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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 10/2014 

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

 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce 
Ustavující zasedání zastupitelstva se bude konat 
dne 10. listopadu 2014 od 17 hodin 
ve společenské místnosti v klubu důchodců.  
Na programu zasedání bude: 
o Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona 

o obcích) a zapisovatele 
o Schválení programu  
o Volba starosty a místostarosty  

- určení, které funkce budou členové 
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění (§ 71 zákona o obcích), 

- určení způsobu volby starosty 
a místostarosty (tajná, veřejná), 

- volba starosty, 
- volba místostarosty. 

o Zřízení finančního, kontrolního výboru 
a komisí 
- určení počtu členů finančního 

a kontrolního výboru, 
- volba předsedy finančního výboru,  
- volba předsedy kontrolního výboru, 
- volba předsedů komise kulturní-. 

o Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) 

o Diskuze, závěr. 
Před schválením programu složí členové 
zastupitelstva obce slib ve znění: „Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit 
se Ústavou a zákony České republiky.“ Člen 
zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem 
obce pronesením slova „slibuji.“  
 
Oprava silnice v naší obci  
Z důvodu zamezení poškození jednotlivých vrstev 

opravované silnice žádáme 
všechny občany o omezení 
průjezdu v době 
recyklace za studena, 
která bude probíhat 
ve dnech 10. a 11. 
listopadu 2014. 

Předpokládaný termín pokládky asfaltu je 
stanoven na 18. a 19. listopadu 2014. V těchto 
dnech opět žádáme o omezení průjezdu 
po opravované komunikaci. 
 

 
Stav pokladny a účtů 
Stav k 31. říjnu 2014: 
o pokladny:  30.460,00 Kč 
o běžné účty:  1.872.680,68 Kč 
o úvěrový účet:  -2.080.200,00 Kč 

(úvěr z roku 2006) 
 
Připravuje se 
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
o 13. prosince 2014 od 15 hodin adventní 

koncert - vystoupí sbor Velehlas, 
o 21. prosince 2014 od 17 hodin adventní 

koncert Baborak Ensemble se sólistou 
Radkem Baborákem (lesní roh) v kostele sv. 
Havla v Rožďalovicích.  

 
Přehled uskutečněných akcí  
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
o 11. října 2014 podzimní brigáda (TJ Sokol 

Činěves), 
o 25. října 2014 dušičkové tvoření (Šance 

na stejná práva). 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Pravidelná údržba veřejné zeleně, úklid prostoru 
u kontejnerů na tříděný odpad. 
Dokončení prací na položení obrubníků 
pro chodník u kovárny. 
Bylo provedeno odvodnění části silnice 
pod bývalým obecním úřadem čp. 85 a před 
současným obecním úřadem čp. 250. 
Byly zahájeny práce na zjištění zdravotního stavu 
stromů v obci. 
Akce svážíme bioodpad z obce Činěves: v letošním 
roce bude muset obec zaplatit zálohu ve výši 80 % 
na nákup atomobilu na svoz bioodpadu, 
kontejnerů, popelnic a komposterů. Po zaplacení 
požádáme na SFŽP ČR o platbu dotace. Peníze by 
měly přijít na bankovní účet obce na přelomu roku 
2014 a 2015. Již v minulém zpravodaji jsme 
informovali, že vozidlo bude vyrobeno a dodáno 
na začátku příštího roku.  
Dosázení chybějících růží u pomníku padlých. 
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Obecní úřad a klub důchodců 
Dle jednání o dotacích na zateplení budov 
obecního úřadu a klubu důchodců bylo obci 
ze SFŽP ČR sděleno, že realizace projektů je 
možná do října 2015. Delší prodloužení není 
možné. O přijetí či nepřijetí těchto dotací bude 
rozhodovat nové zastupitelstvo.  
V klubu důchodců v bytě č. 5 došlo k výměně 
bojleru, který tekl. V bytě č. 4 byl opraven WC. 

Fara 
Oprava děr na druhé polovině střechy na stodole 
pomocí plošiny. 
Pokračování na opravě fasády na stodole. 
Výkop na odvodnění stodoly a špýcharu. 
Úklid tašek z půdy stodoly. 
Řezání dřeva. 

