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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 8/2012 

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 konalo dne 
19. října 2012 ve společenské místnosti 
v klubu důchodců.  

Zastupitelstvo obce schválilo tyto body:   
o doplněný program jednání 
o rozpočtové opatření č. 5 a 6 
o dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na 

dopravní obslužnost  
o smlouva o podmínkách provedení stavby 

sanace tělesa železničního spodku v km 
5,264 – 

5,700 
trati Odb. 
Obora – 
Chlumec 

nad 
Cidlinou  

 

o s provedením úpravy komunikace 
před parkovištěm u hřbitova a vjezdem 
do areálu fary v celkové částce 57 685,- 
Kč s DPH od firmy Tannaco, a.s. 
s připomínkou na odvodnění 

o bezúplatný převod pozemků v k. ú. 
Činěves parc. č. 1600/1 o výměře 3.293 
m2 a 1600/7 o výměře 3.091 m2 
s výhradou předkupního práva s věcnými 
účinky Středočeského kraje k pozemkům 

o bezúplatné nabytí pozemku v k. ú 
Činěves par. č. 1599/15 o výměře 567 m2 
a bezúplatné nabytí pozemku v k. ú 
Činěves par. č. 1682/6 o výměře 34 m2 

o prodej pozemku v k. ú. Činěves parc. 
č. 1601/12 o výměře 52 m2 za 2 560,- Kč 
vč. úhrady s tím spojených 
(za geodetické práce, služby notáře 
a znalce a za zápis do katastru 
nemovitostí)  a sepsáním kupní smlouvy 

o prodej pozemků v k. ú. Činěves 1601/13 
o výměře 78 m2, 1601/14 o výměře 12 
m2 a 1601/15 o výměře 11 m2 za 4 980,- 
Kč vč. úhrad s tím spojených, které jdou 
na vrub kupujícího (za geodetické práce, 
služby notáře a znalce a za zápis do  

 
katastru nemovitostí) a sepsáním kupní 
smlouvy 

o snížení ceny za prodej stavebního 
pozemku č. 1733 na 100,- Kč za m2, tj. 
celková částka 53 300,- Kč 

o započetí přípravy na opravu stávající 
kanalizace podél silnice III/3248 na levé 
straně směrem na Městec Králové  

o záměr pronájmu pozemku v lokalitě 
„Skála“ a zaměření pozemku vlastními 
silami – kontrolní výbor a stavební 
komise 

o vyčlenění pozemku pro náhradní 
výsadbu v lokalitě Zásadník (parcela, 
kde ukončil nájemné pan Boháček vč. 
jeho zaměření) 

o započetí jednání s projektantem 
na vybudování chodníků od čerpací 
stanice až k zastávce s tím, že to budeme 
budovat ve vlastní režii podle možností 
obce  

o výši odměny zastupitelky Marcely 
Sečové dle nařízení vlády č. 375 ze dne 
7. prosince 2010 od února 2012 do srpna 
2012 jako zastupitelka, od září 2012 jako 
zastupitelka a členka kontrolního výboru 

o záměr prodeje u pozemku u čp. 160 
v obci Činěves s tím, že se nechá 
pozemek zaměřit tak, aby se neomezil a 
nepoškodil vlastník žádné nemovitosti  

o vyjádření obce, že nemá námitky 
k projektové dokumentaci na opravu 
silnice I/32 u obce Činěves 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o posouzení provozu kanalizace a ČOV 
Činěves 

o změny v sazbách EKO-KOM od 1. 
července 2012 

o oznámení o spojení územního 
a stavebního řízení, zahájení společného 
řízení a pozvání k veřejnému ústnímu 
jednání čp. 36 

o odpověď na dotaz Ing. Součka 
z minulého zasedání zastupitelstva 
obce 
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Přání 
Přála bych si jen  
pěstujme zeleň 
pro příští pokolení, 
ať se mu to tady líbí, 
ať jsou všichni spokojeni. 
Až my jednou v hrobě 
klidně budeme spát, 
budou na nás jistě  
s láskou vzpomínat. 
Ta naše města, vesnice 
i každá, každičká ulice, 
ať jsou jako z růže květ, 
ať lidem voní celý svět. 
Marie Sixtová 

