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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 7/2014 

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

 

Připravuje se 
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
o 23. srpna 2014 od 15 hodin V. FOLK-ROCK  

v areálu sokolovny (TJ Sokol Činěves), 
o 29. srpna 2014 prázdninový výlet do Milovic 

do Mirakula ,  
o 30. srpna 2014 od 16 hodin rozloučení 

s prázdninami v areálu sokolovny (TJ Sokol 
Činěves), 

o 6. – 7. září 2014 rybářské závody „30“ 
na rybníce Zásadník (OS Zásadník), 

o 20. - 21. září 2014 závod motocyklů 
na okruhu v Dymokurech, 

o září 2014 vítání občánků (přesný termín bude 
upřesněn). 

 
Přehled uskutečněných akcí  
o každých 14 dnů Šikovné ruce, 
o 25. – 27. července 2014 rybářské závody 

„40“  (OS Zásadník), 
o 9. srpna 2014 setkání sběratelů historických 

vozidel (NFFL), 
o 16. srpna 2014 Staročeské dožínky 

(Společnost Činěveské historie a AC Činěves), 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Pravidelné uklízení odpadků u kontejnerů 
na tříděný odpad a sekání trávy. 
Z důvodu restaurování byl demontován kříž 
pod kostelem. Zjistilo se, že je nutné udělat 
betonový základ pro zajištění větší stability kříže. 
Další práce na restaurování pokračují dle nabídky 
zhotovitele. 
Je objednano posekání pozemku u Zásadníka 
a ve Skále velkou technikou. 

Fara 
Oprava fasády stodoly.  
Demontáž věšáků po mateřské škole a malování 
v černé kuchyni.  
Jedná se s MěÚ Poděbrady, odbor památkové péče, 
o obnovení WC na pavlači a zavedení elektrického 
proudu ze chléva do stodoly.  
Provedena inventura areálu fary. 

Mateřská škola 
Demontáž a odvoz akumulačních kamen. 
 

 
Montáž rozvodů a radiátorů. Tepelné čerpadlo, 
které vyrábí německá firma, by mělo být hotové  
22. srpna. Poté bude nainstalováno. 

Rybník Zásadník a chatky 
Nákup 600 kg kapra. 
 
Uzavírka silnic 
Motocyklové závody v Dymokurech  
Z důvodu konání 
motocyklových závodů 
na okruhu v Dymokurech ve 
dnech 20. – 21. září 2014 
bude uzavřena silnice I/32, 
tj. silnice Poděbrady – Jičín; 
II/275 – silnice z hlavní 
silnice směrem k čerpací 
stanici PHM v Dymokurech; III/32419 - silnice od 
koupaliště v Dymokurech směrem na Jakubský 
rybník. Mapy s vyznačením uzavírky a objízdných 
tras jsou k nahlédnutí na www.cineves.cz na úřední 
desce. 

Rekonstrukce silnice II/330 v Činěvsi 
Z důvodu rekonstrukce silnice II/330, tj. hlavní 
silnice v Činěvsi z Poděbrad na Dymokury, bude 
v průběhu měsíců srpen – říjen 2014 uzavřena.  
Práce na rekonstrukci budou probíhat ve dvou 
fázích:  
I. od křižovatky silnice na Dymokury „Kolínčice“ 
do Činěvse ke křižovatce u zastávky autobusů 
„Kovárna“ 
II. od křižovatky u zastávky autobusů „Kovárna“ 
vpravo přes celou vesnici až k nadjezdu na hlavní 
silnici Poděbrady – Jičín 
Dojde ke stavbě opěrné zdi v příkopě, opravě 
kanalizačních vpustí, frézování vozovky, pokládce 
nového povrchu silnice. 
Mapy s vyznačením uzavírky a objízdných tras 
jsou k nahlédnutí na www.cineves.cz na úřední 
desce. 
 
Dotace 
Výsadba alejí 
Obec Činěves má přiznanou dotaci od Ministerstva 
životního prostředí na výsadbu alejí: 
o ke křížku na Úmyslovice ve výši 34.923,- Kč 

(na restaurování křížku je dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj), 
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o ve Skále ve výši 232.005,- Kč (výsadou obec 
splní úkol vyplývající z místního šetření 
ve Skále s MěÚ Poděbrady, odbor životního 
prostředí). 

Na tyto dotace obec obdrží 100 % výdajů. 
Přijetí dotace je závislé na rozhodnutí 
zastupitelů, zda bude chtít dotaci přijmout. 

