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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 8/2013 

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 konat 
21. srpna 2013 od 17,30 hodin 
ve společenské místnosti klubu důchodců.  
 
Vesnice a vísky 
Vy české vesnice, vy české vísky,  
buďte vy nám požehnány 
v té naší krásné zemi. 
Slyším-li tep vašeho žití 
je radost s vámi býti. 
Buďte tím českým venkovem 
s polem, hájem i úvozem. 
Vy české vesnice, 
vy české vísky, 
buďte jak ze žuly  
v míru i tísni. 
Nová silnice 
na kraji vesnice 
je nová silnice 
nad hrází hezké 
domky stojí. 
Auta jezdí sem a tam 
na Jičín i na Libáň,  
do Poděbrad, do Prahy, 
na hory i zábavy. 
Na mostě vždy můžeš stát, 
daleko se podívat 
na obě dvě strany. 
Uvidíš kostel i sady, 
ječmen a pšenice, 
taky les, vesnice. 
Snít můžeš o velkých dálkách, 
o mořích i plachetnicích, 
o bárkách i trosečnících, 
o jižních i jiných zemích.  
Všude je to pohled hezký, 
není nad ten venkov český. 
Marie Sixtová 
 
Připravuje se  
o 17. srpna 2013 od 13 hodin toulání se 

pohádkou v klubu důchodců, 
o 22. srpna 2013 od 14 hodin šikovné ruce 

v klubu důchodců,  
 

 
o 31. srpna 2013 rozloučení 

s prázdninami v areálu sokolovny (TJ 
Sokol),  

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 25. července šikovné ruce,  
o 26. – 28. července rybářské závody „40“ 

(OS Zásadník),  
o 8. srpna šikovné ruce, 
o 10. srpna setkání sběratelů historických 

vozidel (Nadační fond F. Lukeše). 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Zakoupena ruční sekačka na trávu. 
Pravidelná údražba veřejného prostranství. 
Pasport a manipulační řád Krsovník. 

Rybník Zásadník 
Sekání a úklid okolo rybníka – příprava 
na závody „40“. 
Nákup chladničky do velké chaty. 
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Fara 
Kontrola a revize elektronického 
zabezpečovacího systému. 
Položení PVC podlahy a instalace 
dvoudřezu v kuchyni v 1. patře a stolu 
v knihovně. 
Vystěhování 
nábytku a 
zařízení 
z důvodu 
rekonstrukce 
mateřské školy. 
Úprava vchodu, 
opěrné zídky vč. 
opravy zpevněné plochy před vrátky na 
faru. 
Štípání dřeva.  

Obecní úřad 
Kontrola a revize elektronického 
zabezpečovacího systému. 
Jednání s geodety z důvodu zaměření 
kanalizačních přípojek a celé vesnice. 
Výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací MŠ. 

Klub důchodců 
V klubu důchodců řádili na konci července 
vandalové. Zničili kv ětináč před domem, 
hodili ho do oken, prořezali sítě proti 
hmyzu, okopali omítku a rušili noční klid. 
Toto bylo nahlášeno na policii.  
Instalována el. zásuvka v chodbě bytu č. 2. 

Dětské hřiště 
Vandalové poničili trampolínu (ochranný 
lem a síť). Z tohoto důvodu je trampolína 
mimo provoz. Nahlášeno na policii. 

Les 
Z důvodu bezpečnosti pokácení stromů 
zasahujících nad železniční trať. 
 
