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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 2/2015 

Informační zpravodaj obce Činěves.  
Náměty, připomínky zasílejte na e-mail ou@cineves.cz 

 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Dne 17. 3. od 18 hodin se bude v klubu důchodců 
konat veřejná schůze zastupitelstva obce s občany 
na vyřešení svozu bioodpadu v naší obci. 
Zasedání zastupitelstva obce se bude konat 
v pondělí 23. 2. od 18 hodin v klubu důchodců. 
Zastupitelstvo se konalo 12. 2. 2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
o ověřovatelé Mgr. J. Jeřábková a Z. Sýkorová 
o zapisovatelka M. Vorlíčková 
o program zasedání 
o přijetí finančních prostředků z Fondu solidarity 

EU, podpisem smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace na krytí povodňových škod z 6/2013 
z prostředků Fondu solidarity EU pověřuje 
starostku obce 

o zhotovení projektu na opravu hřbitovní zdi, 
domku hrobníka a úpravu prostranství hřbitova 

o podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi, 
domku hrobníka a úpravu prostranství hřbitova 

o prodej pozemku Středočeskému kraji par. 
č. 1600/8 o výměře 8 m2 a st. p. č. 358 o výměře  
18 m2 za cenu 1,- Kč. Pověřuje podpisem smlouvy 
č. S-3777/MJT/2015-0018 starostku obce  

 

 
o smlouvu o výpůjčce opony místního divadelního 

spolku od TJ Sokol Činěves na 50 let za 1,- Kč, 
podpisem smlouvy pověřuje starostku obce 

o smlouvu o dílo na restaurování opony místního 
divadelního spolku od E. Kolmanové ak. mal, 
podpisem pověřuje smlouvy starostku obce 

o schvaluje předložený plán prací OS Zásadník 
na rok 2015, práce budou vykonány na náklady 
OS Zásadník 

o zpracování zdravotního a bezpečnostního 
posouzení stromů od J. Krupičky 

o podpis smlouvy o poskytnutí služeb s Diakonií 
Broumov, sociální družstvo na umístění 
kontejneru na ošacení v naší obci, podpisem 
pověřuje starostku obce 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o informace  kontrolního výboru: 

- pravidelná kontrola plnění usnesení ukončeny 
inventury, budou se proškrtávat inventurní 
soupisky 

o informace finančního výboru: 
- veřejná schůzka proběhne ve čtvrtek 19. 2.  
- kontrola v mateřské škole 16. – 20. 2. 
- stavy účtů: 

 
 

31.1.2015 10.2.2015

Běžný účet KB hlavní činnost 1 390 515,54 Kč         1 700 480,52 Kč         
Běžný účet KB vedlejší činnost 62 130,80 Kč              35 497,90 Kč              
Běžný účet ČNB hlavní činnost 1 804 769,03 Kč         1 804 769,03 Kč         
Běžný účet ČS hlavní činnost 223 905,68 Kč            223 905,68 Kč            
Úvěrový účet ČS 1 955 100,00 Kč-         1 955 100,00 Kč-         
Pokladna hlavní činnost 56 166,00 Kč              79 196,00 Kč              
Pokladna vedlejší činnost 52 022,00 Kč              56 372,00 Kč              

 
 

o informace  stavebně-provozní komise: 
- dle počasí – demolice domu čp. 190 
- řezání dřeva 
- ořez stromů v obci 

o informace  kulturní komise: 
- masopustní průvod  
- 27. 2. 2015 – dámský klub 
- sociální oblast: problém s alkoholem 

u mladistvých 
- školství: komise je v kontaktu s ředitelkami 

ZŠ v Dymokurech a MŠ v Činěvsi 

- péče o hmotné památky: přislíbena dotace 
až  o výše 260 tis. Kč na opravu kostela, 

- starostka začala s focením památek, aby bylo 
zdokumentováno a ohlídáno 

o odeslání finančního vypořádání dotace Výměna 
zdroje vytápění mateřská škola čp. 184, Činěves 

o výsledek přezkoumání hospodaření obce Činěves 
za rok 2014 – bez závad 

o informaci o naučné stezce 
o ořez stromů  
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o informaci od Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj o přerušení řízení ve věci exekuce K. B.  

o dokumenty z úřadů: 
- Městský úřad Poděbrady: 
• Odbor dopravy a životního prostředí: č.j. 