Svážíme bioodpad z obce Činěves 
Obec Činěves má přiznanou dotaci od Státního 
fondu životního prostředí ve výši 2.472.347,- Kč 
na nákup:  
o vozidlo pro svoz odpadu včetně nosiče 

kontejnerů, 
o 2x kontejner o objemu 3 m3 a 1x kontejner 

o objemu 2 m3 (kontejnery by byly min. 1x 
týdně rozmístěny po vsi a občané by do nich 
dávali bioodpad) 

o 100x popelnice o objemů 240 l (popelnice by 
byly rozdány dle požadavku občanů 
do jednotlivých domů 
ZDARMA. Do nich by 
občané dávali zelený 
odpad a následně by ji 
vysypali do kontejnerů 
přistavených 1x týdně na 
vytipovaných místech po 
celé obci) 

o 2x komposter o objemu 500 l (umístěn 
do areálu fary) 

o 1x síť na kontejnery (na převoz, aby odpad 
nelétal) 

Vozidlo i kontejnery budou sloužit i k jiným 
účelům obce.  
Překládaná cena celého projektu Svážíme 
bioodopad z obce Činěves je 2.747.031,- Kč, 
Obec obdrží 90 %, spoluúčast obce je 10 %, tj. 
274.203,- Kč.  
Přijetí dotace je závislé na rozhodnutí 
zastupitelů, zda bude chtít dotaci přijmout. 
V případě, že zastupitelstvo dotaci přijme, bude 
vyhlášeno výběrové řízení. Předpokládá se, že cena 
se výběrovým řízením sníží, tj. 10 % podíl obce se 
také sníží. 

Zateplení budovy obecního úřadu čp. 250 
Obec Činěves má přiznanou dotaci v max. výši 
1.738.523,- Kč, tj. 90 % z uznatelných výdajů 
na zateplení budovy: 
o Fond soudržnosti 1.641.939,- Kč (evropský 

podíl 85 %) 
o Státní fond životního prostředí 96.584,- Kč 

(národní podíl 5 %)  
Spoluúčast obce Činěves na zateplení budovy 
obecního úřadu je 10 % z uznatelných výdajů.  

Budova je ve velmi špatném stavu, např. teče 
střechou dovnitř, je nutno zpevnit budovu novým 
věncem. Z těchto důvodů se nechal v roce 2013 
zpracovat projekt na celkové stavební úpravy. 
Rozpočet dle projektu z roku 2013 je 6.145.172,- 
Kč. Stavební povolení bylo vydáno dne 13. března 
2014 (platné 3 roky, tj. do roku 2017). 
Projekt počítá s výměnou střešní krytiny a krovů, 
sedlovou střechou, zhotovením věnce, novými 
rozvody topení, vody, kanalizace, elektřiny, 
vybudování bezbariérového přístupu do budovy 
zdvihacím zařízením pro invalidní vozíky, 
využitím patra vybudováním dvou bytů 
či kancelářských prostor (každá o výměře cca 60 
m2), výměna výplní oken a dveří, zateplení stropů, 
podlah a obvodového pláště.  
Přijetí dotace je závislé na rozhodnutí 
zastupitelů, zda bude chtít dotaci přijmout. 
V případě, že zastupitelstvo dotaci přijme, bude 
vyhlášeno výběrové řízení. Předpokládá se, že cena 
se výběrovým řízením sníží. 

Zateplení budovy klubu důchodců čp. 29 
Obec Činěves má přiznanou dotaci v max. výši 
1.490.627,- Kč, tj. 90 % z uznatelných výdajů 
na zateplení budovy: 
o Fond soudržnosti 1.407.815,- Kč (evropský 

podíl 85 %) 
o Státní fond životního prostředí 82.812,- Kč 

(národní podíl 5 %)  
Spoluúčast obce Činěves na zateplení budovy 
obecního úřadu je 10 % z uznatelných výdajů.  
Budova dle vyjádření statika ve zdevastovaném 
stavu (ve špatném stavu je střecha vč. krovu 
i krytiny, sociální zařízení u společenské místnosti, 
okna v celé budově). Z tohoto důvodu se nechal 
v roce 2012 zpracovat projekt na celkové stavební 
úpravy. Rozpočet dle projektu z roku 2013 je 
4.992.004,- Kč. Stavební povolení bylo vydáno 
dne 13. června 2012 (platné 3 roky, tj. do roku 
2015). 
Projekt počítá s výměnou střešní krytiny a krovů, 
novými rozvody, vody, kanalizace, elektřiny, 
rozšířením společenské místnosti, stavební úpravou 
sociálního zařízení u společenské místnosti 
dle zákonných norem, tj. i bezbariérový přístup, 
výměna výplní oken a vchodových dveří, zateplení 
stropů, podlah a obvodového pláště.  
Přijetí dotace je závislé na rozhodnutí 
zastupitelů, zda bude chtít dotaci přijmout. 
V případě, že zastupitelstvo dotaci přijme, bude 
vyhlášeno výběrové řízení. Předpokládá se, že cena 
se výběrovým řízením sníží. 