Rybník Zásadník a chatky 
Zazimování chatek – odvoz matrací a vybavení. 
Byla zamítnuta žádost o dotaci ze SFŽP ČR 
na zatrubnění Západnického potoka – viz žádost 
o dotaci náprava škod po povodni v roce 2013. 
Na SFŽP ČR byla zaregistrována žádost o dotaci 
na ochranný přepad na rybníku Zásadník – viz 
žádost o dotaci náprava škod po povodni v roce 
2013. Obec má rezervovány zdroje ve výši 
3.200.000,- Kč, tj. max. 80 % z vynaložených 
celkových nákladů ve výši 4.150.000,- Kč. Tzn. 
podíl obce by byl 20 % = 830.000,- Kč. 

Les 
Na základě místního šetření 
došlo k ořezu stromů a keřů 
podél cesty k hájenkám a jeho 
odvoz.  

Mateřská škola 
Firmě DUKO Hlinsko s.r.o. 
byly zaplaceny práce 

na výměně zdroje vytápění v mateřské školce. 
Zbývá doplatit cca 30 tis. Kč. Je zažádáno o platbu 
dotace na SFŽP ČR  ve výši 702.971,84 Kč 
a 41.351,28 Kč. Peníze by se měly obci vrátit na 
účet do konce roku 2014. 

Kříže 
Vyřezání a odvoz roští u křížku směrem 
na Úmyslovice. 
Pokračování na restaurování dvou křížů. 
Obec bude muset zaplatit restaurování křížů 
do 14. listopadu 2014 částku 143.600,- Kč. Poté 
zažádáme o platbu dotace od Ministerstva 
pro místní rozvoj. Tu by obec měla obdržet 
do konce roku 2014, jedná se o částku 100.520,- 
Kč. 

 

 

Aleje u křížku a ve Skále 
Byly dokončeny práce na výsadbě dvou alejí 
včetně jejich úspěšného předání a kontrole 
od Agentury ochrany přírody ČR.  
Obec bude muset zaplatit v listopadu 2014 částky 
232.005,- Kč a 34.923,- Kč. Tyto částky v plné 
výši budou obci vráceny na bankovní účet 
do konce roku 2014. 

Kanalizace a ČOV 
Společnost VAK Nymburk, a.s. provedla koncem 
října ve spolupráci s pracovníky obsluhy ČOV 
panem Knytlem a panem Kubálkem proplach 
a čištění přečerpávacích šachet.  
Obec úspěšně doložila všechny potřebné podklady 
k žádosti o dotaci na strojní vybavení ČOV 
od Ministerstva životního prostředí, které bylo 
poškozeno povodní v roce 2013. Z celkových 
zaplacených nákladů ve výši 70.191,98 Kč bude 
obci formou dotace vráceno 56.153,58 Kč 
na přelomu roku 2014 a 2015. 
Byla podepsána smlouva o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje na dotaci 
úroků z úvěru na kanalizaci. Výše dotace je 
86.511,- Kč. Tuto částku obec dostane na bankovní 
účet na přelomu roku 2014 a 2015. 
Doplnili jsme žádost o dotaci z Fondu solidarity 
EU na akci výměna potrubí u čp. 276 a čp. 215.  

Pozemky 
U pozemku par. č. 1710 (tj. prostor před obecním 
úřadem) byla zapsána změna ze zahrady na ostatní 
plochu. 
U pozemku par. č. 1187/2 (tj. oplocený pozemek 
kolem čistírny odpadních vod) byla zapsána změna 
z orné půdy na ostatní plochu. 
 