Záplava v Činěvsi  
V Nymburském deníku vyšel článek 
„Povodeň: dotace 30 tisíc na byt“, kde 
se píše, že majitelé bytů, které poničila 
letošní červnová povodeň, mohou žádat 
prostřednictvím radnic o dotaci 30 tisíc 
korun. Tu poskytuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj. K tomu sdělujeme: Pro území celého 
Středočeského kraje byl Ústřední 
povodňovou komisí ČR vyhlášen II. stupeň 

povodňové aktivity. Z tohoto důvodu 
nemohou postižení z naší obce o tento 
příspěvek žádat.  
Vedení obce jedná s Povodím Labem s.p., 
Městským úřadem Poděbrady, odborem 
životního prostředí, Ministerstvem 
zemědělství ve věci řešení protipovodňových 
opatření, zejména řešení vodních toků 
v katastru naší obce. 
V minulém měsíci provedli obecní 
pracovníci vyčištění Zásadnického potoka 
u bytovky od náplavy řas. 
Byla vytvořena skupina pamětníků z obce,  
která pomáhá při řešení nápravných opatření. 
 
 

Rekonstrukce mateřské školy 
1. Vyřizování žádostí na Krajském úřadě 

Středočeského kraje a Krajské 
hygienické stanici z důvodu stěhování 
mateřské školy do budovy fary čp. 1 – 
starostka obce, 

2. Vystěhování celého patra kromě 
knihovny na faře (tj. postele, matrace, 
peřiny, stoly, židle, skříně, sedačky, 
křesla, stolky, veškeré nádobí 
a kuchyňské vybavení) – pracovníci OÚ 

3. Demontáž spodních skříní kuchyňské 
linky – pracovníci OÚ, 

4. Pokládka 
PVC 
podlahy do 
kuchyně 
na faře – 
firma Korec, 

5. Montáž 
kuchyňské 
linky se 
záměnou 
dřezu za dvoudřez (požadavek hygieny) 
– firma M. Beran,  

6. Kompletní úklid veškerých předávaných 
prostor – pracovnice OÚ, 

7. Na WC muži instalace přívodu vody 
a odpady na zabudování automatické 
pračky – firma J. Hlavička,  

8. Výběrové řízení na dodavatele stavby 
rekonstrukce MŠ – firma Ing. David 
Plíštil, PhD. 

9. Úprava vchodu, aby se dalo zastavit 
automobilem při vykládání várnic 
s obědy – pracovníci OÚ,  
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10. Stěhování mateřské školy ve dnech 
3. a 4. srpna  – ředitelka a zaměstnanci 
MŠ a někteří rodiče, 

11. Dovyklizení mateřské školy– pracovníci 
OÚ (objednán kontejner od firmy AVE 
na likvidaci vyřazeného a nepoužívaného 
vybavení, stěhování venkovního skladu 
na hračky, stěhování skříní, regálů atd. 
na faru, převoz akumulačních kamen vč. 
cihel) a obcí najaté firmy (J. Hlavička – 
odpojení baterií u umyvadel, bojlerů, 
pračky; Elektro Okřínek – odpojení 
akumulačních kamen vč. vyndání cihel, 
bojlerů, osvětlení), 

12. Zahájení stavebních prací firmou PMS 
Poděbrady. 

 
OS Zásadník 
Ve dnech 26. a 28. července 2013 se konaly 
na rybníce 
Zásadník rybářské 
závody „40“.  
Celkem se ulovilo 
1.016 kg ryb.  
Největší úlovek 
byl kapr vážící 
11,3 kg, kterou 
ulovil p. Pavlíček.  
Pořadí:  

1. místo: Boček + Boček 160,8 kg 
2. místo: Pavlíček + Pavlíček 137,8 kg 
3. místo: Kripl team 88,3 kg 
4. Pajkr + Novák 85,7 kg 
5. Listoň + Pudil 83,5 kg 
6. Děček + Děček 80,3 kg 
7. Bohuša + Bohuša 80,3 kg 
8. Dobiáš + Peřina 62,4 kg 
9. Dobiáš + Hak 57,1 kg 
10. Suchánek + Peřina 53,4 kg 
11. Černík + Knap 51,4 kg 
12. Břichňáč + Břichňáč 50,8 kg 
13. Novák + Brzobohatý 13,5 kg 
14. Bohuš + Hodík 10,3 kg 

