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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 9/2013 

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 konalo konat 
21. srpna 2013 od 17,30 hodin 
ve společenské místnosti klubu důchodců.  

Zastupitelstvo obce schválilo:   
o vyvěšený program s přesunem bodu č. 6 

před bod č. 4. 
o doplnění zápisu č. 27/2013 ze dne 

24. června 2013 v bodě č. 18 prodej 
pozemku parc. č. 1733 v k. ú. Činěves; č. 
27/2013 ze dne 24. června 2013 v bodě 
č. 4 kontrola plnění usnesení 18/2012 
z 22. srpna 2012, co bylo příčinou 
podání trestního oznámení na AC 
Činěves; v bodě č. 4 kontrola plnění 
usnesení 18/2012 z 22. srpna 2012 – dar 
policie Městec Králové. 

o rozpočtové opatření č. 6, 
o aby se obec nehlásila do dědického řízení 

a odepsala se pohledávka za nájem 
pozemku za zemřelým dlužníkem, 

o zhotovení geometrického plánu jako 
podkladu pro vytvoření smluv o zřízení 
věcných břemen a skutečného zaměření 
kanalizačních přípojek a zaměření celé 
vesnice od firmy Ing. Lubomír Poustka. 

o zpracování paspart a manipulační řád 
firmou Mitis s.r.o. 

o výjimka z počtu dětí 24 na 25 v mateřské 
škole Činěves pro školní rok 2013/2014. 

o poskytnutí příspěvku jakoukoli formou 
postiženým povodní v červnu 2013, 

o příprava novely 
obecně závazné 
vyhlášky na 
odpady,  

o zahrnutí daru 
od 
Středočeského kraje ve výši 
160.000,- Kč a účelových dotací 
od Středočeského kraje ve výši 30.000,- 
Kč a 15.000,- Kč do rozpočtu obce. 

o rozšíření dohody o SNB-VN-57/2013 
č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 
o jedno pracovní místo od 1. září 2013 
do 30. listopadu 2013. 

 
o demolice domu čp. 190 po předání 

a vyklizení.  
o poskytnutí 

jednorázového 
finančního 
příspěvku 
pro postižené 
povodní 
v červnu 2013 
ve výši 2.500,- Kč/osoba (jedná 
se o postižené občany v obytných 
částech domů, nikoli hospodářské 
budovy či sklepy, kteří se přihlásili 
v době povodní na obecním úřadě) 
za předpokladu, že nemají dluh u obce. 
Pokud dluh mají, bude jim započten. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o rozpočtové opatření č. 5 a změnu 

v odpisovém plánu pro rok 2013, 
o finanční výbor projednával výhled 

na roky 2014 až 2017 a návrh rozpočtu 
na rok 2014. 

o přechodná úprava provozu a úplná 
uzavírka silnice II/330 v období 
od 1. září 2013 do 30. listopadu 2013. 

o přechodná úprava provozu, částečná 
a úplná uzavírka silnice I/32, II/330, 
III/3244 v období od 2. září 2013 
do 30. září 2013. 

o přechodná úprava silničního provozu 
na pozemních komunikacích a úplné 
uzavírky k akci „III/3245 havarijní 
oprava propustků“ od 26. srpna 2013 
do 8. září 2013. 

o veřejně prospěšné práce – ukončení 
k 31.7.2013 pracovníka a nástup 
15.8.2013 nového pracovníka. 

o kolaudační rozhodnutí č. 119 a přidělení 
čp. 289. 

o zahájení řízení stavba rodinného domu 
a garáže na st. p. 115/2, 1600/2, 1622 
a 1736. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
o zřízení jednotky dobrovolných hasičů 

v Činěvsi. 
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o neschvaluje vyřazení pohledávek. 
o žádost o prominutí stočného 

na spotřebovanou vodu v době zaplavení. 

Úkoly pro zastupitelstvo 
o zpracovat rozbor rybářských akcí 

za letošní rok (místostarostka), 
o výhled na roky 2014 – 2017 a návrh 

rozpočtu na 2014: upřesnit priority obce 
a logickou návaznost akcí (všichni 
zastupitelé).  

o vypracovat 
soupis zeleně 
a udělat 
kontrolu 
dosud 
vysázeného 
(všichni 
zastupitelé). 

o připravit 
seznam 
pamětníků (starostka). 