 
Připravuje se 
o Mikulášská nadílka (termín bude 

upřesněn) 
o Vánoční tvoření (termín bude upřesněn) 
o 15. prosince 2012 od 14 hod dámský 

klub – na programu Kabaret p. Kubec 
 
Přehled uskutečněných akcí  
o Oldtimer Rally FIVA A, 
o Drakiáda, 
o Návštěva dětí z MZŠ Dymokury z 2. a 4. 

třídy v rámci projektu „místo, kde žiji“ 
18. 10. 2012 

o Nákupní zájezd do Polska ve spolupráci 
s Domem Rožďalovice 18. 10. 2012 

o Dámský klub 2. 11. 2012 
 
Omluva 
Omlouváme se za zveřejnění informace 
na nepořádek u domu čp. 129, která byla 
zveřejněna v Činěveském zpravodaji 
č. 6/2012. 
 
Informace z obecního úřadu 
Obecní úřad oznamuje, že sběrný dvůr je 
i nadále otevřen každou neděli, aby se tam 
mohl ukládat bioodpad (listí, tráva, zbytky ze 
zahrád). Žádáme občany, aby nedávali tento 
odpad před své domy ani na nepovolená 
místa. 
Na obecním úřadě je možno zakoupit 
dárkové poukazy (ubytování fara, chatky, 
povolenky na ryby).  
 
 

Mateřská škola Činěves 
Konec léta a začátek podzimu v mateřské 
škole: 
Provoz mateřské školy jsme zahájili 
13. srpna 2012. Během prázdnin do školky 
docházelo 9-12 dětí, z toho tři děti 
z Dymokurské školky. 
Nový školní rok jsme zahájili 3. září 2012. 
Školní vzdělávací plán pro nový školní rok 
již tradičně vede děti ke kladnému vztahu 
k přírodě, jejímu poznání a k péči o ni. Letos 
jsme nazvali ŠVP: 

 
"Příhody a zážitky ježka Dupálka, aneb Jak 
se žije na zahradě a v lese." Plán byl 
zpracován na námět knížky E. Bešťákové. 
V letošním školním roce  se do naší školičky 
přihlásilo od září 22 dětí, a další tři děti nám 
přibudou v lednu a únoru 2013. Na zahájení, 
v pondělí 3. září přišlo 20 dětí a počet dětí 
se, ani v dalších dnech moc nesnížil. 
Vzhledem k pěknému podzimnímu počasí 
si denně můžeme hrát na zahradě 
a navštěvovat dětské hřiště. 
Ve čtvrtek 13. září jsme si do školky pozvali 
divadélko s představením "Safari". 
Od 20. září jsme začali jezdit na plavání, 
přihlásilo se 10 dětí starších 4 let, což je 
pro bazén v Aqua Bele v Poděbradech 
vyhovující, protože se mohou dvě plavčice 
dětem plně věnovat. 
V říjnu pojedeme s dětmi do Libice 
na divadelní představení "Pejsek a kočička". 
V tomto měsíci také začne kurs anglického 
jazyka pod vedením Mgr. Englberthové. 
I v listopadu a v prosinci chystáme pro děti 
divadelní představení. V listopadu přijede 
divadélko opět do školky, a v prosinci 
pojedeme do divadla v Poděbradech. 
Hana Papežová, učitelka MŠ Činěves 
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Topná sezóna… 
Začala topná sezóna, proto zveřejňujeme 

výňatky (čtyři 
odstavce) 