Příloha k dotacím a jejich financování 
Více na stranách 7 a 8 tohoto zpravodaje. 
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Protipovodňová opatření 
Po povodni, která proběhla v červnu roku 2013, 
hledala obec způsob, jak do budoucna předejít  
povodňovým stavům v obci, aby nedocházelo 
k záplavám domů u návesního rybníka a v části 
obce u silnice na Netřebice.  
První opatření se podařilo realizovat, jedná se 
o výměnu roury DN 500 za DN 1000, která 
převádí vodu z toku od Dymokur do Zásadnického 
potoka (u čp. 276 a čp. 215). 
Jako druhé opatření  bylo navrženo odvedení 
povodňových vod z rybníka Zásadník do 
Činěveského potoka. Činěveský potok začíná 
vpustí za propustkem cca 200 m od nadjezdu a je 
zatrubněn až za nadjezd. Průleh v poli by v tomto 
případě fungoval jako suchý poldr. Povodňové 
vody by tekly mimo obec a tím by se předešlo 
záplavám obce. Toto řešení by vyžadovalo 
zbudování stavítka na bezpečnostním přelivu 
rybníka, výstavbu nového bezpečnostního přelivu, 
úpravu odvodňovacího příkopu dle požadavků 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD) a Krajské 
správy a  údržby silnic Středočeského kraje (dále 
KSÚS) a zkapacitnění propustků u bývalého 
prasečáku a propustku pod vjezdem do areálu. 
Obec v této věci již začala jednat s poskytovatelem 
dotace, protože tuto akci nelze bez dotace 
realizovat.    
Na základě informací o které jsme požádali Český 
hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMU) lze 
říci, že stávající rybník není schopen zadržet 
průtok 5 m3/s  a tento průtok neproteče ani 
bezpečnostním přelivem rybníka, ale nepochybně 
způsobí záplavy v obci a ohrozí i hráz rybníka pana 
Javorčaka.  
Obec  zajistila podklady pro zpracování projektu. 
Jsou k dispozici informace z ČHMU. Věc je 
předjednána na Povodí Labe s.p., KSÚS, ŘSD,  
máme zaměření rybníka a odvodňovacího příkopu 
a je tedy reálné věc jedenou provždy vyřešit. 
O tom, zda se bude pokračovat v zahájených 
pracích na projektové dokumentaci na 
protipovodňová opatření či nikoli budou 
rozhodovat zastupitelé na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce. Bez projektu nelze získat 
územní rozhodnutí a tudíž nelze žádat o dotaci 
na stavbu protipovodňových opatření. Naopak 
realizací protipovodňových opatření  budou 
ochráněny  záplavami ohrožené nemovitosti 
v obci.  
 
Informace Povodí Labe s.p. 
V měsících říjen – prosinec 2014 bude provedeno 
odtěžení břehového porostu na struze z Netřebské 
ulice směrem do Podvázku.  

Z tohoto důvodu žádáme občany, aby odstranili 
veškeré překážky na struze v Podvázku, aby mohl 
být břeh z jedné strany toku přístupný 
mechanizaci. 
 
Soudní spor dům čp. 190 
Krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu 
v Nymburce na zaplacení částky 132.488,- Kč 
s příslušenstvím manželům G. do tří dnů od nabytí 
právní moci rozhodnutí. Obec musí zaplatit i 
soudní poplatky, které krajský soud snížil. 
Obec Činěves podá žalobu na manžele G. o 
zaplacení nájemného v domě čp. 190. 
 