003245/DZZ/2014 ze dne 2. 2. 2015 - 
oznámení o zásahu do významného 
krajinného prvku (vyřezávaní a pročišťování 
průtočného profilu za mostkem a za dvory) 

- Městský úřad Městec Králové: 
• č.j. 00427/15/Výst ze dne 26. 1. 2015: 

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci 
stanovení odvodů za odnětí ze zemědělského 
půdního fondu – pozemek par. č. 1576/2 v k.ú. 
Činěves, Servis Les 

• č.j. 00511/15/Výst ze dne 29. 1. 2015: 
Oznámení o zahájení řízení prodloužení lhůty 
k dokončení stavby o dva roky čp. 252 

• č.j. 00503/15/Výst ze dne 29. 1. 2015: 
Oznámení o zahájení řízení změna stavby před 
jejím dokončením na pozemku par. 1455/2 
v k.ú. Činěves 

Zastupitelstvo obce revokuje: 
o bod č. 8 D z usnesení zastupitelstva obce Činěves 

3/2014 ze dne 11. 12. 2014 – darovací smlouva 
na oponu od TJ Sokol Činěves 

Úkoly: 
o pod vrbu u pomníku padlých umístit ceduli 

„nebezpečí úrazu“ 
o zjistit termín posledního postřiku kaštanů 
o pro J. Jeřábkovou a F. Sýkoru vyvolat jednání 

se sokolem na možné spolupráci, aby mohly děti 
využívat venkovní hřiště, 

o V. Bittman a O. Souček převezou lavičky a stůl 
na hřiště 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
o připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka 

pro Tibet” 10. 3. 2015 

PŘIPRAVUJE SE 
o každých 14 dnů od 14 hodin šikovné ruce v klubu 

důchodců, 
o dětský maškarní karneval v sobotu 28. 3. 2015 

od 14 hodin v sokolovně v Činěvsi,  
o velikonoční tvoření v neděli 29. 3. 2015 od 13,30 

hodin v klubu důchodců, 
o velikonoční výstava a hledání velikonočního 

zajíčka – datum a čas bude upřesněn na plakátech 
a v rozhlase. 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ  
o každých 14 dnů šikovné ruce, 
o 31. 1. 2015 koncert na faře, 
o 14. 2. 2015 Masopust, 
o 28. 2. 2015 dámský klub. 

NA ČEM SE PRACUJE… 
Demolice domu čp. 190, čištění cihel, řezání dřeva 
z domu. 
Ořez stromů v obci, ořez keřů a stromů podél obecní 
cesty u lesa směrem k hájence. 

ODPADY 
Sběrný dvůr bude otevřen pro uložení nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu a ošacení v sobotu 4. 4. 
2015 od 8,00 do 10,00 hodin.  
Kontejner na ošacení je k dispozici pro uložení šatstva 
ve sběrném dvoře. 

DŘEVO 
Na zasedání zastupitelstva 12. 2. vznesl jeden 
spoluobčan připomínku k těžbě dřeva v obecním lese. 
Níže uvádíme těžbu za roky 2011 – 2014, kterou 
zpracoval lesní hospodář obce T. Peřina: 

rok
celkem 

vytěženo
(m3)

fara - otop 
budova fary 

a OÚ
(prm)

příjem z prodeje 
dřeva

(v tis. Kč)

2011 327 158 396
2012 334 57 607
2013 110 119 101
2014 102 44 0*

873 378 1 104
* příjem z vytěženého dřeva bude na jaře 2015  

KADEŘNICTVÍ 
Kadeřnictví v budově mateřské školy je otevřeno 
od pondělí do pátku vždy od 16,00 do 17,00 hod, 
jinak dle objednávky. 
Objednávky na telefonu 721 246 847 - Bohumila 
Beránková. 

NABÍDKA ÚKLIDU 
Jste zaneprázdněná, unavená nebo nestíháte uklízet? 
Pak využijte služeb úklidového servisu DV, který 
nabízí pravidelný i jednorázový úklid, generální úklid, 
čištění koberců a sedaček a žehlení. Zaručuje: nízké 
ceny, 100 % serióznost, spolehlivost, kvalitu. 
Více informací na uklidovyservisdv.blog.cz, telefon 
723208256, uklidovyservisdv&centrum.cz. 