 
Připravuje se  
o 5. září 2013 od 14 hodin šikovné ruce 

v klubu důchodců,  
o 7. září 2013 turnaj v minigolfu  

v Nymburce (TJ Sokol),  
o 7. září 2013 od 14 hodin vítání občánků 

v klubu důchodců,  
o 7. – 8. září 2013 rybářské závody „30“ 

na rybníce Zásadník (OS Zásadník), 
o 13. září 2013 od 15 hodin dámský klub 

v klubu důchodců,  
o 19. září 2013 od 14 hodin šikovné ruce 

v klubu důchodců,  
o 21. září 2013 od 13 hodin toulání 

se pohádkou v klubu důchodců, 
o 28. září 2013 posvícenská zábava 

v sokolovně (TJ Sokol). 
 
Přehled uskutečněných akcí  
o 17. srpna 2013 toulání se pohádkou, 
o 22. srpna 2013 šikovné ruce 
o 24. srpna 2013 IV. FOLK–ROCK 

Činěves (TJ Sokol),  
o 31. srpna 2013 rozloučení s prázdninami 

v areálu sokolovny (TJ Sokol). 
 
Záplava v Činěvsi  
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

§ 76 dokumentace a vyhodnocení povodní, 
byla povodňovou komisí zpracována zpráva 
o povodni, která byla předána k využití 
vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci 
správci povodí.  
V červnu 2013 požádala obec Městský úřad 
Poděbrady, odbor životního prostředí, 
o posouzení a návrh na řešení situace 
v souvislosti s povodní, která obec zasáhla 
počátkem června 2013. Dopis se stejným 
zněním byl zaslán na Krajskou správu 
a údržbu silnic Středočeského kraje, Povodí 
Labe, s.p. a Ministerstvo zemědělství.  
Dne 14. srpna 2013 přišlo na vědomí 
od Povodí Labe, s. p., že podávají 
na Městský úřad Poděbrady podnět 
na zahájení řízení. V současné době se čeká 
na konkrétní termín místního šetření. 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 
výzvu obcím k předkládání žádostí o dotaci 
z programu „Podpora bydlení při živelné 
pohromě“. Tato informace byla v červenci 
na obecním úřadě spolu s pracovníkem 
Člověk v tísni, o.p.s. řešena s tím, že 
postižení z naší obce nemají na tuto dotaci 
nárok, protože v Činěvsi nebyl vyhlášen 
III. stupeň povodňové aktivity (což byla 
podmínka k čerpání dotace).  
Dne 28. srpna 2013 byla na obecní úřad 
doručena informace od pracovníka Člověk 
v tísni, o.p.s., že je možno čerpat dotaci i pro 
obce, kde nebyl vyhlášen III. stupeň 
povodňové aktivity a byl vyhlášen „pouze“ 
stav nebezpečí. 
Z tohoto důvodu požádá obec o dotaci 
pro postižené povodní. Dotace se poskytne 
až do výše 30.000,- Kč na úhradu nákladů 
na opravu bytu určenému k trvalému bydlení 
poškozeného živelnou pohromou.  
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Pravidelná údražba veřejného prostranství. 

Klub důchodců 
Oprava ze zpravodaje č. 8/2013: zásuvka 
instalována v bytě 3.  

Krsovník 
Dne 17. března 2000 byl zpracován 
geometrický plán č. 158-472000 
Ing. Lubomírem Poustkou na změnu 
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hranice vodní nádrže Krsovník a změnu 
hranic zastavěné plochy u domu čp. 10. 
Obě změny však nebyly zaneseny 
v katastru nemovitostí. Ke změně 
zastavěné plochy u čp. 10 bylo potřeba 
dodat pasport rodinného domu, prohlášení 
o shodě a souhlas s dělením pozemkůn 
od Městského úřadu Městec Králové.  
K zápisu do katastru nemovitostí vodní 
nádrže Krsovník bylo nutné nechat 
zpracovat kromě výše uvedeného 
geometrického plánu pasport 
a manipulační řád. Pasport a manipulační 
řád schvaloval Městský úřad Poděbrady, 
rozhodnutí č. j. 0026247-DZZ-2013LJe 
ze dne 10. července 2013  
Po doplnění všech potřebných dokladů 
ze strany obce i majitelů čp. 10 byly 
podány dvě žádosti o zápis změn v katastru 
nemovitostí: majitelé čp. 10 a obec 
za Krsovník. 
Tímto řízením se podařilo za více jak 
13 let uvést do souladu skutečný stav vodní 
nádrže Krsovník a zastavěné plochy 
u čp. 10 se stavem, který je zanesený 
v katastru nemovitostí. Níže je přiložená 
mapka: černá čára – původní hranice 
Krsovníka, světlá čára – skutečný stav dle 
geometrického plánu. 