OS Zásadník 
Ve dnech 25. – 27. 
července 2014 se konaly 
rybářské závody 40 hodin 
dvojic.  
Celkem bylo uloveno 1.142,6 kg ryb. Kaprů 369 
ks. Jeseter 15 ks. Amur 8 ks. 
Průměr na jednoho závodníka 40,8 kg ulovených 
ryb. 
Nejtěžší ryba - kapr: 12,9 kg – Pavlíček/Sklenská. 
Pořadí: 

1. Listoň/Pudil  191,7 kg 
2. Kreapel team  142,2 kg 
3. Suchánek/Chára  131,8 kg 
4. Pajer/Novák  125,3 kg 
5. Děček/Vojtíšek  100,9 kg 

OS Zásadník připravuje závody dvojic 30 hodin, 
které se uskuteční 6. – 7. září 2014. 
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník 
 
Šikovné ruce 
… květen, jinak zvaný máj… 
Květen – pátý měsíc v roce – básníky tolik 
opěvovaný máj! 
Čas lásky – kvetení, v přírodě tolikerého množení. 
(… máj, máj, máj, zelená se háj, každý pták si 
hnízdo staví, černý, bílý – popelavý – je jich plný 
háj…) 
Letošní, se však mnoho nepovedl, hned vypadá jak 
na podzim, 
deštivo, chladno, tesklivo, hned zase jako léto – 
pravá máj. 
Taková nálada přepadla i nás – na ruční práci jak 
by nebyl čas. 
A tak jsme ruční práce teď hodili za hlavu a začali 
jsme obdělávat – co? No přeci zahradu. 
Úpravy záhonů, sázení zeleniny, čas občas zbyl i 
na truhlíky a na květiny. 
Zalévat, okopávat a zas plít, a večer třeba pro 
změnu zas něco málo plést, háčkovat a nebo šít. 
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Květen… máj, ten lásky čas… kéž by to platilo i 
pro všechny lidi kolem nás! 

Červen, čas jahod, třešní, malin… 
Červen – šestý měsíc v roce – polovina roku už je 
pryč a nám už nezbývá než začít myslet – na co?  
No přece na Vánoce! 
My při našich setkáních ale probírali úplně něco 
jiného. 
Jak nejlépe zavářet, vyrobit džemy, jak nejlépe 
zužitkovat úrody vždyť dozrávaly třešně, rybíz, 
maliny či jahody. 
Také zelenina vyžadovala pozornost našich rukou, 
sušení sena, zalévání, plevele vytrhat a nebo raději 
vykopat – čím jiným – než ostrou motykou. 
Na řadu také přišly brambory, okurky i rajčata.  
Jak je ochránit před plísní a před slimáky – tak 
raďte, děvčata. 
Jak vidno, nuda nás netrápí –  
po večerech ještě štrykujeme – co? 
No třeba letní kabelu a na pracovní oděv záplaty. 
Jahody – třešně – maliny – a už jsou tady 
prázdniny. 
 
Knihovna 
Historický kaleidoskop 
Milí čtenáři, v Historickém kaleidoskopu najdete 
nové zajímavé články k současným výročím i 
událostem našich dějin. Zároveň si připomeneme 
významné události a věřím, že se můžeme na 
historické téma nejen zamyslet, ale i trochu zasmát. 
Protože i když některé zážitky z minulosti 
(například v příbězích dr. Olgy Bezděkové) vás 
přimějí divit se, že se něco takového mohlo stát, 
jsou to naprosto jasná fakta. Vše, co publikujeme, 
se opravdu stalo. 
Tak tomu bylo i 21. srpna 1969 v Praze, kde státní 
policie bila nevinné lidi jen proto, že vyjádřili 
svobodně svůj názor. Můžete číst v povídce Na 
náměstí Míru se střílí? 
http://www.historickykaleidoskop.cz/pribehy/na-
namesti-miru-se-strili-1969.html 
V rubrice Osobnosti si prostřednictvím dcery 
válečného letce Aloise Šišky připomeneme jeho 
poválečné osudy a jeho optimismus, s nímž on i 
celá jeho rodina čelili totalitní perzekuci. Čtěte 
S StB za plotem:  
http://www.historickykaleidoskop.cz/osobnosti/s-
stb-za-plotem.html 
Do Toulek domovem přibyly Moravské toulky, 
kde získáte zajímavé tipy na ještě letní výlety: 
http://www.historickykaleidoskop.cz/toulky-
domovem/moravske-toulky.html 
Také se můžete začíst, jak vypadá a co je to Tvrz 
Hůrka, která patří do souboru Kralické pevnostní 