Knihovna 
9. ročník celostátní výtvarné soutěže pro děti  
Celé Česko čte dětem vyhlašuje 9. ročník oblíbené 
celostátní výtvarné soutěže pro děti.  
Zapojte se do výtvarné soutěže s tématem CESTA 
DO ŘÍŠE FANTAZIE . Děti mají bohatou 
fantazii, kterou nacházejí v pohádkových 
příbězích, ve svých snech či přáních. Nechejte je 
vyjít na cestu do jejich říše fantazie! 
Své výtvarné práce nám posílejte na kartónu 
velikosti minimálně A4 a maximálně A3.  
 Na zadní stranu napište: 
jméno, příjmení, věk, adresu školy (školky), 
telefonní číslo, e-mail. 
Své práce posílejte do konce února 2015 
na adresu: Celé Česko čte dětem, o. p. s., 
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín.  
Vítězové soutěže obdrží krásné knižní ceny 
a speciální dárky! Z vítězných prací budou 
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vytvořeny nové záložky do knih a obrázkové 
pohlednice, které si pak můžete koupit v našem e-
shopu. Těšíme se na vaše obrázky. 
Zdroj: 
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/1096/rodicum/celostatni-
vytvarna-soutez/rok-2015/clanek-2740-cesta-do-rise-fantazie-celostatni-
vytvarna-soutez-pro-deti-od-3-do-15-ti-let/, platné ke dni 3.11.2014, 
14,30 hod. 

Čtenářská soutěž KNIHOREJ   
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní čtenářskou 
soutěž KNIHOREJ aneb čtenářská soutěž, která je 
určena pro děti.  
V listopadu soutěžíme s knížkou ŠKOLNÍ 
STRAŠIDLO. Napsala Zuzana Pospíšilová, 
vydalo Nakladatelství Portál, Praha. 
Otázky: 
1)      Jak děti pojmenovaly strašidlo? 
a)      Strašidílek 
b)      Radílek  
c)      Lumpíček 
2)      Jaké známky mělo strašidlo na vysvědčení? 
a)      samé jedničky 
b)      jedničky a jednu 
dvojku z chování 
c)      jedničky a dvě 
dvojky – z matematiky a 
psaní 
3)      Jakou odměnu 
dostaly děti od pana ředitele? 
a)      žádnou 
b)      čokoládu 
c)      knížku 
Své odpovědi nám zasílejte do konce listopadu na   
e-mail  bieleszova@ctemedetem.cz.  
Pak vylosujeme 3 výherce, kteří se budou moci 
těšit na zajímavé ceny.  
Nezapomeňte nám do e-mailu napsat své jméno 
a příjmení, věk, telefonní číslo a adresu.  
TAK HURÁ DO TOHO!!!  
Zdroj Čtenářská soutěž knihorej:  
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/1133/celostatni-souteze/celostatni-
ctenarska-soutez/rijen-2014/,l platné ke dni 4.11.2014, 14,40 hod. 

Historický kaleidoskop 
Vážení členové Anlet a čtenáři Historického 
kaleidoskopu, 
příští týden vyjde první z dlouho očekávaných 
a plánovaných knih v edici Deník legionáře.  
Kniha Svatopluka Valníčka mapuje osudy jeho 
otce za 1. světové války od nástupu k c. k. armádě 
až po boje v italských legiích a poté na Slovensku.  
Další informace o knize můžete získat 
na http://www.historickykaleidoskop.cz/, kde vás 
také zveme na knižní veletrh do Havlíčkova Brodu, 
který se uskuteční 17. a 18. 10. 2014. Tam bude 
kniha poprvé představena veřejnosti za přítomnosti 
autora. 

Již nyní si ji můžete také objednat na e-shopu 
Anlet na adrese: www.eshop.anlet.cz – 
připomínám, že členové Anlet mají na zakoupení 
knih členskou slevu – pokud jste členy ANLET, 
uveďte to v poznámce při objednání na e-shopu. 
V prodeji jsou také již vlčí máky, které zakoupíte 
na stejné adrese: www.eshop.anlet.cz nebo si je 
můžete po dohodě zakoupit v naší kanceláři 
v Praze 6. 
Pokud jste z Prahy a okolí, věnujte pozornost 
skvěle připravenému přednáškovému cyklu Lenky 
Švecové s názvem 1968 – rok,  kdy 
se do Československa vrátily tanky. Podrobné 
informace jsou na:  
http://www.historickykaleidoskop.cz/udalosti/pozv
anka-na-prednaskovy-cyklus.html 
Přeji vám hezké podzimní dny a těším 
se na setkání na knižním veletrhu v Havlíčkově 
Brodě (http://www.hejkal.cz/trh/) – stánek ANLET 
je na galerii a má číslo 118. 
Jindra Svitáková, šéfredaktorka Historického 
kaleidoskopu 
Zdeňka Šlechtová, knihovnice  
 