Obr. Katastrální mapa - parcelní číslo 131 (Krsovník) 

 
Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, platné k 28.8.2013, 12,45 h 

 

Dům čp. 190 
Dne 22. srpna 2013 nabylo právní moci 
rozhodnutí soudu na vyklizení a předání 
domu čp. 190.  
K tomuto datu měli obyvatelé předat dům 
vyklizený. To se ale nestalo.  
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 
21. srpna 2013 rozhodlo, že dům bude 
zdemolován. K tomu je třeba nechat 
zpracovat plán demolice od odborníka, 
který k tomu má oprávnění a požádat 
Městský úřad Městec Králové o 
vydání demoličního výměru. 
 
Kominík 
Na obecním úřadě 
přijímáme objednávky 
na čištění a kontrolu 
komínů.  

 
Informace k uzavírkám silnic 
Přechodná úprava silničního provozu 
na pozemních komunikacích a úplná 
uzavírka k akci „III/3245 havarijní oprava 
propustků v km 5,4 – 5,9“ v termínu 
od 26. srpna 2013 do 8. září 2013. 
Přechodná úprava a úplná uzavírka silnice 
č. II/330 Činěves – Netřebice z důvodu 
oprav povrchů na akci „II/330 rekonstrukce 
komunikace po povodních“ v termínu 
od 1. září 2013 do 30. listopadu 2013. 
Přechodná úprava provozu, částečná 
uzavírka na silnici č. I/32 a úplná uzavírka 
silnice č. II/330 a III/3244 u obce Činěves 
z důvodu oprav povrchů na akci „Nové 
povrchy I/32 Činěves“ v termínu od 2. září 
2013 do 30. září 2013. 
 
 
 

Knihovna 
Do obecní knihovny byl objednán časopis 
Historický kaleidoskop… oko do české 
historie. Novodobá česká historie v jediném 
seriozním českém časopise. Zajímavé 
články, osudy hrdinů i obyčejných lidí, 
ověřená fakta, důležité události, významná 
výročí. Články předních historiků 
a renomovaných autorů literatury faktu. 
Vychází 6x ročně.  
První číslo je již v knihovně možno zapůjčit. 
Z obsahu čísla:  
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Pozvánka – muzeum gastronomie: Dějiny 
přípravy pokrmů, vývoj kuchyně i slavné 
osobnosti, které měly vliv na to, co nám 
chutná a jak se stravujeme, to vše shrnuté 
ve velmi dobře 
provedené 
expozici domu 
v centru Prahy, 
jsou opravdu 
dobrou volbou pro 
návštěvu. 
Paměti – konec 
nadějí: O roce 
1968 a o okupaci 
naší vlasti 
armádami pěti 
států Varšavské 
smlouvy, která 
před pětačtyřiceti roky ukončila naděje 
Pražského jara. Povídání o tom, proč Rusové 
neobsadili plzeňský rozhlas a jak tehdy lidi 
táhli za jeden provaz. 
Události – zakladatelé slovanské kultury: 
V letošním roce slavíme příchod dvou 
vynikajících učenců, díky nimž měl český 
národ vlastní písmo a knihy dřív než většina 
ostatních evropských národů. Naše území 
se tak stalo základnou slovanského 
písemnictví a Cyril a Metoděj podstatně 
zvýšili úroveň vzdělanosti na Velké Moravě. 
Válečné osudy – Bohuslav Kašpar: 
Rakousko-uherský pilot a čs. štábní rotmistr 
letectva, účastník 1. světové války, jeden 
z těch, kteří budovali svobodné 
československé letectvo, patřil k těm, kteří 
se obětovali své vlasti měrou nejvyšší. 
Četníci – humoresky vážně: Případ, který 
vzal za srdíčko snad každého diváka 
televizních Četnických humoresek a určitě 
nenechá v klidu ani čtenáře, byl ten 
nejsmutnější. Ve skutečnosti přišel 
za dramatických okolností o život nejen 
mladý vůdce služebního psa, ale i služební 
pes Arco. 
Toulky domovem – pohřebiště 1. světové 
války v Hranicích: Vojenské rezervní 
(záložní) nemocnice rakousko-uherské 
armády v 1. světové válce vznikaly podle 
ustanovení Ženevské konvence pro zlepšení 
osudu raněných vojáků bojujících armád, 
uzavřené dne 22. 8. 1864. Jedna z nich byla 
ustanovena také v Hranicích. Vojenská 