oblasti. A protože příští týden je v Králíkách akce 
Cihelna, můžete se tam vypravit a zároveň Hůrku 
navštívit. Obojí stojí za to:  
http://www.historickykaleidoskop.cz/toulky-
domovem/co-se-skryva-pod-nazvem-tvrz-
hurka.html 
Nová rubrika Paměti odkrývá vzpomínky 
účastníků významných chvil našeho státu, ale také 
myšlenky a vzpomínky na osoby a místa, která již 
patří historii. Přečtěte si nové články a můžete 
zjistit,  jak generál Číla vzpomínal na dobu, kdy na 
Sibiřské magistrále hájil zlatý ruský poklad: 
http://www.historickykaleidoskop.cz/pameti/antoni
n-mikulas-cila-carsky-rusky-zlaty-poklad.html 
Toto a spousta dalších nových článků a aktualit vás 
čeká na www.historickykaleidoskop.cz 
A ještě jedna důležitá zpráva! Nezapomeňte s námi 
13. září vyrazit Po stopách operace Spelter 
v nádherné přírodě na Vysočině. Přihlaste se na 
pochod a získejte unikátní medaili výsadku Spelter.  
Podrobnosti na: www.dnyceskehistorie.cz 
Po týdnu, kdy budu chodit se svými vnoučaty po 
památných místech naší krásné země, se vám opět 
ozvu s novými zprávami. 
Jindra Svitáková, šéfredaktorka Historického 
kaleidoskopu 

Čtenářská soutěž KNIHOREJ 
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní čtenářskou 
soutěž KNIHOREJ aneb čtenářská soutěž, která je 
určena pro děti. V srpnu soutěžíme s knížkou a 
nově i s audiobookem Dobrodružství Toma 
Sawyera a Huckleberryho Finna od Marka 
Twaina (vydalo nakladatelství Albatros v Praze). 
SOUTĚŽNÍ OTÁZKY  
1) Jak se jmenuje teta 
Toma Sawyera 
a) Sally 
b) Molly 
c) Polly 
2) Má Tom bratra? 
a) ano 
b) ne 
3) Představte si sebe jako Toma Sawyera. Jaké 
jeho vlastnosti byste chtěli mít? 
Už teď se těšíme, co nám napíšete ... :-) 
Své odpovědi nám zasílejte do konce srpna na e-
mail  balazova@ctemedetem.cz.  
Pak vylosujeme 3 výherce, kteří tentokrát 
dostanou hodnotnou cenu z vydavatelství 
Českého rozhlasu"RADIOSERVIS", a to 
audiobook ke stejnojmenné knize. Nezapomeňte 
nám do e-mailu napsat své jméno a příjmení, věk a 
také adresu. 
TAK HURÁ DO TOHO!!! 
Zdroj Čtenářská soutěž knihorej:  
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http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/1103/celostatni-souteze/celostatni-
ctenarska-soutez/srpen-2014/, platné k 14.8.2014, 15,15 hod 

Zdeňka Šlechtová, knihovnice  
 
Odpady 
Dějiny elektrospotřebičů -  ELEKTROWIN 
Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče? 
Průměrná česká domácnost používá stále víc 
elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte 
jejich důkladnou inventuru, možná budete 
výsledným číslem sami překvapeni.  
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno 
nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič 
v domácnostech vůbec používá? 
Co domácnost, to lednice 
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a 
mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu 
lednici 100 % českých domácností. Vynález 
umělého zmrazování předvedl poprvé skotský 
lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na 
univerzitě v Edinburghu. 
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, 
musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se 
lednice na tomto principu neujala. 
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila 
v roce 1911 americká firma General Electric podle 
patentů francouzského vynálezce Marcela 
Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem 
stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což 
byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. 
Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a 
kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco 
chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve 
model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel 
celý. 
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 
se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých 
let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, 
zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného 
rozšíření až v sedmdesátých letech.  
Hit roku 1893: myčka nádobí 
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření 
nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. 
Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu 
roku 1893, patent na myčku získala v roce 1886 
Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma 
z Illinois.  
Paní Cochranová začala detailem – držáky na 
talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a 
hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně 
držely i v silném proudu, umístila držáky na kruh. 
Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. 
Voda pak na nádobí padala shora.  
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně 
v restauracích a na lodích, později v hotelích, 

začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let 
zamířily do domácností.  
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let 

Šedesáté narozeniny oslavila 
loni sekačka na trávu v podobě, 
v jaké ji nejčastěji potkáte na 
českých zahradách. Tato rotační 
sekačka s jedním nožem 
otáčejícím se kolem svislé osy 
se poprvé objevila v roce 1953.  

Vynález stroje, který jako první začal opravdu 
vážně konkurovat kose,                 je ale mnohem 
staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 
Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu 
v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě 
jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních 
továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.  
V 90. letech 19. století pak vznikaly první 
motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji 
a později benzinovými motory. První elektrická 
sekačka je z roku 1926. 
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na 
úspory – především energie a vody. Jedním 
z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý 
důraz na použití takových materiálů při výrobě, 
které po skončení životnosti umožní jejich 
recyklaci v co největší míře. 
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát 
procent elektrické energie, jelikož získání 
materiálů recyklací je daleko levnější než jejich 
těžba přímo z nerostných surovin - zejména v 
případě železa. Navíc zásoby primárních surovin 
na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje 
význam zpětného odebírání elektrospotřebičů 
generální ředitel kolektivního systému 
ELEKTROWIN Roman Tvrzník. 