OBJÍZDNÉ TRASY AUTOBUSŮ 
Uzavírka silnice č. II/611 v k.ú. Choťánky v rámci 
rekonstrukce okružní křižovatky silnic č. I/11 x I/32 x 
II/611 se dotkne autobusových linek ve dnech 28. 3. – 
31. 3. 2015. 
Objízdné trasy budou:  
o ve směru od Jičína do Poděbrady přes Činěves 

a Kouty, 
o ve směru od Poděbrad do Jičína přes Pátek, 

Kouty a Činěves. 
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PÍSMENKA Z KRONIKY…  
Z počátku bylo pro obec Činěves přiděleno pouze 
30 korců polí. Po intervencích V. Maška (legionáře) 
se zásluhou rolníků z Úmyslovic, kteří našim 
žadatelům přenechali pozemky v činěveském katastru, 
zvětšil parcelační příděl pro Činěves na 120 korců. 
I tak bylo žadatelů mnoho a bylo proto rozhodnuto, že 
bude při přidělování pozemků brán zřetel na ty, jež 
nedostali pozemky na základě dlouhodobých nájmů 
k výkupu. Definitivně pak byly přiděleny dle 
parcelačního plánu a přednostního práva pozemky 
legionářům, invalidům a vdovám po padlých.  
Legionářům byly přiděleny pozemky z přenechaného 
podílu od rolníků z Úmyslovic, zbývající invalidům 
a vdovám po padlých. Těm, na které se ještě 
nedostalo, přiděleno od dvora Šumbora území zvané 
„Chobot“. Na dělení Chobotu vydělali i dva majitelé 
sousedních pozemků, kterým připadly dva 
nepřístupné díly. Celkem rozděleno čtyřiceti 
žadatelům 120 korců polí. Největší příděl 
na jednotlivce činil 1 ha, nejmenší 1 korec s výkupní 
cenou 3 500 Kč za 1 ha. Jak už bylo mnohem dříve 
poznamenáno vznik zemědělského průmyslu ve zdejší 
oblasti se klade k roku 1871, kdy v Dymokurech 
vznikl cukrovar. Byl to na svou dobu značný pokrok, 
před tím se řepa vozila po špatných silnicích do Peček 
nebo Ronova. Navíc rostlo řepy velice málo, předci ji 
neuměli ještě obdělávat, nebyly stroje. Proto 
i pozdější rolníci neprozřetelně prodali svoje akcie 
ze strojní výroby cukru a opustili i určitou pozici 
v řízení továrny. Po desítky let potom byli vydáni 
na milost majiteli podniku. V roce 1920 byl cukrovar 
v Dymokurech k prodeji za 4 000 000 Kč s výhradou, 
že 50 % akcií podrží hrabě Černín a mimo něj musí 
majitel jedné akcie dodat 100 q řepy. Zemědělcům 
málo poučeným historií se nabídka akcií nezdála dost 
zajímavá a například v Činěvsi se o jednu akcii 
přihlásilo jen asi 10 občanů. Tím si rolníci znemožnili 
poslední možnost obrany před libovůlí výkupu 
suroviny, což se zvláště projevilo později, když 
cukrovary vytvořily kartely. O poměrech kolem 
pěstování cukrové řepy se zmiňujeme vzhledem 
k období eoku 1921, kdy započala stavba polní drážky 
pro dovoz této suroviny z Činěvse a Velenic 
do Dymokury. Vznik naší polní drážky byl produktem 
konkurenčního boje mezi cukrovarem Dymokury 
a cukrovarem Rožďalovice. Podnik v Rožďalovicích 
vystavěl malou železnici od Kout do Netřebic, dále 
Vestce a Křince, ke státní dráze. Ve snaze o rozšíření 
podnikatelské sféry sliboval rolníkům z Činěvse 
stavbu odbočky železnice z Netřebic. To 
si pochopitelně nemohlo dovolit nechat utéct vedení 
závodu v Dymokurech a v co nejkratší době uzavřelo 
se zemědělci Činěvse a Velenic smlouvu o stavbě 
drážky. Zemědělci se zavázali dodávat cukrovaru řepu 

po dobu čtyřiceti let. Menší potíže nastaly při výkupu 
pozemků potřebných k stavbě dráhy. Někteří rolníci 
spekulovali a snažili se počáteční výkupní cenu 4 – 12 
Kč za čtvereční sáh zabraného nebo znehodnoceného 
pozemku vytáhnout co nejvýše, což se jim i podařilo. 
V první etapě realizace záměru byla postavena trať 
k silnici do Netřebic, kde na poli pánů Herčíka, 
Špinky, Vrbenského a Fidrmuce vznikla nová váha 
a štětované prostranství na skládku řepy. K Velenicím 
se stavěla dráha o rok později a stála též více peněz. 
Další majitelé vykupovaných pozemků si po vzoru 
předchůdců nechali zabrané území královsky zaplatit. 
(pokračování příště)  
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 

ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
Na obecní úřad bylo do dnešního dne doručeno 
deset žádostí dle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. Jednalo 
se o tyto dotazy:  
o investiční plány obce na rok 2015, 
o spotřeba vody, 
o sládky v lokalitě Skála, 
o plat starostky, 
o dotace MS Pole, 
o souhlas s členstvím HS, 
o platové zařazení, 
o nahrávání telefonických hovorů, 
o zveřejnění žádostí a odpovědí podle zákona 

106/1999 Sb., 
o zaslání kopií. 
Žádosti a odpovědi jsou zveřejňovány 
na internetových stránkách obce (v záložce úřad - 
elektronická úřední deska a současně v záložce úřad 
– informace zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb.) 
a na vývěsce, která je umístěna u vchodu budovy 
obecního úřadu.  

MATE ŘSKÁ ŠKOLA - ZÁPIS 
Zápis do Mateřské školy Činěves, okres Nymburk 
na školní rok 2015/2016 proběhne ve dnech 30. – 
31. 3. 2015 od 6,30 – 8,00 a 12,00 – 14,00 hod.  
Kritéria přijímání dětí na rok 2015/2016 jsou uvedena 
na webu školky www.cineves.cz/obec/materska-skola/ 
pod sekcí Aktuality. 

PŘEHLED VÝDAJ Ů 
V příloze tohoto zpravodaje naleznete soupis 
přijatých a zaplacených faktur za rok 2014.  
Faktury za leden a únor 2015 jsou uvedeny 
na straně 4. V dalších zpravodajích se vždy bude 
uvádět seznam faktur za daný kalendářní měsíc, aby 
byli občané průběžně informováni. 
 

 



 

 

HLAVNÍ ČINNOST 1-2/2015
částka
v Kč

poznámka
částka
v Kč

poznámka

11 208 Pojištění lesů. 2 844 
Kanc. potřeby (papír, euroobaly, pořadač na 
vizitky, bločky)

643 Gratulační listy k narozeninám na rok 2015. 1 844 Telefony 1/2015.
1 050 Připojení k internetu KD 1-3/2015. 1 280 Školení - Aktuální změny v účetnictví Nbk 

2 500 
Znalecký pos. - hřbitov, domek hrobníka, ohradní 
zeď, studna

400 Publikace Rozpočtová skladba 2015.

1 815 Registrace na internetovém portálu 7 502 Polohopisné a výškopisné zaměření hřbitovní zdi.
900 6 ks folie na stahování. 36 225 Restaurování opony spolku ochotníků  v Činěvsi.
373 400 ks jednorázových návleků na obuv - fara. 3 125 Členský příspěvek na rok 2015.

3 185 
30x šanon, drátky do sešívačky, laminovací folie, 
páska.

2 010 PHM 2/2015.

3 904 Výměna oleje John Deer. 24 861 Svoz a likvidace tříděného odpadu za 1-2/2015.

1 162 Demontáž vánoční výzdoby. 10 399 Prořez a kácení stromů pomocí montážní plošiny.

1 686 PHM 1/2015. 8 831 Prořez a kácení stromů pomocí montážní plošiny.

947 Pojištění traktor Zetor NB 4232. 5 000 Provoz veřejného osvětlení 2/2015.
5 000 Provoz veřejného osvětlení 1/2015.
2 437 Fotoaparát Nikon Coolpix S3600 Black.
5 445 Roční uzávěrka, re-instalace progarmů. VEDLEJŠÍ ČINNOST 1-2/2015

76 495 
Svoz a likvidace komunál. odpadu - 1. čtvrtletí 
2015.

fakturovan
á

poznámka

5 445 
Vyhotovení příkazní smlouvy - pachtovní sml. s 
OS Zásadník.

6 413 Oprava čerpadla.

704 Pojištění přívěusu PzS 50, RZ NB2148. 2 340 Analýza vzorku č. 339-341.
4 474 Vyvážení dřeva. 2 340 Analýza vzorků č. 822-824.
4 397 Knihy do knihovny.