nemocnice ve válečných letech však 
znamená nejen uzdravování, ale také častou 
smrt. 
Toulky světem – Malta: Mezi historické 
památky tohoto tajuplného ostrova 
ve Středomoří patří megalitické stavby, 
jejichž stáří je 6 000 let, historie svázaná 
s obdobím maltézských rytířů a také události 
z druhé světové války, které mají souvislost 
s Československou republikou. 
Kulinářský kaleidoskop – letní menu 
Thomase Lievena: Kdo by neznal řádného 
občana Thomase Lievena, jež se cítil být 
nucen v pěti válečných a dvanácti 
poválečných letech použít šestnáct falešných 
pasů devíti zemí? Muže, jež zasel bezmezný 
chaos do hlavních stanů Němců i spojenců? 
A v kritických okamžicích rád a dobře vařil.  
Stálé rubriky: Druhý odboj, Kronika 
událostí, Koutek sběratelů, Kalendárium, 
příběhy a další. 
 
 

Šikovné ruce  
Šikovné ruce – hbité pusy  
(… to vše k životu patří i když se 
ne-líbit musí…) 
Šikovné ruce pracují – však ani pusy 
nezahálejí. 
Semelou všecko, co se v obci děje,  
Jeden se na to mračí, druhý se tomu směje. 
Však kdo se proto rozlobí – ten jenom sobě 
uškodí. 
Pravda – to ošidná je věc! 
V ohni ti neshoří, voda ji neodnese,  
Na povrch se vždy vynoří a nakonec 
… vždy zvítězí! 

Dne 22. srpna se konalo setkání „šikovných 
rukou a hbitých pus“ poprvé ve společenské 
místnosti v klubu důchodců. Kde se budeme 
scházet po dobu přestěhování mateřské školy 
na faře.  
Tentokrát jsme se daly (samé ženy) 
do výroby mašlovaček z husích brk. 

Kdo to ví, odpoví…. 
Mašlovačka, peroutka, či pírko, 
jinde snad jiný název má. 
Mnohým však vrtá hlavou - co toto slovo 
znamená. 
Znamená jednoduchou věc - každá kuchařka 
zná ji přec. 
Když vidíš ji, tak snadno přehlédneš ji, 
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tak nepatrná se ti zdá - pro kuchařky však je 
moc potřebná. 
Na výrobu ti stačí jenom málo - pár pírek z 
kachny nebo husy. 
A kdo má odvahu - tak vyrobit ji zkusí. 
Postup: pírka si upravit, urovnat na placičku 
- tenkým provázkem obtočit - utáhnout 
pevnou smyčku.  
Pak zbývá holá brčka ozdobně proplétat -
omotat konec a pevně uvázat. 
Zastřihnout konce brček do roviny, z čela si 
utřít kapky potu 
a už je konec vší té dřiny. 
Výrobek už máte hotový - stačí ho vzít a 
potírat s ním buchty, koláče a nebo také 
cukroví.    Dobrou chuť!  
Příště se sejdeme ve čtvrtek 5. září 2013 
od 14 hodin ve společenské místnosti 
v klubu důchodců. 