z článku Stará 
bota? Šup s ní 
do kamen ze 

sobotního 
Magazínu 

Práva 
ze 7. ledna 

2012, autorka 
Markéta 

Mikrofanová:  
Když přiložíme do kamen, vyletí komínem 
pro lidské zdraví škodlivé jemné částice, na 
které se váží karcinogenní látky. Jako jednu 
z nejnebezpečnějších uvádějí odborníci 
polycyklický aromatický uhlovodík 
benzoapyren. Vzniká jak při hoření dřeva, 
tak uhlí a odpadků, v závislosti na palivu 
se mění pouze jeho koncentrace. Spalování 
plastů navíc může vyprodukovat jisté 
množství dioxinů. Mylná je přitom představa 
některých vesničanů, že škodliviny jsou 
ve vzduchu jenom během hoření, kdy 
se z komína valí zapáchající čoud. 
„Prach, který na sebe váže karcinogeny 
se rozptýlí v prostoru a při bezvětří se může 
v oblasti držet i několik dní,“ upozorňuje 
Radim Šrám z Ústavu experimentální 
medicíny Akademie věd ČR, který se už léta 
zabývá vlivem znečištěného ovzduší 
na zdraví obyvatel. 
Na vině jsou lokální topeniště, tedy dým 
z komínů rodinných domků, který stejně 
jako průmyslové emise může negativně 
ovlivňovat imunitu předškoláků a plodů 
v době těhotenství. 
Je to otázka uvědomění lidí, že jsou věci, 
které se prostě nedělají. Když přijdete 
do obchodu, taky nezačnete krást a když 
topíte, tak způsobem, abyste neškodila 
sousedovi ani sobě. V řadě západních 
zemích to řešili před více než padesáti lety, 
protože např. v Londýně bylo období velké 
inverze tehdy spojeno s mnoha úmrtími.  
historie 
 
MZŠ Dymokury 
Využili jsme milé nabídky a naplánovali 
si malý výletík do blízké obce Činěvse. Obec 

se nám nezdála výjimečná a stejná jako 
všechny ostatní. Ale záhy jsme se přesvědčili 
o opaku. 
Pěšky jsme se vydali ze školy do vsi. První 
cesta vedla ke kostelu sv. Václava.Tam 
se nás ujala paní Engelberthová. Uvnitř 
kostela jsme si mohli sednout, dívat 
se a poslouchat úžasné vyprávění o historii, 
obrazech a velmi krásné výzdobě, která se tu 
již staletí uchovává pro další generace. 
Na poklady v kostele mohou být Činěváci 
právem hrdi. 
Z kostela jsme přeběhli "přes ulici" na faru. 
Další úžasná "pecka". Paní Vorlíčková a paní 
Šlechtová už měly pro děti připravené 
občerstvení: výborný ovocný čaj a perníček 
v útulných a překrásně upravených 
místnostech, kde se zastavili takoví velikáni 
jako Jaroslav Seifert, Eduard Haken nebo 
Jana Jonášová. 
Paní Vorlíčková a Engelberthová nás 

provedly obcí 
a připojily 

i strašidelné 
povídání. Tak 
tedy i Činěves 
má svá 
strašidla!  
Pak jsme dostali 

možnost 
podívat 

se na práci paní 
Bernáškové. Paní Bernášková má totiž 
úžasného koníčka a zároveň lásku, totiž 
paličkuje krajky. Nejprve nám předvedla své 
křehoučké kraječky, nad kterými se tajil 
dech a pak nám ukázala, jak se vyrábí. No, 
řekněte: kdo kdy viděl krajkářku paličkovat 
krajku na dvorečku? No, přece my!! 
Cestou k zastávce busu nám paní Vorlíčková 
ukazovala a povídala o historii obce. Určitě 
jsme si neřekli všechno a tak se do Činěvse 
určitě vydáme ještě jednou. A pak že to byla 
obyčejná vesnička :-). 
Mgr. Jolana Kulačová, třídní učitelka 4. tř. 
 