Vedení OS Zásadník děkuje všem 
závodníkům za účast na závodech 
a poděkování také patří pořadatelskému 
sboru a všem lidem, kteří zajišťovali 
bezproblémový průběh závodů. 
Karel Šlechta 
 
 
 

Písmenka z kroniky…  
Z výčtu různých vydání obce Činěves 
ve výše uvedeném roce můžeme nalézt také 
položku školní výlet (10 zlatých) nebo cestu 
brance na vojnu (po 1 zlatém). Finanční 
poměry obecního hospodářství se nelepší, 
v roce 1891 vykazuje obecní dluh částku 
2 800 zlatých. Pro snížení schodku 
hospodaření bylo rozhodnuto rozorat 
pastvinu Průhon až po území zvané 
Kolínčice a Velké Stavy. Dále došlo k přijetí 
rozhodnutí dát obecní kovárnu do veřejné 
držby. Obecním kovářem se stal Václav 
Němec s nastupujícím nájmem z kovárny 
80 zlatých ročně a bez hrozby dražby.  
V období let 1892 a 1893 se zrodila jedna 
z nejcennějších uměleckých památek 
zdejšího osídlení a sice socha panny Marie, 
lidově zvaná „Marijánský sloup.“ Za celým 
projektem vzniku tohoto pomníku stál 
samozřejmě znovu děkan Klein. Provedení 
zakázky svěřil C. k. odborné škole sochařské 
a kamenické v Hořicích, konkrétně profesoru 
Moricu Černilovi. Černil nejdříve vyhotovil 
předběžný návrh, se kterým děkan Klein bez 
větších výhrad souhlasil. Vedle sochy Panny 
Marie  projekt počítal i s vypuklinami obrazů 
dalších světců například sv. Ludmily, 
sv. Vojtěch, sv. Prokopa, sv. Anežky 
Přemyslovny a sv. Václava. Černil realizoval 
uměleckou zakázku zhruba v rozpětí 1 roku. 
Po dokončení byl pomník dopraven povozy 
z Hořic do Činěvse. Vyhotovení základů pod 
sochu provadle zdejší zednický mistr Josef 
Davídek. Pod jeho vedením pracovali 
zedníci Vocásek, Lonský, Preclík a nádeníci 
Plachý a Svoboda. Kubálek otec a syn 
vystavěli pro stavbu lešení a byli ku pomoci 
sochaři, stejně pracoval Cepek a syn, také 
pánové Plachý a Kraus. Na základech a při 
výstavbě pomníku se proinvestovalo 159 
zlatých, profesor Černil účtoval 2 072 
zlatých a kovář Němec obdržel 4 zlaté. 
Nejdražší položkou na celém pomníku bylo 
provedení sochy panny Marie (310 zlatých) a 
cena kamene s dovozem (25 zlatých). 
K vysvěcení pomníku došlo 2. července 
1893. Obecní rada přispěla na tuto slavnost 
částkou 32 zlatých určených pro hudbu a 
spolky. Zároveň byla uskutečněna na 
vzpomínané datum první pouť, která se od té 
doby drží vždy první červencovou neděli. 
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Když mluvíme o pouti, tak ještě jednu 
perličku k posvícení. Roku 1892 rozhodla 
obecní rada, že vzhledem k urychlení 
postupu podzimních zemědělských prací se 
posvícení odkládá provždy na poslední 
říjnovou neděli. Jak dalece bylo rozhodnutí 
akceptováno se zatím nepodařilo zjistit. 
Obecní účty z roku 1891 obsahují 
poznámku, že bylo objednáno 5 tabulí 
s označením jména obce v ceně 10 zlatých. 
Bylo by zajímavé zjistit, od které doby se 
označení obce používalo. V roce 1892 
věnoval obecní úřad 10 zlatých na zakoupení 
nových knih do obecní knihovny.  V té době 
knihy půjčoval Josef Davídek. V lese 
patřícím obci jsou rozměřeny dílce spadlého 
listí a prodávány občanům. Roku 1893 obec 
jedná o zřízení přístřeší pro výběrčího mýta 
na konci obce, 
k Senicům. Je 
uzavřena 
dohoda 
s majitelem 
nemovitosti čp. 
81 (tehdy 
Živnůstka, 
dnes Souček), 
že postaví 
mýtný domek na svém pozemku, v rohu 

