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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 9/2014 

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

 

Poděkování 
Vážení spoluobčané, 

vzhledem k posledním prožitým dnům ve funkci 
starostky obce Činěves bych Vám všem chtěla 
popřát, abyste ve svém dalším životě v naší 
Činěvsi prožili více radosti, pohody a klidu 
a co nejméně zloby, zášti, nenávisti, podlosti 
a věčného vyhrožování a zastrašování. Nenechte 
se ovlivňovat těmi špatnými lidskými vlastnostmi, 
protože náš život je moc krátký na to, abychom si 
ho nechali otravovat od toho, kdo jinak než v zášti, 
závisti a nenávisti žít neumí.  
Děkuji Vám všem za projevenou důvěru, 
za všechny krásné chvilky, které jsem díky Vám 
prožila, a spolu s Vámi se mohla radovat 
z vykonané práce.  
Děkuji jménem svým, jménem všech zastupitelů 
a pracovníků obce za Vaši podporu. 
Zároveň přeji novému zastupitelstvu hodně 
úspěchů, pevné zdraví a nervy. 

Zdenka Sýkorová 
 
Zasedání zastupitelstva obce 
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 29. září 
2014: 

Zastupitelstvo obce schválilo:   
o zapisovatelka Marie Vorlíčková  

o uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení 
věcného břemene s Římskokatolickou farností 
Městec Králové 

o rozpočtové opatření k 18. září 2014 

o prodloužení smluv na nájem zemědělských 
pozemků, nájemné od 1. ledna 2015 se zvýší 
na 3.000,- Kč a smlouvy se prodlužují 
do 31. prosince 2017 

o prodloužení pracovního místa na VPP – jeden 
pracovník do konce listopadu 2014 

Starostka pověřuje: 
o ověřovatelky zápisu J. Malá a M. Kršňáková 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
o doplněný program zasedání  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o stav poklady a účtů k 31. srpnu 2014: 
 pokladny:  55 377,00 Kč 

 běžné účty:  2 138 841,30 Kč 
 úvěrový účet:  -2 163 600,00 Kč 
 (úvěr z roku 2006) 

o Václav Bittman, jako předseda stavební 
komise, zajišťuje veškeré práce spojené 
s opravou fasády na stodole v areálu fary 

o návrh místního referenda dle zákona 
č. 22/2004 Sb., zákon o místním referendu 
a o změně některých zákonů, v platném znění: 
- označení území: obec Činěves 
- znění otázek:  
„Požadujete, aby orgány obce Činěves učinily 
v samostatné působnosti veškeré možné kroky 
k tomu, aby obec Činěves uzavřela úvěr 
v maximální výši 5 mil. Kč po dobu splácení 
maximálně 8 let na stavební úpravy budov 
obecního úřadu čp. 250 v Činěvsi a klubu 
důchodců čp. 29 v Činěvsi.“ 
„Požadujete, aby orgány obce Činěves učinily 
v samostatné působnosti veškeré možné kroky 
k tomu, aby se vybudoval bezpečnostní přeliv 
u rybníka Zásadník.“ 
- odůvodnění návrhu: obec Činěves má 

přiznané dotace na zateplení budovy 
obecního úřadu čp. 250 a klubu důchodců 
čp. 29, aby se stavební práce mohly provést 
v plném rozsahu dle projektové 
dokumentace, bude nutné zajistit 
financování úvěrem; obec Činěves má 
přislíbenou dotaci na bezpečnostní přeliv 
u rybníka Zásadník, na posledním zasedání 
zastupitelstva obce Činěves zastupitelé 
neodsouhlasili pokračování na pracích 
na bezpečnostním přelivu. 

- odhad nákladů: cca 7.000,- Kč 
 
Volby do zastupitelstva obce 
V naší obci se budou volby 
konat ve společenské místnosti 
v klubu důchodců v pátek 10. 
října 2014 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 11. října 2014 od 8 
do 14 hodin.  

Volební komise 
Vesnicí se šíří pomluvy některých nezávislých 
kandidátů do komunálních voleb. Jednalo se o ta 
uskupení nezávislých kandidátů, která nevyužila 
zákonnou lhůtu 30 dnů před konání voleb 
pro delegování svého zástupce do volební komise.   