Společnost činěveské historie 
Sváteční pohoda činěveského posvícení byla 
ve dnech 29. a 30. září obohacena dvěma 
akcemi Společnosti činěveské historie. Kdo 
se vydal na procházku či projížďku vzorně 
upravenou obcí, určitě nelitoval. Sobotní 
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akce v prostorách benzinové čerpací stanice 
firmy Agroso by se dala nazvat svým 
obsahem a významem akcí místní, ale 
pro velikou rodinu obdivovatelů a zájmců 
o úzké koleje byla akcí přesahující rámec 
obce. Po půlroční práci členů Společnosti 
činěveské historie a dalších zúčastněných 
řemeslníků a firem, práci prováděné 
s velkým zaujetím a zápalem pro věc, mohl 
Ing. Tomáš Czernin slavnostně odhalit 
věrnou kopii vagonku řepařské drážky 
dymokurského cukrovaru. (Jen pro doplnění 
těm, kdo nezná souvislot. V prostorách 
benzinové čerpací stanice firmy Agroso 
bývalo činěveské řepné nádraží). A odhalený 
vagonek pro přepravu řepky je nádherný. 
Dubový rám usazený na původní pojezd(!) 
i s funkční ruční brzdou(!). Na bočnicích je 
použito z větší části původní kování, 
originální spřáhla(!). Ač je jen na rozchodu 
kolejí 600 mm, mnohé překvapil svou 
mohutností, ale plno dalších účastníků vrátil 
ve vzpomínkách do dětství a mládí. Drážka 
měla těchto vagonů 280 a v původním stavu 
se nedochoval ani jeden. A tak další 
překvapení, slíbené v předminulém 
zpravodaji, čekalo za benzinovou pumpou. 
Na části zachovalé koleje se vyjímala 
rekonstruovaná cistena sloužící pro rozvoz 
kondenzované vody do vodojemů 
ve stanicích pro zásobování parních 
lokomotiv. Cisterna byla nalezena 
v původním stavu v Kněžicích po 50-ti 
letech od ukončení provozu drážky. Oba 
vagony se těšily velkému zájmu a tak se 
pod připraveným stanem a slunečníky 
setkávalo, besedovalo a vzpomínalo. 
K dobré pohodě přispěli hudebním 
doprovodem p. Radoň a p. Mareš, klobásy 
z udírny, pivo a drobné občerstvení. A tak 
ani drobný déšť k večeru nemohl nic pokazit. 
Za sobotní podvečerní deštík se neděle 
odměnila slunečními paprsky 
a v pohodovém odpoledni byla otevřena 
výstava staré zemědělské techniky. A opět 
došlo na jedno překvapení v podobě 
funkčních starých traktroů (např. 
i se setrvačníkem) a motorů „stabiláků“, 
jejich chod a „blafání“ bylo krásnou 
muzikou pro pamětníky a obdivovatele 
starých strojů. Svým způsobem bylo 
překvapením, co se ještě v Činěvsi najde. 

Příjemné odpoledne s občerstvením doplnil 
koncert dechové hudby Polabská Blaťanka. 
Během odpoledne si přítomní mohli poklepat 
na pražec drážky se „zlatým“ hřebem 
a pamětní deskou. 

Sluníčko hodně 
přišpělo ke 

zdaru  
posvícenských 

akcí, ale tím 
hlavním byla 
účast všech 

pamětníků, 
rodáků, 

přespolních a 
místních. Účast, která vytvořila tu správnou 
posvícenskou náladu. 
P.S.: Po skončení akcí byly vagony uloženy 
do depozitu a při vhodných příležitostech 
budou opět vystaveny. 
Oldřich Danda, za Společnost činěveské  
 
OS Zásadník 
Děkujeme všem členům, kteří se podíleli 
na pořádání akcí OS Zásadník. Obzvláště 
děkujeme týmům pořadatelů, rozhodčích 
a vedoucímu občerstvení, kteří svou pílí 
zajistili bezproblémový průběh všech závodů 
a přátelského setkání rybářů. 
Vedení OS Zásadník upozorňuje své členy, 
kteří nemají odpracované brigádnické 
hodiny, aby se spojili s vedením sdružení. 
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník 
 