silnice a polní cesty. Stavební materiál měla 
dodat obecní zastupitelstvo formou méně 
kvalitních výrobků místní cihelny.  
Mýtné se počalo v Činěvsi platit 
po dobudování císařské (státní) silnice 
Poděbrady – Turnov a sloužilo k finančnímu 
krytí nákladů stavby silnice a k její údržbě. 
Poplatek byl vybírán od všech, kteří 
s povozy nebo dobytkem využívali pohodlí 
zpevněné cesty. Neplatili jej účastníci 
hospodářských prací v katastru obce. Úředně 
byla určena poloha zdejšího nejstaršího mýta 
v úseku silničního kilometru 17,400 – 17,500 
m. Nejznámějším přístřeším výběrčího mýta 
byl domek čp. 105, svého času opatřený 
dvouhlavou orlicí a nápisem „C. K. mýto“. 
Funkci výběrčího prováděl řadu let místní 
občan Benda. Na základě zákona o mýtech 
(1892) je v Činěvsi zřízena druhá výběrčí 
stanice, a to směrem k Poděbradům 
v silničním úseku 16,400 – 16,600 m. Výše 
poplatků byla např. za dobytčí kus ve 
spřežení 4 krejcary, za hnaný těžký dobytek 
2 krejcary nebo za hnaný kus lehkého 
dobytka 1 krejcar. Vybírání mýtné taxy 
skončilo v období let 1896 – 97. 
(pokračování příště) 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
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ODPADOVÝ SLOUPEK ... 
aneb Co o odpadech možná nevíte 

 
Díl 9.  Nebezpečné odpady 
• Jak asi tušíte, některé odpady jsou pro svoje škodlivé vlastnosti (např. jedovatost,  hořlavost 

a výbušnost, rakovinotvornost, apod.) označovány za nebezpečné a na manipulaci s nimi a působy 
jejich zneškodnění jsou kladeny přísnější nároky než na běžný odpad. Z odpadů z domácností patří 
k nebezpečným například zbytky barev, laků, olejů, ředidel a odmašťovadel, úklidových prostředků 
zvláště těch agresivních určených na velkou špínu, lepidla, zářivky obsahující rtuť, umělá hnojiva, 
prostředky proti hmyzu apod.  Tyto odpadů kvůli své škodlivosti pro zdraví i životní prostředí do 
popelnice rozhodně nepatří. 

• Každá i malá obec musí mít ze zákona zajistit pro své občany místa pro odkládání  nebezpečného 
odpadu. Ve městech k tomu obvykle slouží sběrné dvory, v obcích potom několikrát ročně probíhá 
mobilní sběr nebezpečných odpadů.   

• Nebezpečné odpady se likvidují v závislosti na jejich obsahu na speciálních skládkách s vyšším 
stupněm zabezpečení nebo ve spalovnách nebezpečného odpadu (například infekční odpady 
z nemocnic, prošlé léky).  

• Vylijete-li nebezpečný odpad do kanalizace, můžete tím ohrozit chod čistírny odpadních vod. 
Nebezpečné látky mohou zabít bakterie, které jsou nedílnou součástí čistícího cyklu. 

• Některé druhy nebezpečných odpadů lze částečně využívat, oleje jsou využívány ve spalovně odpadů 
při spalování vlhkého, či špatně hořlavého odpadu, z autobaterií se získává olovo, ze zářivek rtuť. 

 