 
Toulání se pohádkou 
Toulání se pohádkou se konalo 17. srpna 
2013 ve společenské místnosti v klubu 
důchodců a z části i v přilehlém parku, kde 
probíhaly „sportovní hry dle Žofky“.  
Při čekání, než se sejdeme, si děti z novin 
vyrobily čepici jako měl Večerníček. 
Tentokrát jsme si nečetli, ale zhlédli jsme tři 
klasické české večerníčky, na základě 
kterých pak děti plnily úkoly: 

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu - úkoly:  
o uklidit špinavou podlahu (složit puzzle), 
o nakreslit, čím vytírali a sušili podlahu, 
o co ochutnal pejsek. 

Jak si Rákosníček popletl všechny vody - 
úkoly:  
o jméno rybníka, nad kterým Rákosníček 

bydlí, 
o instruktážní kniha (v bludišti najít 

správnou cestu od 
Rákosníčka a jeho 
kamaráda okounka 
Pepíčka k tomu, 
co napravilo vodu),  

o na čtvrtku nalepit 
z barevných papírů, 
co napravilo vodu.  

Jak Žofka pořádala sportovní den - úkoly:  
o jak se jmenují kamarádi Žofky, 
o skákání v pytli, přes švihadlo, 
o házení míčků do koše a házení kroužků. 

Na závěr bylo pro děti připravené překvapení 
– 3D kino s 1. dílem Včelky Mája – Jak 
se Mája narodila. Každý dostal 3D brýle, 
kornout s pop cornem a kolu.  

 
Příští toulání bude v sobotu 21. září 2013 
od 13 hodin v klubu důchodců. Na programu 
budou Šmlouvové, proto je vítán „šmoulí 
oděv“. Těšíme se na vás, děti. ☺ 
 
Písmenka z kroniky…  
Roku 1894 vykonává úřad starosty 
Šantrůček Václav, Fidrmuc František - první 
radní, Davídek Josef - druhý radní, Urbánek 
Josef - obecní hospodář, Řehoř František – 
výběrčí c. k. daní, Kunc Václav – obecní 
strážník a Němec Václav – obecní kovář. 
Všichni tito jmenovaní jsou zároveň 
zproštěni vojenské služby. V obci existují tři 
spolky – Vojenští vysloužilci, Hasiči 
a Občanská beseda, která vešla v zákonnou 
činnost 2. 9. 1893 pod povolovacím číslem 
16.754. Sucho tohoto roku ovlivnilo výnos 
zejména ovsa, jetele, luční trávy a okopanin. 
Nejvíce pěstovanými plodinami jsou 
pšenice, ječmen, řepa a jetel. Ve vlastnictví 
občanů je evidováno 62 koní, 434 kusů 
hovězího dobytka, 176 koz a 152 vepřů. 
Nejčastější nemocí hovězího dobytka je 
revmatizmus kloubů z nedostatku pícních 
bílkovin, u prasat červinka. Dohled na maso 
má místní komise. Mrchoviště udržuje obec 
v dobrém stavu (u lesa) s rozlohou asi 400 
sáhů. Veřejnou porážku vykonává řezník 
Václav Vančura v prostorách schválených 
lékařem, před vystavením „pasu“ povolení 
prohlíží dobytek starosta. V průběhu roku 
bylo poraženo 18 kusů hovězího, 16 telat, 
38 prasat, 28 koz a 4 ovce. Nucených 
porážek se uskutečnilo 8 (4 těžké porody, 
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4 revmatizmy) a maso ohledal okresní 
zvěrolékař dr. Bouček, který zároveň léčí 
zvířata v obci. Mimo Činěves bylo prodáno 
7 q masa.  
Další zajímavý obrázek v tehdejší době nám 
poskytne přiznání daně z příjmu 
a provozování živností. Jmenovanou daň 
přiznal J. Libánský – hudba kostelní, 
V. Špinka – kolářství, Fr. Svoboda – 
hostinec (čp. 85), D. Steiner – obchod 
s hadry, V. Němec – kovář, F. Kocian – 
pekařství, obchod se smíšeným zbožím, 
J. Davídek – mistr zednický, M. Kracíková – 
švadlena, V. Holan – hostinec (nájem 
čp. 22), F. Fidrmuc – kramářství, výčep 
lihovin, J. Kracík – bednářství, M. Lövy – 
výčep lihovin, kramářství, J. Seidl – smíšené 
a střižní zboží, výčep lihovin, D. Steiner – 
kramářství, střižní zboží, uhlí, nádoby, výčep 
lihovin, F. Novák – hostinec, A. Jandová – 
šátky, peří, K. Šťastná – hostinec, 
A. Vančurová – košíkářství, V. Vančura – 
řezník a J. Vocásek – smíšené zboží, výčep 
lihovin.  
Porodním bábám Bar. Kubálkové 
a Fr. Kůrkové prošlo rukama za celý rok 
1894 41 dětí. Naproti tomu zemřelo 14 dětí, 
5 mužů a 4 ženy. V místních hostincích 
se uskutečnilo 21 tancovaček a plesů, 
při nichž musela hudba vyhrávat 
po 52 tanečních kolech. Byly postaveny dva 
zcela nové domy (čp. 81 a čp. 186), dále 
nová stodola čp. 115, stodola čp. 41, nový 
krám čp. 87, byt pro výměnek 96 a stavební 
úpravou prošel  dům čp. 24. Společnou 
honitbu ve zdejším katastru provozoval 
velkostatek Poděbrady. V ročním výkazu 