Poplatky 
V září 2012 probíhala kontrola dosavadních 
evidencí poplatků (psi, odpady atd.) 
na obecním úřadě. Na základě toho vám byly 
doručovány prohlášení či oznamovací lístky, 
na kterých byly uvedeny nedoplatky.  
Touto kontrolou a zavedením nové evidence 
dochází k narovnání vedených nesrovnalostí 
z minulých let.  
Omlouváme se všem, kteří obdrželi 
upozornění na pohledávku, kterou již měli 
zaplacenou. 
 
Odpady 
Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra! 
Milí spoluobčané, ve spolupráci 
se Středočeským krajem a společností 



OÚ Činěves 7. 11. 2012  - 5 – 
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27. 5. 2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 
 

ASEKOL jsme pro Vás připravili sout ěž 
ve sběru drobného elektra.  
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy 
si níže odstřihnete leták s razítky (nebo si jej 
můžete vytiskn out z webových stránek 
www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!).  
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, 
na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé 
elektro a odnést je spolu s tímto letákem 
na sběrný dvůr . Tam Vám letáček 
orazítkují (1 spotřebič =  1 razítko). Jakmile 
jich budete mít pět, vyplňte kontaktní 
údaje a odpovíte na otázku, zda elektro 
patří do směsného odpadu. 
Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 
Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, 
čím více donesete elektra a odešlete 
orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte 
na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, 
nebo další elektroniky. Více informací 
o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz.  
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první 
místo bude oceněno zbrusu novým tabletem 
od společnosti Samsung, hodnotné 
spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. 
místě. Přesná pravidla jsou uvedena 
na webových www.asekol.cz, opět v sekci 
Sbírej a vyhraj! 
Zapojením do soutěže můžete vyhrát 
hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací 
elektra k ochraně životního prostředí. Každý 
spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, 
které lze znovu využít. Navíc se zabrání 
úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo 
olovo. Nenechte proto ležet staré elektro 
v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! 
Soutěž trvá do 28. 2. 2013! 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Pravidelná údržba zeleně vč. odvozu. 

Kanalizace a ČOV 
Zateplení části budovy v místech, aby 
se zabránilo promrznutí vodovodního potrubí 
na sociálním zařízení ČOV.  

Plato na popelnice 
Kontejnery na tříděný odpady byly 
přesunuty. 
Bude provedeno geometrické zaměření 
a zanesení do katastru nemovitostí. 

Parkoviště u hřbitova 

Parkoviště bylo po stavební stránce 
dokončeno. Bylo provedeno zaměření 
skutečného stavu. Po dodání geometrického 
plánu bude požádáno o kolaudaci stavby. 

Klub důchodců 
Byla položena dlažba ve společenské 
místnosti, zakoupeny záclony a dekorace. 
 
Kosmetika, pedikúra 
Jana Rybářová nabízí zakoupení dárkových 
poukazů na kosmetické ošetření a na 
pedikúru. 

 
 