Kouzelná noc v MŠ 
Podzim již kvapem střídá léto a tak jsme využili 
posledních slunečných dní a rozhodli se uspořádat 
pro děti Kouzelnou noc v MŠ. Ne všichni našli 
odvahu zúčastnit se této premiéry a trávit noc 
ve školkových postýlkách, ale i tak zůstalo mnoho 
malých odvážlivců.  
Netradiční odpoledne jsme zahájili výpravou 
do Velenic, kde jsme navštívili statek p. Jelínka. 
Nejprve jsme se pozdravili s koňmi, ti s chutí 
mlsali mrkvičku a tvrdý chléb přímo z dětských 
dlaní. Po nekonečném mazlení a okukování jsme 
vyslechli několik zajímavostí z života těchto 
nádherných zvířat od našeho průvodce a poté jsme 
se zastavili u hejna hus, které nás pozdravilo 
syčením. Hezkou procházkou jsme se přesunuli na 
louku k ohradě, kde jsme nakrmili oslíky, stádo 
ovcí a koz, které si hlídal statný a navoněný kozel. 
S občerstvením jsme nezapomněli ani na sebe, 
na louce jsme si udělali malý piknik a posvačili. 
Chvilku čekání na autobus zpět do Činěvse jsme 

si zkrátili pobytem 
na dětském hřišti.  
Po svačince a krátkém 
odpočinku u her zase 
v MŠ se děti konečně 
dočkaly. Setmění za okny 
bylo signálem na stezku 

odvahy značenou šipkami, lucerničkami 
a doplněnou zajímavými úkoly. Děti se nemohly 
dočkat, až si konečně rozsvítí své svítilny. 
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Na „noční“ cestě jsme se zastavili „U tří ježků“, 
kterým jsme vařili knedlíky. Navštívili jsme 
kamaráda „Krtečka“, který si pro nás připravil 
závody autíček. Zastavili jsme se u „Vodníka 
Česílka“, kterému jsme pomohli ulovit rybky 
a přes řeku jsme po kamenech přeskákali do lesa, 
kde bydlel „Budulínek“. Na návštěvě u „Palečka“ 
jsme si nazuli sedmimílové boty a ty nás donesly 
k „Loupežníku Lotrandovi“, který se vydal hledat 
poklad, ale byla taková tma, že neviděl ani na krok. 
My jsme však byli vybaveni baterkami a mohli 
jsme loupežníkům posvítit. Na závěr nás ještě malí 
zahradní „Skřítkové“ požádali o stavbu domečků. 
A aby se dětem ve školce dobře spalo, všichni 
pohádkoví kamarádi, kterým jsme na stezce 
pomohli, věnovali dětem plnou truhlu plyšáků. 
Ale to už nás podzimní déšť hnal zpátky do naší 
školky, jenže u dveří nás čekalo další velké 
překvapení. Při večerním povětří a bouřce jsme 
zahlédli blýsknutí. A to právě byla „Hvězda“, která 
k nám do školky spadla. Slíbili jsme Měsíci, že 
se o ni postaráme a ona nás bude provázet celým 
školkovým rokem. 
Pak už nás čekala teplá večeře, veselé sprchování 
a pečlivé čištění zoubků a hajdy na kutě 
do postýlek. Dobrou noc nám z knížky popřál 
Budulínek.      
Děti a učitelky MŠ Činěves 
 