OÚ Činěves 08. 10. 2014   - 2 – 
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27. 5. 2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 
 

Pomluvy se týkaly toho, že okrsková volební 
komise vhodí do volební urny hlasovací lístek 
za občany, kteří se voleb nezúčastnili, a v seznamu 
voličů je označí, jako by se voleb zúčastnili.  
Z tohoto důvodu starostka kontaktovala Státní 
volební komisi, Krajský úřad Středočeského kraje 
a Městský úřad Městec Králové. Jednou 
z možností, aby se zabránilo spekulacím 
s výsledkem voleb, byla možnost jednotlivých 
uskupení nezávislých kandidátek požádat Státní 
volební komisi o vydání povolení se účastnit 
sčítání. Ani této možnosti žádné z uskupení 
nevyužilo.  
Další možností bylo požádat o přítomnost 
pracovníků Městského úřadu Městec Králové 
u voleb. Bohužel tito pracovníci, kteří mají 
potřebné zkoušky, se účastní  voleb v Městci 
Králové, kde pomáhají zpracovávat statistiku. 
Proto na doporučení Krajského úřadu 
Středočeského kraje dala starostka dne 6. října 
2014 možnost třem uskupením nezávislých 
kandidátů, aby si dodatečně delegovali svého 
zástupce. Termín pro podání byl stanoven na úterý 
7. října 2014 do 10 hodin. Na obecní úřad byly 
doručeny dvě delegace člena do volební okrskové 
komise. Tj. jedno ze čtyř uskupení nezávislých 
kandidátů nebude mít v okrskové volební komisi 
svého člena. 
 
Stav pokladny a účtů 
Na veřejnosti se neustále množí 
informace, že je obecní pokladna 
prázdná. Z tohoto důvodu 
uvádíme stav pokladen a účtů ke 
dni sepsání tohoto vydání zpravodaje, tj. 8. října 
2014 ve 12 hodin: 
o pokladny:  35 235,00 Kč 
o běžné účty:  2 878 390,90 Kč 
o úvěrový účet:  -2 121 900,00 Kč 

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

v klubu důchodců, 
o 11. října 2014 od 13 hodin podzimní brigáda 

(TJ Sokol Činěves), 
o 28. října 2014 od 18 hodin v sále kulturního 

domu v Městci Králové Veselá trojka Pavla 
Kršky  (SK Městec Králové). 

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

v klubu důchodců, 

o ve středu 17. září 2014 zájezd do Litoměřic 
na Zahradu Čech (ZO ČZS Činěves), 

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

o 27. září 2014 podzimní tvoření (sdružení 
nezávislých kandidátů Šance na stejná práva), 

o 4. října 2014 dámský klub, 
o 4. října 2014 posvícenská zábava (SČH a AC 

Činěves), 
o 5. října 2014 vítání občánků, 
o 5. října 2014 projížďka ve vyhlídkovém 

vláčku a zásah sboru dobrovolných hasičů 
z Vestce (sdružení nezávislých kandidátů 
Šance na stejná práva), 

o 5. října 2014 sousedská (SČH a AC Činěves). 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Pravidelná údržba veřejné zeleně.  
Výsadba dvou alejí – u křížku na Úmyslovice 
a ve Skále. 
Pokládání silničních obrubníků k chodníku 
k autobusové zastávce u bývalé kovárny (z důvodu 
opravy povrchu silnice). 
Proběhlo výběrové řízení na firmu, která bude 
dodávat auto včetně kontejnerů, komposterů 
a popelnic na zelený odpad. Dodávka automobilu 
se uskuteční v příštím roce. 
Pracovníci obce opravili valník, na kterém pak 
byla provedena technická prohlídka. 
Byla provedena oprava traktoru Zetor. 

Fara 
Pokračování na opravě fasády na stodole. 

Rybník Zásadník a chatky 
Zakoupeno 300 kg kaprů. 
Objednáno zaměření cesty podél rybníka a přilehlé 
retenční nádrže až k silnici na Městec Králové. 
Od roku 1991 se podařilo zkolaudovat přípojku 
elektřiny k Zásadníku.  

Les 
Proběhlo místní šetření z důvodu prošetření 
podnětu – možnost pádu větví na místní 
komunikaci k hájence. Ve spolupráci s lesním 
hospodářem bylo objednáno prořezání stromů 
a úprava keřů, aby nezasahovaly do komunikace. 

Mateřská škola 
Dokončena instalace tepelného čerpadla. 

Kanalizace a ČOV 
Na katastrální úřad v Nymburce bylo podáno 12 ks 
smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
kanalizační řady a 15 ks smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na kanalizační přípojky. 
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Objednáno čištění přečerpávacích šachet v obci 
a na ČOV. 

Pozemky 
Byla podepsána kupní smlouva na prodej 
nepotřebného pozemku na zahradě v bývalé 
hospodě U Toníčka. 
 