Písmenka z kroniky…  
Roku 1831 navštívila zdejší okolí asiatská 
nemoc zvaná cholera. Průběh nemoci 
předurčoval silné dávení a průjem. Nehleděl-
li se člověk včas zachránit, zemřel 
zanedlouho v hrozných křečích. Na choleru 
umírali většinou chudí, kteří se nemohli 
dostatečně chránit před rozmary počasí. 
Jediným léčebným prostředkem bylo hledět 
si tepla a potu, někteří přemohli nemoc 
velikým pitím jako led studené vody. Nemoc 
ve zdejší oblasti tak zle neřádila jako jinde, 
ale i tu lidé umírali. První nápor nemoci 
zasáhl Opočnici, Podmoky, při dalším 
zahynulo 32 lidí ve Velenicích 
a Novohradech. Usedlíci v Činěvsi zůstali 
kupodivu jen u strachu a neklidné noci. 
V létě 1832 postihlo zdejší krajinu strašlivé 
krupobití. Úroda byla toho roku pozdní, tak 
jen žito a ječmen bylo většinou sklizeno. 
Lidé pracující na poli byli zastiženi černým 
mračnem, které se valilo neobyčejně nízko. 
Vzápětí se z oblohy spustily kroupy velikosti 
až husího vejce, černé a děravé. Dospělí 
chránili svými těly děti, koně a voli splašení 
uháněli katastrem cesta necesta. Po doznění 
pohromy nebylo na některých místech 
k poznání, jaké obilí je na poli vlastně 
zaseto. Další nemalé škody představovalo 
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množství pobité polní a domácí zvěře. 
Většina obyvatel ponechala umlácené obilí 
ještě další rok bez setí, urodilo se ale tenké 
husté stéblo se slabým zrnem. Zápis 
v kronice neopomíjí připomínku, že 
krupobití navštěvuje katastr obce téměř 
pravidelně po dvou letech.  

 
Tak jako i jiné vesnice v první polovině 
19. století, tak i Činěves byla vystavěna 
většinou dřevem. A dřevo má velkého 
nepřítele v ohni. Historie požárů obytných 
stavení mluví nejprve o roce 1810, to shořely 
postupně 3 obydlí, podruhé 9 (čp. 44 – 50 
a 38) potřetí jedenáct stavení okolo kostela 
a za čtvrté chlévy v čp. 13. První dvě 
ohniska požárů vznikla neopatrností 
v zacházení s ohněm, další dvě 
od úmyslného založení jakýmsi Josefem 
Jelínkem (přiznal se později na smrtelném 
loži). Roku 1834 ničí oheň 10 chalup 
v Novohradech a 6 ve Velenicích. V roce 
1835 lehlo popelem 11 stavení 
ve Velenicích, 1836 je zničeno 12 domků 
v Novohradech a 3 ve Velenicích. Dne 
30. března 1837 ve 4 hodiny ráno vznikl 
obrovský požár v Činěvsi. Strávil 19 chalup, 
13 stodol v čp. 13, 11, 10, 12, 16, 17, 85, 18, 
19, 20, 74, 73, 72, 71, 70, 99, 69, 67, 68. Ten 
samý rok vyhořela ještě stodola čp. 79 
a obydlí čp. 80 (Nechvíl). K dovršení výčtu 
požárů přispěl i rok 1839, hoří čp. 79, 78, 77 
a stodoly čp. 76 a 75. Jako zvláštní 
dobročinnost je pro tyto případy zřízen 
spolek zvaný Asekurace. Z ročních 
příspěvků mohli postižení obdržet finanční 
pomoc, pochopitelně za předpokladu, že byli 
členy spolku. Celá tato věc však měla dva 
háčky. Našlo se dost občanů, kteří spolku 
nevěřili a jeho solventní schopnost tak 
nebyla velká. Byli však i tací, co ke svému 

