Dřevěné ohrazení díla 
považujeme rovněž za hranici veřejného 
respektu, který by měli občané k památníku 
vyznávat.  
Závěre lze pouze konstatovat skutečnosti, že 
jen velmi málo českých návsí se může něčím 
podobným chlubit. 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
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ODPADOVÝ SLOUPEK ... 
aneb Co o odpadech možná nevíte 

Díl 7. Bioodpady 
• Bioodpady tvoří více než 30% komunálního odpadu.. Ročně je tak ve Středočeském kraji 

na skládky odvezeno téměř 80 000 tun odpadu, který by šlo relativně jednoduše recyklovat. 
• Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. Proto nás 

předpisy směřují ke třídění a využití bioodpadu – ulehčí se tak skládkám a mimo jiné se i sníží 
produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. Podle legislativy musí být množství bioodpadů 
ukládaných na skládky sníženo do roku 2020 o 65% oproti stavu z roku 1995. 

• Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu zůstává alespoň u domácností v rodinných 
domcích kompostování přímo na vlastní zahradě na otevřeném kompostišti, kde kompost uzraje 
za přibližně 1 až 2 roky, nebo pomocí kompostéru, ve kterém kompost vznikne již během tří 
měsíců. 

• Některá města a obce již tuto problematiku řeší pomocí komunálních kompostáren. V těchto 
řízených zařízeních je kompostování mnohem rychlejší než na zahradě, kompost zde vznikne 
už na několik týdnů. V kompostár-nách jsou zpracovávány především bioodpady z údržby 
obecní zeleně a ze zahrádek. 

• Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen a restaurací. Ti již nesmí z veterinárních 
důvodů dávat zbytky jídel na zkrmování hospodářským zvířatům a musí tyto odpady předávat 
specializovaným firmám. V budoucnu bude problém mokrých bioodpadů řešen hlavně 
prostřednictvím bioplynových stanic, což jsou průmyslová zařízení, ve kterých dochází 
k rozložení organických látek na stabilizovanou hmotu a plyn metan, který se jímá a využívá 
v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla a elektřiny. 