Třídíme odpad - 5. díl – Recyklace odpadů 
Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a 
společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. 
Milí čtenáři, 
velmi často se můžete setkat s názorem, zda má 
třídění odpadů vůbec smysl, jestli se to vyplatí a 
podobně. Třídění odpadů je zásadním 
předpokladem pro jeho materiálové využití, 
recyklaci. 
Hlavním účelem recyklace je úspora primárních 
surovin a úspora energií. Tato úspora je tedy 
ziskem, navíc ziskem globálním, neboť zahrnuje 
úspory emisí skleníkových plynů. Pro jednodušší 
představu je možné použít následující příklad. 
Základní surovinou pro výrobu papíru je 
celulózové vlákno. Chceme-li vyrobit papír ze 
dřeva, je třeba vypěstovat strom. To trvá zhruba 80 
let. Následně je třeba strom porazit a dopravit do 
zpracovatelského závodu. Tam se dřevo nastrouhá 
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a v horké lázni se za přítomnosti chemických látek 
vaří tak dlouho, dokud se z něj nezíská celulózové 
vlákno, použitelné na výrobu papíru. Zejména 
vaření dřeva je energeticky velmi náročné, a tedy i 
drahé. Druhou možností je výroba papíru ze 
starého, již použitého papíru. V tom případě je 
nutné papír sebrat, například do kontejnerů, 
z kontejnerů svézt, dotřídit a odvézt do papíren. 
Tam se papír v rozvlákňovači rozvlákní, a tak se 
získá celulózové vlákno, které se použije na 
výrobu nového papíru. 
Na první pohled je zřejmé, že výroba papíru ze 
starého je energeticky i technologicky méně 
náročná, to znamená prospěšnější pro životní 
prostředí a zároveň levnější. Podobné je to i u 
ostatních druhů odpadů, které se v současné době 
třídí. Pro výrobu skla je třeba těžit sklářské písky, 
pro výrobu plastů ropu, pro výrobu kovů rudy, 
uhlí, vápenec, to vše jsou neobnovitelné zdroje a 
jejich těžba se výrazně projevuje na rázu krajiny. 
Zpracování těchto surovin navíc vyžaduje velké 
množství energie, která se většinou vyrábí 
v tepelných elektrárnách, které potřebují fosilní 
paliva… Je zřejmé, že recyklace dokáže velmi 
výrazně snížit dopady výroby celé řady materiálů 
na životní prostředí. 
Nezapomeňte, důsledným tříděním odpadů lze 
snížit náklady na odpadové hospodářství. 
(pokračování příště Kolik vytvoříme odpadu 
za rok)  
 
Kominík   
Na obecním úřadě přijímáme 
objednávky na čištění a revizi 
komínů před topnou sezónou.  
 
Písmenka z kroniky… 
Obnovu národní samostatnosti oslavovali občané 
Činěvse 29. října 1918. Každý účastník 
slavnostního průvodu obcí hýřil nejrůznějšími 
kombinacemi národních barev, často násilně 
vtěsnaných do podoby oděvů. Část manifestačního 
zástupu tvořila také místní školní mládež vybavená 
lampiony. Průběh oslavy provázelo i zničení dvou 
symbolů c. k. státní moci, státních znaků. 
Konkrétně se jednalo o orlice rakouského 
tabákového monopolu u Seidlů a u J. Steinera. 
Později byly trafiky těmto majitelům odebrány a 
přiděleny invalidům. 
První důležitou událostí roku 1919 se stalo 
schválení nového volebního řádu Národním 
shromážděním. V březnu téhož roku byla z oběhu 
stažena rakouská papírová měna. Z důvodu 
omezení růstu inflace je polovina bankovek 
okolkována a polovina zničena. Během další doby 