střelené 
zvěře 

se například uvádí 
6 srn, 20 zajíců, 1 bažant, 

50 koroptví, 2 káňata, 
4 tchoři. Ze všech uvedených 

faktů si můžeme udělat slušnou představu 
o životě v posledním desetiletí 19. století. 
Období 19. století v historii obce uzavřeme 
několika důležitými fakty, bez nichž 
by obraz uplynulých událostí nebyl úplný.  
Koncem vzpomínaného časového úseku 
se začal řešit problém odvodnění zdejší 
krajiny. Základním východiskem celého 
projektu meliorací se stala regulace Mrliny, 

jejíž tok měl reagovat na požadavky 
odvodnění okolní oblasti. Při schvalování 
formy účasti obce Činěves na projektu 
ztratili zdejší občané všechnu prozíravost 
a odmítli se akce zúčastnit. Hlavní příčinou 
odmítnutí bylo záporné stanovisko děkana 
Kleina, jehož slovo zde mělo obrovskou 
váhu. Tento vysoce vzdělaný muž bohužel 
melioracím nerozuměl a přirovnával problém 
k někdejší „železné krávě“, tedy trvalému 
břemenu. A tak další léta hnila 
zdejší úroda na polích. Situaci 
nepomohla vyřešit 
ani pozdější osvětová 
přednáška Ing. Trojana 
o melioracích či exkurze 
na zhlédnutí 
drenážních prací 
v Rašovicích. Jako první začali 
v obci meliorovat své 
pozemky jednotlivci. 
Za podpory menší zemské subvence provedli 
drenážní práce Fr. Holan, Fr. Svoboda 
čp. 85, Jos. Šmelhaus, později další. Několik 
občanů sousedících pozemky s katastrem 
Velkostatku Dymokury využilo jeho 
odvodňovacích prací a odvodnilo též. 
Kolektivně se v Činěvsi začalo meliorovat 
až začátkem 20. století, roku 1903 
pod názvem Vodní družstvo I. (132 ha, 
56 členů). Ironií osudu se pro ně 
drenážované pole Podvázek odvodnit příliš 
nepodařilo, trubky byly uloženy hluboko 
v nepropustné vrstvě. V dalších letech 
vznikla vodní družstva II., III. a IV. Veškerá 
drenážní činnost v katastru obce se prováděla 
úvěrovým finančním způsobem u místního 
záložního a spořitelního spolku 
(Kampelička) a Okresní hospodářské 
záložny v Městci Králové. Záložní 
a spořitelní spolek v Činěvsi vznikl roku 
1899 a poskytoval menší hospodářské úvěry 
se zárukou rukojmích (ručitelů). V této chvíli 
si můžeme připomenout prehistorii finanční 
nebo materiální pomoci v rámci obce. 
Na prvopočátku byla asekurace (1840), 
vynucená častým nebezpečím požáru. 
Určitou formou pokračování se stala 
Vzájemná podpora 1866, znovu vynucená, 
tentokrát válečným zlem. Protokol této 
dohody podepsali všichni místní hospodáři 
a zároveň se tím zavázali, že uhradí rukou 
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společnou a nerozdílnou škody na dobytku, 
spřežení či potravě způsobené vojáky 
některému ze sousedů. Z výše uvedených 
skutečností můžeme odpovědně odhadnout 
význam historického procesu získávání 
finančních hospodářských zkušeností, které 
byly završeny ve zdejších podmínkách 
vznikem Záložního a spořitelních spolku 
Činěves.  
K úplnému dokreslení života našich předků 
v minulém století je nutná i poznámka 
o jejich kulturním životě. Významným 
podílníkem v bohatství osvěty a zábavy 
na vesnici bylo ochotnické divadlo. 
Pro Činěves je objeveno na přelomu let 
1867/68. Zásluha o vznik ochotnického 
spolku náleží truhláři Jos. Vysokému 
(čp. 38), který se do obce přistěhoval 
z Rožďalovic. Členové spolku nebyli jen 
z Činěvse (V . Špinka, V. Novák, Jiskra), ale 
i z Dymokur (Fr. Líbal, sl. Hlaváčková) nebo 