Knihovna 
Čtenářská soutěž KNIHOREJ   
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní čtenářskou 
soutěž KNIHOREJ aneb čtenářská soutěž, která je 
určena pro děti.  
V říjnu soutěžíme s knížkou O LÍNÉ BABI ČCE – 
VYPRÁVĚNÍ O BABI ČCE, KTERÁ SI 
VYHODILA Z KOPÝTKA , kterou napsala 
Alena Kastnerová, vydalo: nakladatelství Mladá 
fronta. 
Otázky: 
1)      Co je to škapulíř? 
a)      malý látkový pytlíček 
b)      malá dřevěná truhla na klíček 
c)      plastová krabička 
2)      Jakou barvu měl 
balon, kterým letěla 
babička? 
a)      zeleno-žlutou 
b)      bílo-červenou 
c)      modro-žlutou 
3)      Jak se jmenoval instruktor lyžování? 
a)      Pepík 
b)      Rostík 
c)      Bertík 
Své odpovědi nám zasílejte do konce října 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. 
Zdroj Čtenářská soutěž knihorej:  
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/1133/celostatni-souteze/celostatni-
ctenarska-soutez/rijen-2014/,l platné ke dni 6.10.2014, 15,55 hod 

Historický kaleidoskop 
Vážení čtenáři Historického kaleidoskopu, 
stále ještě mailovým a webovým způsobem 
vychází váš oblíbený časopis. Věřím, že již brzy se 
vyřeší jeho financování a budeme jej  moci opět 
obnovit v tištěné formě.  
Přijměte však alespoň takto pozvání na některé 
naše akce a informace o zajímavých událostech. 
Na titulní straně se dočtete o událostech 22. září 
1938 v Třemešné. Ještě nebylo proč a vlastně proti 
komu, ale již se ubíjelo, kradlo a vraždilo.  
http://www.historickykaleidoskop.cz/udalosti/puc-
22.-zari-1938-v-tremesne-ve-slezsku.html 

Zveme vás na setkání s knihou Sejdeme 
se v Denveru – a ani nemusíte jet tak daleko. Stačí 
na Žižkov do Ústavu pro studium totalitních 
režimů. Zdaleka naopak přijede autor knihy 
František Čvančara.  
http://www.historickykaleidoskop.cz/udalosti/sejde
me-se-v-denveru.html 
Podívejte se také na zajímavé pozvánky, například 
na zájezd do KT Mauthausen, zádušní mši 
za popravené v chrámu sv. Víta, pozvánku 
do východních Čech na uctění památky padlých 
příslušníků SOS a další. Nezapomeňte se také 
podívat, jak se pochodovalo po stopách Spelteru 
a pojďte příští rok s námi. 
http://www.historickykaleidoskop.cz/toulky-
domovem/prvni-rocnik-pochodu-po-stopach-ii.-
odboje-skoncil-at-zije-druhy.html 
A konečně – rádi uveřejňujeme zprávy 
o obnovených památnících na padlé v I. světové 
válce, jejíž 100. výročí rozpoutání si v těchto 
týdnech připomínáme. Tak tomu bylo také 
v sobotu v Šetějovicích a jsme rádi, že jsme mohli 
být při tom. 
http://www.historickykaleidoskop.cz/toulky-
domovem/obnoveni-pamatniku-padlym-v-i.-
svetove-valce-v-setejovicich.html 
A nezapomeňte se také podívat na e-shop ANLET, 
kde je k dispozici kniha Vlastislava Janíka 
o operaci Spelter a již jsou v prodeji vlčí máky – 
www.eshop.anlet.cz 
Přeji vám hezké podzimní dny a těším se na další 
setkání nad českou historií 
Jindra Svitáková, šéfredaktorka Historického 
kaleidoskopu 
Zdeňka Šlechtová, knihovnice  
 
O. S. Toulavé Tlapky 
Pomáháme opuštěným zvířatům znovu 
do života. Pomozte i vy, aby čtyřnozí přátelé 
na Zemi nemuseli trpět a mohli zde skutečné žít. 
Naše organizace je nestátní, nezisková, závislá na 
darech a pomoci milovníků zvířat. Proto jsme 
velmi vděční za váš zájem jakkoliv pomoci a 
zapojit se do ochrany zvířat. Forma pomoci záleží 
na každém, jaké má časové a finanční možnosti. 
Věříme však, že s ochotou pomoci každý najde 
i možnost, jak se zapojit.  
Azyl se nachází na samotě Blato u obce 
Úmyslovice 4 km u Poděbrad, centrální kontakt 
je 776 083 090 denisa.tlapka@seznam.cz. Denisa 
Zárybnická 
Co nám nejvíce pomůže: 
o velké i malé konzervy pro psy a kočky, 

kapsičky 
o kontakt nebo pravidelný dovoz mražených ryb 
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o lososový olej (doplněk krmiva pro psy) 
o saponáty na úklid (ne savo) 
o úklidové prostředky (smeták, lopatka, 

jednorázové rukavice, škrabky, desinfekce - 
profi veterinární na podlahy a povrchy) 

o plastové kýble 10 l, 20 l 
o velké nádoby – plastové vany, lavory, hrnce 

(staré vyvařovací, zabijačkové – ty největší), 
plastové i kovové sudy 

o plastové boxy s víkem (na uložení pamlsků, 
dokumentů, hraček – před hlodavci) 

o plastové pelíšky pro psy 
o přepravky pro kočky, velké přepravky pro psy 

(velmi akutní) 
o kancelářské potřeby (obálky, krabičky, 

lepenka, nůžky, propisky, průhledné desky  
apod.) 