prospěchu této dobročinnosti zneužívali 
a sami si zchátralá stavení zapalovali.  
Řádění ohně pomohlo částečně zamezit i 
zřízení obecní cihelny. Zní to možná 
paradoxně, ale cihla přece jen nahradila 
značně dřeva a pálená taška zase došky. 
Dalším nemalým přínosem cihelny bylo, že 
umožnila pracovní příležitost a určitý 
průmyslový rozmach obce. Již dlouho před 
jejím zřízením se mnoho o výhodách výroby 
cihel a tašek mluvilo, ovšem nebyl 
podnikatel, který by se věci ujal. Aby obec 
pomohla, zřídila kůlnu, na výrobu cihel, 
zájem však občané projevili pramalý. 
Výroba se rozběhla až v době, kdy si kůlnu 
pronajal místní kupec František Volek. Za 
pronájem platil obci 100 zlatých tehdejší 
měny ročně. Vystavěl pec, byt pro cihláře a 
další nezbytné potřeby. Náklady na tyto 
stavby byly odečteny z pachtu. Doba mu 
v podnikání po čtyři roky přála, odbyt na 
tašky a  cihly byl hojný. Nákladům na 
výrobu prospěl v nemalé míře nález vrstvy 
písku při kopání zeminy, který by se jinak 
musel za značného nákladu dováže až od 
Libice. Cihly a tašky byly by dobré a pevné, 
zvláštností bylo, že se musely po vyvezení 
z pece studenou vodou polévat. Volek 
zemřel roku 1839 a cihelnu převzal Jan 
Hráčský z čp. 62. Zápis uvádí polohu 
cihelny, kterou definuje místem na návrší 
nad Jakubským mlýnem, poblíže obecního 
lesa. V těch místech prý bývala obzvlášť 
dobrá cihlářská hlína.  
Ve výčtu stěžejních událostí průběhu 19. 
století jsme vzpomínali i stavbu silnice 
Poděbrady – Jičín roku 1837. Kronika uvádí 
k této události i další zajímavé okolnosti. 

Úsek Vrčení až 
kopec 

Dymokury se 
stavěl 4 roky. 

Protože 
v našem rajonu 
byla potřeba 

značného 
množství 

kopáčské práce, 
nezůstal prý ve vsi v klidu ani střevíc. 
(pokračování v dalším čísle).  
Sepsáno kronikářem Františkem  Sýkorou
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Knihovna 
Nově je možno zapůjčit starší 
vydání časopisů Koktejl či 
National geografic. 
Knihovna nabízí kromě 
půjčení knih domů 
a veřejného internetu také 
posezení ve společenské 
místnosti na faře, možnost 
četby knih a časopisů při šálku 
kávy či čaje. 
Knihy nakoupené v měsíci 
říjnu 2012: 
Akvarijní ryby 500 druhů 
Atraktivní akvárium 
Avignonská proroctví 
Bratr a sestra 
Brokovnice 
Casanova 
Čas čarodějů 
Čekání na lásku 
Čingischánův poklad 
Daleké obzory 
Dej mládencům ruku jako 
lopatu 
Dívky ze Šanghaje 
Dnes 13, zítra 30 
Dokonalý jed 
Everest 
Exkluzivně 
Hledání lásky 
Indická princezna 
Jehlový podpatek 
Kráska a zvíře 
Krátký sen o Superstar 

Křížová palba 
Lady Macbeth 
Léč pana z Rozmberka 
Let orla 
Moric má tah na branku! 
Na křižovatce osudů 
Nebe plné hvězd 
Nepohodlní 
Odvaha jim nechyběla 
Ola lama 
Ostrý střih 
Pěšinky času 
Pokušení na moři 
Popelčin valčík 
Prorokova milenka 
Příběh prince Gendžiho 
Případ pohřešovaného 
markýze 
Sedmý jezdec 
Silnější než slova 
Skládačka 
Skrytá síla ohně 
Sluneční cesta bójských králů 
Stále… 
Superhvězda 
To je ona okouzlující 
Treveryan 
Úspěšná smolařka se asi vdává 
V šachu 
Vesmírná archa 
Všichni do jednoho  
Vyjednávač 
Záhadný faul 
Zakázaná oáza 
Záležitost srdce 

