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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 3/2011 

Informační zpravodaj obce Činěves 
Náměty, připomínky zasílejte na fax 325 635 113 nebo e-mail ou@cineves.cz

 
Zprávy z obecního úřadu 
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 
20.9.2011.  

 
V současné době není ještě usnesení. 
O projednávaných událostech budete 
informování v následujícím vydání zpravodaje.  

 
Služby obecního úřadu 
Znovu uvádíme, co je možné vyřídit 
na obecním úřade a co je k tomu potřeba 
přinést nebo znát: 
o Katastr nemovitostí – výpis: znát číslo 

listu vlastnictví, číslo domu nebo parcelní 
číslo, které chcete vyhledat.  
Cena: 100,- Kč/stránka, každá další stránka 
50,- Kč. 

o Živnostenský rejstřík – výpis: znát IČ. 
Cena: 100,- Kč/stránka. 

o Bodové hodnocení řidiče – výpis: 
předložit OP nebo pas, číslo řidičského 
průkazu. 
Cena: 100,- Kč/stránka, každá další stránka 
50,- Kč. 

o Rejstřík trestů – výpis: předložit OP nebo 
pas.  
Cena: 50,- Kč/stránka.  

o Obchodní rejstřík – výpis: znát IČ.  
Cena: 100,- Kč. 

o Insolvenční rejstřík – výpis: znát IČ 
organizace nebo jméno, příjmení, rodné 
číslo, datum narození.  
Cena: 100,- Kč/stránka.  

o Seznam kvalifikovaných dodavatelů – 
výpis: znát IČ organizace nebo zahraniční 
číslo organizace.  
Cena: 100,- Kč/stránka.  

o Zažádat o zřízení datové schránky. 
o Vidimace (ověření listin): 30,- Kč/stránka. 

o Legalizace (ověření pravosti podpisu): 
30,- Kč/podpis.  

 

VPP, OPP, veřejná služba 
Z důvodu množících se otázek ze strany 
občanů vysvětlujeme výrazy, které byly 
použity ve zpravodaji č. 2. Jednalo se o: 
o veřejně prospěšné práce (VPP): jsou 
časově omezené pracovní příležitosti, které 
po dohodě s úřadem práce vytváří 
zaměstnavatel. Spočívají v činnostech 
ve prospěch obce, státu nebo jiné veřejně 
prospěšné instituce.  
Jejich cílem je umožnit uchazečům 
o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu 
práce pracovat v době, kdy nemohou najít 
standardní práci. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadů 
práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 
na tyto pracovní příležitosti poskytuje 
příspěvky.  

 
o obecně prospěšné práce (OPP): trest 
obecně prospěšných prací je často ukládaným 
trestem. Odsouzený je povinen odpracovat 
osobně, bezplatně, ve svém volném čase 
soudem stanovený počet hodin (50 – 300) 
ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně 
prospěšných institucí, a to nejpozději 
do jednoho roku od nařízení výkonu trestu 
soudem.  
Jestliže potrestaný člověk trest bez 
závažnějších důvodů neodpracuje OPP 
v plném rozsahu, soud přemění OPP na trest 
nepodmíněný (počet nevykonaných hodin 



OÚ Činěves 21.09.2011  - 2 – 
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27.5.2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 
 

se rovná počtu dní, které odsouzení stráví 
ve vězení). 
o veřejná služba: jedna z možností 
zachování, popř. rozvíjení pracovních 
schopností a dovedností osob, které 
dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze. 
Veřejná služba má i důležitý sociální rozměr, 
podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje 
participaci lidi na životu obce a přispívá 
k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné 
nouzi a ostatními občany.  
Obec může v jednom kalendářním měsíci 
nabídnout osobám k odpracování 30 hodin. 
Za výkon veřejné služby pracovníci 
nedostávají mzdu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pracovníci na veřejně prospěšné práce jsou 
od měsíce září zařazeni do projektu, který je 
spolufinancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky. Z toho důvodu nemohla být 
s pracovníky, kteří byli zaměstnáni 
od měsíce dubna prodloužena stávající 
smlouva (tzn. vytvořen jen dodatek k této 
smlouvě), ale musela být sepsána nová 
smlouva s uchazečem o zaměstnání. 
 
Provozní doba knihovna 
Knihovna je otevřena na faře každé 
pondělí a čtvrtek od 13 do 15,30 hod. 
 
Události v obci 
o podzimní zkoušky psů pořádané MS 

Činěves – pole, 

 
o výlet do ZOO, 
o rybářské závody. 

 
Připravuje se 
o posvícenská zábava 1. října od 20 hodin 

v místní sokolovně, vstupné 50,- Kč,  

o 23. září 2011 od 16 hodin první setkání 
„Dámského klubu“ ve společenské 
místnosti klubu důchodců, živá hudba 
(Josef Kettner) a občerstvení zajištěno.  

 
Klub důchodců 
Někteří občané by rádi věděli, komu konkrétně 
byly přiděleny byty v klubu důchodců:  
o byt č. 1 – Marie Šťastná, 
o byt č. 2 – Růžena Nová, 
o byt č. 3 – Jaroslava Šafránková, 
o byt č. 5 – Zdenka Blažková. 
V bytě č. 4 bydlí Anna Urstová. 

 

Odečet vody 
O víkendu 8. a 9. října 2011 bude probíhat 
odečet vodoměrů.  