„Pro č zrovna já?“ 
Projekt Probační a mediační služby pomáhá 
obětem trestných činů. 
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, 
proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás 
pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? 
Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit 
o radu nebo pomoc? Nejste v tom sami! Právě pro 
Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který 
po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti. 
Obětí se stala například starší žena ze středních 
Čech, pojmenujme ji třeba Milada. Paní Milada 
byla dlouhodobě psychicky týrána svým synem, 
který má v jejím bytě trvalé bydliště. Ten 
opakovaně svou matku navštěvoval  pod vlivem 
alkoholu, vyhrožoval jí, vulgárně ji urážel, jednal 
vůči ní agresivně, verbálně ji napadal a ničil její 
věci. Agrese těchto útoků se stupňovala. Paní 
Milada se dozvěděla o činnosti poradny pro oběti 
a přišla na osobní konzultaci. Byla vlídně a citlivě 
přijata. V bezpečném a klidném prostředí mohla 
poradci sdělit svůj příběh. Miladě byla poskytnuta 
psychosociální podpora  a konkrétní právní 
informace. Paní Milada odcházela spokojena, 
neboť mohla sdílet svůj problém.  Její příběh však 
zatím nekončí, služby poradny dle svých slov 

plánuje do budoucna dále využívat, na druhé straně 
je i poradce připraven podat pomocnou ruku. 
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu 
se každý může stát nečekaně, náhodně. Může 
se ale také jednat o dlouhodobý jev, kdy pachateli 
mohou být známí či dokonce příbuzní, podobně 
jako tomu bylo u  paní Milady. Pokud se taková 
neblahá událost stane, negativní pocity jsou 
přirozené. Je však důležité situaci řešit, dokázat 
tyto pocity překonat a znovu se postavit na vlastní 
nohy. Právě  v těchto případech Vám může pomoci 
projekt „Proč zrovna já?“, podobně jako  paní 
Miladě.  „Tento projekt je financován Evropským 
sociálním fondem a je realizován Probační 
a mediační službou ČR. Projekt probíhá  ve více 
než 40 městech po celé ČR. Je zaměřen na právní 
a psychosociální poradenství a pomoc všem, kteří 
se cítí být obětí trestného činu, bez ohledu 
na způsobenou újmu či fázi trestního řízení. Je 
důležité zdůraznit, že veškeré služby jsou 
poskytovány bezplatně. Každá oběť, byť třeba 
i bagatelního skutku, si  zaslouží adekvátní 
a individuální péči, neboť prožívání újmy může být 
velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš Kellner, 
regionální koordinátor. V rámci středních Čech 
působí poradna také  ve městě Nymburk v rámci 
střediska Probační a mediační služby ČR na adrese 
Boleslavská 139 (sídlo okresního státního 
zastupitelství).  Poradenství poskytují zkušení 
a empatičtí poradci, kteří se snaží o maximálně 
citlivý, diskrétní a profesionální přístup. „Naši 
poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu 
+420 737 247 470 nebo +420 733 788 936, 
případně  elektronicky  jjezek@pms.justice.cz 
nebo vkulikova@pms.justice.cz.  Bez objednání je 
možno využít poradnu otevřenou  v pondělí 
od 15 do 17 hod. a ve středu od 9 do 11 hod.  nebo 
si předem sjednat osobní schůzku. Dveře u nás jsou 
otevřené. Snažíme se maximálně vyjít vstříc 
a pomoci. Uplatňujeme individuální přístup 
a pokud si oběť přeje, nemusí nám sdělovat ani své 
jméno,“ uzavírá Mgr. Jiří Ježek, vedoucí střediska 
Probační a mediační služby v Nymburce  a poradce 
pro oběti. 
 
Oznámení MUDr. 
Doležel 
MUDr. Doležel oznamuje, že 
bude v Činěvsi ordinovat ve 
dnech 12. a 26. listopadu 2014. 
 