Knihy zapůjčené z knihovny 
z Kutné Hory: 
500 zajímavostí 
Afrodiziaka a recepty 
Ať už je láska cokoliv 
Bylinky 
Česká říkadla, písničky 
Čtení z dětské ruky 
Děti stepi 
Divočina 
Dobré jitro, člověče 
Dobrodružství skřítka 
Experiment 
Golem a Sára 
Hry a hračky ze dřeva 
Indiánská řemesla 
Jak Krakonoš 
Jóga nejen pro děti 
Kdo vraždí v Cambridgi? 
Když je muž v lázních 
Klíč odvahy 
Klíč světla 
Klíč vědění 
Kolem světa 
Kouzelný bubínek 
Kouzlo pohádek 
Kroky vraha 
Labutí zámek 
Malá sestra 
Martinka 
Měsíc Gomrathu 
Moje první encyklopedie 
Mrazivá noc 
Naše koledy 
Nataša 

Nezhyne rod 
Něžné intriky 
Nové Mikulášovy průšvihy 
Nůž v zádech 
O bílých slonech 
O dvanácti měsíčkách 
Oční kontakt 
Osudové lásky slavných 
Ovečka Saun 
Pan Klarinet 
Pan Pip 
Pan Včelka 
Páté přikázání 
Peprmintky a velký trest 
Pohádky kejklíře Kiliána 
Pohádky z lesní říše 
Pohled šelmy 
Pomoc, chce si mě vzít! 
Pozdě 
Právo silnějšího 
Pražský kat 1, 2, 3 
Pro zvědavá ouška 
Prvorozená 
Přespávací knížka 
Příběhy pod polštář 
Radost ze zahrady 
S láskou Tessa 
S tebou až na věky 
Sestra mrtvého 
Sfinga čeká na lásku 
Sisi 
Sladká chuť hořkého medu 
Speciality z brambor 
Střežit a bránit 
Svědek na zabití 

Světla a stíny islámu 
Šamanky z Maxova 
Šok 
Tajemství prstenců 
Saturnu 
Tajuplné město 
Tanec trosečníků 
Tichý muž 
Titan A. E. 
Touha 
Triptych 
Truhla s tisíci zámky 
Třikrát Jerry Cotton 
Tutanchamón 
Umíte se bavit 
Únos 
Válečná lest 
Vaříme zdravě 
Vikingové 
Vražda v bludišti 
Vražedný déšť 
Zahradní rybníčky 
Zapuzená královna 
Zatracení parchanti 
Zevlouni 
Zlaté srdce Tracy 
Změňte svůj život za 7 
dní 
Zrádce krve 
Ztraceni. Boj o přežití 
Zvířata v přírodě a 
mýtech 
Život té druhé 
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ODPADOVÝ SLOUPEK ... 

aneb Co o odpadech možná nevíte 
 
Díl 1. Trocha odpadových čísel  a vzdáleností 

• Každý z nás vyprodukuje za rok průměrně 230 kg odpadů. Pro 
lepší představu - pokud bychom odpady, vyprodukované za jeden 
rok obyvateli ČR, naložili na nákladní vlak, dosáhnul by délky 
1.954 km, což představuje vzdálenost ze západní hranice Ukrajiny, 
přes celé Slovensko, celou ČR a Německo až do Paříže. 

• Ročně vytřídí každý Jihočech v průměru 29,4 kg odpadu, který je 
dále zužitkován a zpracován na nové výrobky, což představuje 
téměř 13 % všeho domovního odpadu! 

• Množství vytříděného odpadu v Jihočeských obcích vzrostlo mezi 
roky 2004 a 2007 o 56%!!  Pokud použijeme opět příměr 
s naloženým nákladním vlakem, tak vlak naložený tříděných 
odpadem by byl v roce 2004 dlouhý necelých 34 km, ale v roce 
2007 by už dosáhl délky 57 km !!! 

• Doba použití některých věcí před vyhozením je jen několik minut. 
Doba rozkladu odpadů může být i několik tisíc let (sklo, 
polystyren – nikdy, kelímek od jogurtu 50 až 80 let, taška z igelitu 
20 až 30 let, filtr od cigarety 10 až 20 let, list papíru 2 až 5 měsíců, 
ohryzek hrušky 7 až 20 dní). 

 
 

 

 
 
 

 
 