o textil – deky, ručníky, prostěradla a velké kusy, 
oblečení (neplněné peřím ani šusťák) 

o velké pevné pytle na odpad (akutní) 
o obyčejnou pračku, konvice 
o kočičí škrabadla, pelíšky, záchodky a jakékoli 

vybavení pro kočičky 
o obojky, vodítka 
o odčervovací tablety, tablety bravecto 

(odblešovací) 
o dřevo (prkna, trámy, fošny, osb desky, latě, 

palivové zbytky, kulatiny, krajiny) 
o hřebíky, šrouby a další nářadí, staré kovové 

dveřní panty (vše co nepotřebujete ve stodole) 
o věci do aukcí a do eshopu – za prvé užijeme 

jakékoli „harampádí“ např. při vyklízení 
pozůstalosti, od hrníčků, hraček, dekorací 
přes domácí potřeby, i starý menší nábytek 
(vše co najdete v bazarech), do aukcí 
využijeme nepoškozené plyšáky, hračky 
pro psy zánovní, ruční výrobky, cokoli vás 
napadne a co nepotřebujete, můžete nám zaslat 
a my tyto věci prodáme a vyměníme 
za důležité věci nebo veterinu pro zvířata. 
Do našeho eshopu využijeme stálé dodavatele 
handmade výrobků naprosto cokoli – 
za velkoobchodní cenu se slevou nebo 
za úhradu materiálu. 

Dále sháníme velmi důležité kontakty a fyzickou 
pomoc: 
o sháníme kontakt na dobrého člověka, 

od kterého můžeme odebírat stavebniny 
na velkoobchodní či nákupní cenu 

o sháníme možnost za velkoobchodní či nákupní 
cenu surového dřeva nebo prken 

o potřebujeme placené řemeslníky (obkladače, 
zedníky, tesaře, elektrikáře – za slušné ceny 
práce) 

o velmi akutně hledáme dobrovolníky 
na natírání, broušení, mytí misek a celkový 
úklid (fyzicky náročná práce a je toho opravdu 
hodně) 

o aktivní dobrovolníky na pomoc přes internet 
(propagace)  

o dobrovolníka s autem ochotného jezdit na akce 
s dobrovolníky v Praze s charitativním stánkem 

Za veškerou vaši pomoc děkujeme i za to, že se 
zapojíte do naší činnosti, je to společné poslání 
všech, kteří zvířata milujeme. 
Kontaktujte nás, budeme vám vděční jménem 
tlapiček, které máme v péči. 
O.S. Toulavé Tlapky - www.toulavetlapky.cz 

 
Foto: Denisa Zárybnická 

 
Zajímavosti v obci 
Kříž pod kostelem a směrem na Úmyslovice 
Podle činěveské školské kroniky (zapsal učitel 
Vosáhlo) byl v Činěvsi roku 1857 vztyčeny dva 
pomníky, jeden u kostela sv. Václava a druhý pod 
vsí mezi cestami, místo je později zváno U křížku.  
Pomníky jsou stavebně zřízené podstavce, 
do kterých je zakotven železný kříž doplněný 
jednoduchým odlitkem J. Krista v ukřižované 
poloze. 
Podle kroniky byly kříže vysvěceny 14. července 
1857 místním knězem Františkem Šafránkem. 
Slavnosti se rovněž účastnil okresní hejtman 
z Poděbrad. 

Socha sv. Jana Nepomuckého 
Dne 17. ledna 1866 se protokolárně obec zavázala 
postavit sochu sv. Jana Nepomuckého 
a po všechny časy ji udržovat. Z obecní kasy dáno 
na účel zřízení pomníku 520 zl., zbývající částka 
vybrána po vsi od obyvatel. Socha zhotovena 
kamenickým mistrem Václavem Bydžovským 
v Novém Bydžově a slavnostně vysvěcena na Boží 
Tělo v roce 1866 knězem Františkem Šafránkem. 
Dotyčný v Činěvsi působil v letech 1854 – 1870. 
Sepsal kronikář František Sýkora 