z Velenic (sl. Vratová, p. Dvořák). Divadelní 
představení byla uváděna v sále hostince 
J. Hrázského, kde stálo jeviště realizované 
z peněz vypůjčených od členů ochotnické 
společnosti. Jeviště vyrobil a omaloval 
J. Vysoký. Největší pozornost poutala opona 
znázorňující ruiny Nádvorníkovy chalupy 
(čp. 40) zničené požárem, v popředí se zdejší 
císařskou silnicí. Zahajovacím představením 
spolku byla hra „Dědků kalmuk,“ za jejíž 
zhlédnutí zaplatilo početné obecenstvo 
48 zlatých. (pokračování příště) 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
 
Příloha zpravodaje 
Přílohou zpravodaje je zalaminovaná 
kartička s telefonními čísly, abyste je měli 
vždy po ruce, kdyby bylo potřeba. 
 

 
Vyplněné odstřihněte a odevzdejte na OÚ nebo zašlete na email ou@cineves.cz. 

 

Odečet vodoměrů ze dne ……………….. 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………, č.p. …………. 

Stav vodoměru VAK ………..…….…… Stav vodoměru - vlastní zdroj …………….…….…
 

Datum ………………….  Podpis ………………........................................................ 
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ODPADOVÝ SLOUPEK ... 
aneb Co o odpadech možná nevíte 

Díl 10. Skládky a spalovny odpadů 
• Protože je v ČR výběr vhodných lokalit pro nové skládky v současné době prakticky 

vyčerpán a další skládky nebudou zřizovány, měly by na skládkách skončit jen ty odpady, 
jejichž využití jako druhotných surovin není možné. 

• Kvůli ochraně půdy a podzemních vod musí být těleso skládky dobře izolováno od podloží 
pomocí silné fólie a musí obsahovat drenážní vrstvu, která odvádí z tělesa skládky vodu do 
záchytných jímek. 

• Odpad se na skládce překrývá vrstvami inertního materiálu, např. zeminou, a zhutňuje 
buldozerem tak, aby lehké odpady ze skládky neulétávaly 

• Aby byla zajištěna bezpečnost životního prostředí, je provozovatel skládku povinen po její 
rekultivaci a uzavření ještě třicet let monitorovat a garantovat její bezpečnost. 

• Tříděním odpadů nešetříte jen přírodu, ale šetříte vaší obci či vašemu městu i peníze. 
• V ČR jsou mimo skládek komunálních odpadů také tři spalovny komunálních odpadů - 

v Praze, Brně a Liberci. Výhodou zneškodnění odpadů ve spalovnách odpadů je snížení 
objemu odpadu o 60 až 80%, nevýhodou potom velmi vysoká pořizovací cena (a tím i drahý 
provoz) kvůli nutnosti splnění požadavků předpisů na čištění spalin. 
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AC Činěves – co bylo příčinou podání trestního oznámení 
1. AC Činěves doručilo 29. prosince 2010 žádost o dotaci na činnost 

a pronájem fotbalového hřiště, kde bylo uvedeno, že cílem je obnovit v naší 
vesnici činnost přípravky, žákovského mužstva a mužstva dospělých.  

2. Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. prosince 2010 v bodě 9, usnesení 
č. 2/10, přidělení dotace AC Činěves ve výši 50 000,- Kč. 

3. Dne 7. března 2011 byla uzavřena smlouva o poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 50 000,- Kč mezi obcí Činěves a AC Činěves. 

4. Dne 14. dubna 2011 byly finanční prostředky ve výši 50 000,- Kč odeslány 
z účtu obce na účet AC Činěves. 

5. Dne 22. prosince 2011 bylo na obecní úřad doručeno vyúčtování přidělené 
dotace.  

 
Tabulka č. 1 – soupis nakoupených věcí a služeb z dotace: 

nákup - věc datum pořízení částka v Kč

sítě brankářské velké 5.5.2011 2 251,00 Kč       
sečení hřiště (benzín) 12.5.2011 499,00 Kč          

hustilka na míče 13.5.2011 107,00 Kč          
rukavice brankářské 21.5.2011 1 781,00 Kč       
sečení hřiště (benzín) 27.5.2011 401,00 Kč          

žákovské dresy 3.6.2011 16 572,00 Kč     
vápno (lajnování) 9.6.2011 154,00 Kč          

židle 20 ks 22.6.2011 2 000,00 Kč       
branky hokejové kompletní - 2 30.6.2011 9 000,00 Kč       

kalhoty brankářské 1.7.2011 750,00 Kč          
vápno (lajnování) 2.7.2011 74,00 Kč            

pronájem mobilní toalety 2.7.2011 1 000,00 Kč       
sečení hřiště (benzín) 16.7.2011 300,00 Kč          

lajnovačka 11.8.2011 4 099,00 Kč       
kovové trubky na výrobu 

branek - přípravka 22.9.2011 2 593,00 Kč       
sítě brankářské - přípravka 26.9.2011 2 036,00 Kč       

dresy + 2 ks míče - přípravka 27.9.2011 5 012,00 Kč       
vápno (lajnování) 1.10.2011 79,00 Kč            

praní dresů 10.10.2011 990,00 Kč          
sečení hřiště (benzín) 20.11.2011 365,00 Kč          

50 063,00 Kč      
 

6. Po kontrole finančního výboru bylo AC Činěves požádáno o doplnění 
dokladů uvedených v tabulce č. 1. 

 
Tabulka č. 2 – doložení dokladů: 

nákup - věc datum pořízení částka v Kč

žákovské dresy 3.6.2011 16 572,00 Kč            
židle 20 ks 22.6.2011 2 000,00 Kč              

branky hokejové kompletní - 2 ks 30.6.2011 9 000,00 Kč              
pronájem mobilní toalety 2.7.2011 1 000,00 Kč              

praní dresů 10.10.2011 990,00 Kč                 
29 562,00 Kč             

 
7. AC Činěves doložilo všechny chybějící doklady. Dva z nich obecní úřad 

prověřil a zjistilo se, že jeden z dokladů je falzifikát (písemně doloženo 
firmou Medis a.s., IČO 00486078).  

8. U druhého dokladu se neshodovaly podpisy příjemce finančních prostředků 
a prodávajícího, nepodařilo se obecnímu úřadu doručit dopisy s žádostí 
o doplnění, dopisy se vracely jako nedoručené.  

9. Z těchto důvodu bylo dne 7. června 2013 podáno trestní oznámení na 
AC Činěves s pro podezření z podvodného jednání či zpronevěry části 
dotace.  

 
Tabulka č. 3 – prověřované doklady: 

nákup - věc datum pořízení částka v Kč poznámka

židle 20 ks 22.6.2011 2 000,00 Kč      
prokázaný 
falzifikát

branky hokejové 
kompletní - 2 ks

30.6.2011 9 000,00 Kč      
zakoupeny od 

syna hospodářky 
AC Činěves

11 000,00 Kč     
 

10. Policie ČR věc prošetřila s tím, že se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by 
opravňovaly zahájit ve smyslu ust. § 158/3 trestního řádu úkony trestního 
řízení pro naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů.  

11. Obec Činěves se může domáhat náhrady způsobené škody v soudním řízení.  