jsou okolkované peníze vyměněny za nové 
československé v hodnotách od 5.000 do 5 Kor. 
Přes tyto snahy zlepšit kurz papírové měny její 
hodnota na zahraničním trhu nerostla. Proto 
proběhla akce zapůjčení zlata, stříbra a 
cizozemských papírů (akcie) státu. V Činěvsi bylo 
zapůjčeno a za papírové peníze vyměněno 33 
stříbrných mincí, 2 stříbrné medaile, 1 stříbrné 
pouzdro a 1 stříbrný řetízek. Pro účel pozdvižení 
kurzu koruny sloužil i soupis veškerého majetku 
prováděný roku 1919. Byl také zajišťován stav a 
cena majetku předválečného v relaci s poválečným. 
Vzniklý rozdíl byl uváděn jako přírůstek a 
odváděla se z něho tak jako z celkové hodnoty 
majetku majetková dávka. Prostřednictvím zdejší 
„kampeličky“ činily odvody majetkové dávky 
občanů téměř 200.000 Kor. Prvním počinkem obce 
do vínku mladé republiky byla likvidace starého 
obecního lomu. Po povrchové úpravě došlo na jeho 
místě k vysázení třešňového sadu. Svátek 1. května 
1919 oslavili občané uspořádáním manifestačního 
průvodu do Dymokur, kde se uskutečnil tábor lidu. 
Dne 15. června téhož roku proběhly v celé 
republice obecní volby. V Činěvsi se voleb 
zúčastnily 3 politické strany, republikáni získali 7 
mandátů, sociální demokraté 9 mandátů a lidovci 2 
mandáty. Starostou obce byl zvolen K. Svoboda 
čp. 53 (republikán), prvním náměstkem byl K. 
Hodaň čp. 83 (sociální demokrat) a druhým 
náměstkem F. Malý čp. 147 (lidovec).  
Na základě parcelačního zákona a dle postupu 
parcelačních prací pozemkového úřadu byly v obci 
roku 1921 vylepeny vyhlášky o dělení pozemků 
dvora Šumbora (náležel velkostatku Poděbrady). 
Přihlásilo se 130 žadatelů, které zastupoval místní 
poradní sbor ve složení Fr. Souček čp. 79, V. 
Mašek čp. 104, Jan Mázl čp. 117 a Fr. Malý čp. 
147. (pokračování příště) 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
 
Volby 10. – 11. října 2014  

Ve dnech 10. a 11. října 2014 
se uskuteční volby do obecních 
zastupitelstev. V Činěveském 
zpravodaji číslo 8/2014, který 
vyjde ve druhé polovině 
měsíce září, bude vyhrazena 
plocha pro všechny, kdo si 
podali kandidátní listiny.  

Každému bude vyhrazena 1x strana o velikosti A4, 
okraje 1,5 cm, černobílé provedení.  
Příjem příspěvků do zpravodaje bude na e-mail 
ou@cineves.cz či osobně v kanceláři obecního 
úřadu do 10. září 2014 do 17 hodin.
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CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKT Ů:

KLUB OBECNÍ ÚŘAD
SOUČET OBOU 

PROJEKTŮ
cena dle projektu 4 992 004,00 6 145 172,00 11 137 176,00
předpokládané snížení 
výběrovým řízením 15%

748 800,60 921 775,80 1 670 576,40

předpoklad po 
výběrovém řízení 

4 243 203,40 5 223 396,20 9 466 599,60

DOTACE
dotace 85% FS 1 407 815,00 1 641 939,00 3 049 754,00
dotace 5% SFŽP 82 812,00 96 584,00 179 396,00

CELKOVÉ NÁKLADY OBCE (TJ. PO ODE ČTENÍ DOTACÍ):
dotace 85% FS 2 752 576,40 3 484 873,20 6 237 449,60

FINANCOVÁNÍ

Obec rozeslala bankám poptávky na poskytnutí úvěru cca 4,5 mil. Kč s dobou splácení na 7 - 8 let.
Nabídka Komerční banky a.s.: měsíční splátky ve výši 53.000,- Kč,

úrok za celou dobu splácení 277.321,- Kč
termín splátek od 3/2015 do 3/2022

Nabídka České spořitelny 

a.s.: 
do roku 2023 měsíční splátky ve výši 62.679,- Kč,
úrok za celou dobu splácení 169.520,- Kč
termín splátek od 4/2015 do 7/2023

splátky úvěrů od Česká 
spořitelna a.s.

kanalizace
Česká spoř.

stavební úpravy 
KD a OÚ
Česká spoř.

celkem měsíční splátka

do roku 2018 41 700,00 22 000,00 63 700,00
2018-2023 0,00 62 679,00 62 679,00

splátky úvěrů Česká 
spořitelny a.s. a Komerční 
banky a.s. 

kanalizace
Česká spoř.

stavební úpravy 
KD a OÚ

Komerční banka
celkem měsíční splátka

do roku 2018 41 700,00 53 000,00 94 700,00
2018-2023 0,00 53 000,00 53 000,00

K 31. červenci 2014 má obec na účtě 2.666.564,- Kč. Z toho vyplývá, že bez úvěru akce nelze 
uskutečnit.