Sběr zeleného odpadu 
Sběr zeleného odpadu bude probíhat do neděle 
30. listopadu 2014 ve sběrném dvoře.  
Případná změna termínu bude včas oznámena. 
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Pověsti o obci 
Tři zlaté cihly 
Ve studánce v Paroulkově zahradě jsou tři cihly, 
kdo je vyndá, zatopí se tím celá vesnice. 
(Ústní sdělení spoluobčanů) 

Dušičková noc 
Jistá tetka z Činěvsi se probudila v dušičkové noci. 
Měsíček svítil jako ve dne, a tak si myslela, že je 
už ráno. Oblékla si šaty a honem spěchala do 
kostela. Ve zvonici Na Jílovce zvonil ohniváč na 
zvon a kostelíček byl plný lidí. Kněz již sloužil u 
oltáře mši. Tetka se mohla studem propadnout, že 
zmeškala začátek mše svaté. Usedla do jedné 
z lavic v zadní řadě, začala se rozhlížet po kostele a 
uvědomovala si, že vidí samé neznámé tváře. Stále 
nikoho nemohla poznat a strašně se tomu divila. 
Pojednou se roztřásla strachem. Začala si 
vybavovat, že vidí dávno zemřelé sousedy. Tu do 
ní drkla jí známá sousedka, kterou nedávno 
pochovali na zdejší hřbitov, a povídá jí: „Ale 
kmotřičko, co jsi to učinila, to je naše mše, a jak 
skončí, bude s tebou zle, jestli tu s námi zůstaneš. 
Svlékni proto svůj kožíšek a honem utíkej odtud!“ 
Vyjevená tetka svlékla kožich a honem upalovala 
k domovu. Ráno nad hřbitovními vraty, kde byla 
do kamene vytesaná lebka, nalezli lidé tetčin 
roztrhaný kožíšek. 
Zdroj: TUZAR, Bohumil. Truhlice pověstí a starých 
příběhů okresu Nymburk. Nymburk : VEGA-L, 2003. 427 
s. ISBN 80-86757-12-9. 

Starý zločin 
Nedaleko Činěvsi, v polích, stával starý kříž, u 
kterého kdysi kopali dělníci rýhy pro melioraci. Při 
práci v zemi se přišlo na kostru muže, jak lidé 
odhadovali, starého asi 40 let. Mrtvý byl uvázán na 
prkně, jehož zbytky byly také nalezeny. Usoudilo 
se, že zde pohřbený muž byl v dávné době obětí 
zločinu – mordu, ale ani nejstarší lidé si na žádný 
zločin nepamatovali. 
Zdroj: TUZAR, Bohumil. Truhlice pověstí a starých 
příběhů okresu Nymburk. Nymburk : VEGA-L, 2003. 427 
s. ISBN 80-86757-12-9. 

O tvrzi Krsovníku 
Tak jako v mnoha místech okresu stávala i 
v Činěvsi tvrz. Místo stavby však nelze po tolika 
letech zcela bezpečně určit. Podle místní pověsti 
sed tvrz vypínala pravděpodobně na konci, kde je 
dnes dům čp. 12. Ve dvoře toho domu bylo 
objeveno sklepení s opálenými cihlami. Poblíž 
místa domnělé tvrze je rybník Kusovník, jehož 
název patrně souvisí s Jindřichem Krsovským, 
který pocházel z vladyckého rodu Krsů. V roce 
1589 měl ve vsi dvorec, jenž byl roku 1602 

přikoupen k majetku komorního panství 
poděbradského. Zda však má tento dvorec vztah 
k tvrzi, není prokázáno. Převládá domněnka, že 
tvrz stála blíže ke kostelu, kde se říkalo Na Jílovce. 
Vypráví se, že v místě bývalé tvrze je ukryt veliký 
poklad.  
Zdroj: TUZAR, Bohumil. Truhlice pověstí a starých 
příběhů okresu Nymburk. Nymburk : VEGA-L, 2003. 427 
s. ISBN 80-86757-12-9. 

Pověst o ohnivém muži - ohniváči 
V místě zvaném Na Jílovce stávala před 
postavením kostela dřevěná zvonice. V půlnoci se 
na věži zjevoval strašlivý, jiskrami sršící ohnivý 
muž a silně bil na zvon na dřevěné věži. Bylo to 
vždy zlé znamení – předzvěst úmrtí některého 
občana obce. 
Zdroj: TUZAR, Bohumil. Truhlice pověstí a starých 
příběhů okresu Nymburk. Nymburk : VEGA-L, 2003. 427 
s. ISBN 80-86757-12-9. 
 

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.  
 



 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ČINĚVES 
volby konané ve dnech 10. a 11. října 2014 
č. počet hlasů příjmení a jméno volební strana zastupitel pořadí náhradníka za stranu

1 136 Sýkorová Zdenka č. 3 - Pro Činěves ANO -
2 113 Bittmanová Zuzana č. 1 - Šance na stejná práva ANO -
3 113 Šlechta Karel č. 3 - Pro Činěves ANO -
4 110 Souček Ondřej č. 1 - Šance na stejná práva ANO -
5 110 Svobodová Zuzana č. 3 - Pro Činěves ne 1. náhradník - Pro Činěves
6 100 Bittman Václav č. 4 - Pro lidi ANO -
7 98 Kršňák Petr č. 3 - Pro Činěves ne 2. náhradník - Pro Činěves
8 97 Serbusová Věra č. 1 - Šance na stejná práva ANO -
9 88 Bittmanová Simona č. 1 - Šance na stejná práva ne 1. náhradník - Šance na stejná práva
10 88 Jeřábková Jana č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ANO -
11 84 Sýkora František č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ANO -
12 83 Kršňáková Miroslava č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ne 1. náhradník - Za udržitelný rozvoj obce
13 79 Knytl Tomáš č. 1 - Šance na stejná práva ne 2. náhradník - Šance na stejná práva
14 77 Melzerová Denisa č. 3 - Pro Činěves ne 3. náhradník - Pro Činěves
15 73 Janeček Luděk č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ne 2. náhradník - Za udržitelný rozvoj obce
16 71 Zajíčková Miroslava č. 4 - Pro lidi ANO -
17 55 Malá Jana č. 4 - Pro lidi ne 1. náhradník - Pro lidi
18 54 Fadrhoncová Jana č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ne 6. náhradník - Za udržitelný rozvoj obce
19 49 Sečová Marcela č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ne 3. náhradník - Za udržitelný rozvoj obce
20 48 Fidrmuc Vladimír č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ne 4. náhradník - Za udržitelný rozvoj obce
21 44 Piler Zbyněk č. 4 - Pro lidi ne 3. náhradník - Pro lidi
22 43 Čermák Libor č. 1 - Šance na stejná práva ne 3. náhradník - Šance na stejná práva
23 42 Sýkora Tomáš č. 1 - Šance na stejná práva ne 4. náhradník - Šance na stejná práva
24 42 Vančura Vít č. 1 - Šance na stejná práva ne 5. náhradník - Šance na stejná práva
25 42 Nedbal Ondřej. č. 1 - Šance na stejná práva ne 6. náhradník - Šance na stejná práva
26 41 Majerníková Simona č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ne 7. náhradník - Za udržitelný rozvoj obce
27 36 Janouch David č. 4 - Pro lidi ne 4. náhradník - Pro lidi
28 35 Boháčková Jitka č. 4 - Pro lidi ne 2. náhradník - Pro lidi
29 32 Beránková Bohumila č. 4 - Pro lidi ne 5. náhradník - Pro lidi
30 31 Sýkorová Kateřina č. 4 - Pro lidi ne 6. náhradník - Pro lidi
31 23 Valinčičová Věra č. 2 - Za udržitelný rozvoj obce ne 5. náhradník - Za udržitelný rozvoj obce
32 19 Vančura Martin č. 4 - Pro lidi ne 7. náhradník - Pro lidi

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků: 418
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 273  



 

 



 

 

 
Kdo má zájem o vyfakturování stočného k 31.12.2014, nahlaste si stav na OÚ osobně nebo na email ou@cineves.cz.  
Pokud má někdo zájem si platit zálohy na stočné, je to možné po dohodě (e-mail ou@cineves.cz, tel. 325 635 113). 

 
Odečet vodoměrů ze dne ……………….. 

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

Stav vodoměru VAK Nymburk …………………………….. 

Stav vodoměru na vlastním zdroji vody …………………….



 

 



 

 
 