K 31. červenci 2014 má obec nesplacený úvěr u České spořitelny a.s. na kanalizaci do roku 2018, 
měsíční splátka 41.700,- Kč.

do roku 2018 měsíční splátky ve výši 22.000,- Kč (tj. po dobu splácení 
úvěru na kanalizaci)

Obec při rozpočtu cca 9 mil Kč/rok je schopna tento úvěr a úvěr na kanalizaci (do roku 2018) 
splácet. 
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K dnešnímu dni bylo již na tyto dva projekty zaplaceno: 

KLUB OBECNÍ ÚŘAD
SOUČET OBOU 

PROJEKTŮ
geodetické zaměření 5 500,00 5 500,00
pasport 12 500,00 13 700,00 26 200,00
statické zajištění krovu 1 800,00 1 800,00
projekt elektro a 
hromosvod

7 500,00 9 500,00 17 000,00

rozpočet a výkaz výměr 3 450,00 4 300,00 7 750,00
projektová dokumentace 25 400,00 25 000,00 50 400,00
kresličské práce 8 200,00 20 500,00 28 700,00
statické posouzení 3 600,00 18 150,00 21 750,00
stavební řízení 7 000,00 7 000,00
projekt vytápění 11 000,00 11 000,00
energetický audit 30 129,00 28 241,00 58 370,00
rozpočet a výkaz výměr 1 600,00 1 600,00
zpracování žádosti o 40 081,00 46 747,00 86 828,00
stavební povolení 1 000,00 5 000,00 6 000,00
CELKEM 147 760,00 177 138,00 323 898,00

Další možností je nedělat nic.

Ještě je další možnost a to: provést práce, které by byly hrazeny z dotací (tj. uznatelné výdaje) a 
nezbytně nutné práce, které by musel upřesnit projektant. Na základě jeho upřesnění by rozpočtář 
zpracoval nový rozpočet a výkaz výměr pro výběrové řízení. Tímto způsobem budou budovy klubu 
důchodců a obecního úřadu sice zateplené (plášť, stropy, podlaha, vyměněná okna a dveře), ale 
budou nedodělané. Navíc je při tomto způsobu řešení stavebních úprav obou budov velké riziko, že 
se nedodrží podmínky k přiznání dotace, ale ani v tomto případě se úvěru nevyhneme.

Pozn. v patře budovy obecního úřadu by vznikly 2 bytové jednotky či kancelářské prostory, které by 
se ihned nabídly k pronájmu. Předpokládaná výše nájmu by činila cca 4.000,- Kč/byt. Celkem 
96.000,- Kč/2 byty/rok. Z toho vyplývá, že úroky z úvěru by se vrátily obci za méně jak 2 roky 
v případě úvěru od České spořitelny a.s. a za 3 roky v případě Komerční banky a.s. 

Pokud by došlo k částečnému financování stavebních úprav obou budov pomocí úvěru, pak by byly 
splátky úvěru náklady, které obec stejně jednou musí do těchto budov bezpodmínečně investovat. 
Jedná se jen o to, zda to bude najednou a budovy budou kompletně opravené i s pomocí dotačních 
peněz.

V případě, že by zastupitelstvo nepřijalo dotace na stavební úpravy klubu důchodců a obecního 
úřadu a neschválilo spolufinacování projektu pomocí úvěru, byly by některé dosud vynaložené 
výdaje zmařenou investicí (žádost o dotaci, energetický audit, stavební povolení).

Jen pro případ uvádíme, že tuto situaci obec Činěves již jednou zažila. Jednalo se o nepřijetí dotace 
na rekonstrukci špýcharu na muzeum rybníkářství. Rozdíl je ale v tom, že na budově špýcharu již 
byla opravená střecha, proto byla budova zabezpečená proti vlivům nepříznivého počasí. To se ale 
nedá říct o budově klubu důchodců ani obecního úřadu, do kterých teče.

Od přijetí rozhodnutí o dotacích běží lhůta 6 měsíců, během které obec musí zajistit výběrové řízení 
na dodavatele, předložit smlouvu o dílo a mnoho dalších dokumentů na Státní fond životního 
prostředí, aby mohlo dojít k proplacení dotace. Stavební práce musí být ukončeny nejpozději do 
srpna 2015, aby mohly být vyfakturovány a požádáno o proplacení uznatelných výdajů.

 