 
 
Odpady 
Obecní úřad upozorňuje na nekázeň občanů při 
vyvážení biomasy. Stává se, že zaměstnanci 
OÚ musí odvážet shnilé okurky a jablka, 
bramborové natě, větvě a trávu smíchané 
dohromady. 
Zaměstnanci, kteří biomasu odváží, budou 
vybaveni fotoaparátem k pořízení záznamu 
inkriminovaných míst.  
Jestliže se nezlepší kázeň občanů, budeme 
nuceni přistoupit k navýšení místního poplatku 
za odpady. 
Dále upozorňujeme občany, že není vhodné, 
aby ukládali trávu na plochu pod skladem 
Carlos Maliday (velkoobchod s nápoji) šikmo 
proti kancelářím jatek. Důvodem je velké 
riziko dopravní nehody při zastavení traktoru 
při nakládce na silnici ve směru z Dymokury 
na Netřebice.  
 
Cvičení 
Každý čtvrtek od 19 hodin probíhá 
ve společenské místnosti v klubu důchodců 
cvičení. Cena za lekci 30,- Kč.  
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Oznámení  
Na podzim proběhne v celé obci kontrola stavu 
stromů. Žádáme občany, aby nám v případě 
potřeby nahlásili stromy, o kterých si myslí, že 
je potřeba je z bezpečnostních důvodů omladit 
či pokácet. 

 
 
Petiční akce za přímou volbu 
Naše obec byla požádána o spolupráci 
při petiční akci za přímou volbu starostů, 
primátorů, hejtmanů a prezidenta. Kdo má 
zájem, může se k petici zúčastnit tím, že 
podepíše podpisový arch, který je umístěn 
na obecním úřadě. 
 

Písmenka z kroniky… 
Byl okolo roku 1800 darován do Velenic, kde 
zvonil jako umíráček. Neméně důležitým 
faktorem je blízkost děkanství v Havransku. 
První kostel v Činěvsi byl léta 1591, vznikla 
stavba z kamene a vepřovice. Mimochodem 
kronika uvádí, že to byla stavba chudá, 
bez jakékoliv ozdoby. Tento druhý kostel stál 
v místech dnešních domů čísel 30 a 31, jak 
dosvědčuje zápis faráře Potenského. V té době 
i vznikla myšlenka zakládání hřbitovů podél 
kostelů, aby zemřelí odpočívali tam, kde drželi 
svůj život duchovní. Věřící vstupující 
do chrámu, mají být hroby upomenuti 
na povinnost modliti se za zemřelé.  
Největší rozmach přineslo obci 16. století. 
Historie v tomto období hodnotí Činěves jako 
největší a nejbohatší osadu okolí. Největší část 
Činěvse vlastnili Křinečtí z Ronova (dnešní 
Oskořínek). Hlavně se píše o panu Šťastném 
Třineckém z Ronova a jeho manželce Dorotě 
Třinecké z Valdštejna a na Činěvsi. Díl vsi drží 
také v té době Jan a Adam Šlibovští 
ze Šlibovic, díl rodu Trčků a pochopitelně část 
královská komora. Rozdrobenost majetků 
v Činěvsi dokumentuje i další událost. Roku 
1529 žádá Václav Haugvic z Biskupic císaře 
Ferdinanda I, aby s ním vyměnil svých sedm 
osob v Bučevsi za stejný počet jeho sedláků 
v Činěvsi. Císař souhlasil a roku 1530 

se královské panství ve vsi zase o něco 
zvětšilo. Daleko větší příležitost k uchvácení 
celé Činěvse přinesla královské komoře smrt 
Šťastného Křineckého z Ronova a jeho 
manželky Doroty.  
V této chvíli poněkud odbočíme. Náhrobní 
kámen Doroty Křinecké z Valdštejna 
a na Činěvsi je jeden z nejstarších 
renesančních náhrobků v kraji. Po dlouhé 
roky byl zazděný v hřbitovní zdi nedaleko 
domku hrobaře, kde byl vystaven vlivům 
počasí. V roce 2009 byl restaurován a poté 
umístěn do kostela, aby byla tato památka 
zachována budoucím generacím. 
Ke sjednání koupě dědictví Křineckých  
v Činěvsi dochází roku 1586. Královská 
komora jménem císaře Rudolfa II. platí 
za zmíněnou část obce 9 400 kop grošů 
míšeňských. Od tohoto data se může mluvit 
o sloučené Činěvsi, která náleží 
ke královskému komornímu panství se sídlem 
v Poděbradech. Z úředního odhadu k tomuto 
obchodu je možno vyčíst zajímavé skutečnosti, 
např. názvy rybníků ke vsi náležejících Čižík, 
Násadník (třecí) a dva Šarhánky. Osvěžení 
nabízejí tři šenky, kde se čepuje pivo 
z Nymburka. V době prodeje nymburského 
piva už musí také existovat šenk, který nabízí 
zámecké pivo z Poděbrad, jak vyplývá 
z dokumentu s datem vzniku 1568.  
K velikým přednostem zdejších usedlíků náleží 
fakt, že obci nepřísluší žádné roboty, kromě 
povinnosti asistovat panstvu při lovu. Ovšem 
suma, která se jednou ročně ze zdejších 
usedlostí odvádí je značná, 2 400 kop grošů. 
Pro možnost přibližné představy této částky 
uvádíme cenu slepice (2 groše) a cenu kopy 
vajec (4 groše).  
V urbáři poděbradského panství (něco jako 
notářský zápis o dění na panství) se můžeme 
dočíst o nejstarších známých jménech obyvatel 
v Činěvsi. Prameny uvádějí Jana Mlynáře, Jana 
Řezníčka, Brože krčmáře v krčmě vejsadní, 
jména Jíra, Adam „malej“, Jan Znenáhlo, 
Vondra Zelenej, Matěj Pospíchal, Martin 
Němec, Vaněk Bílej, Jan Kudrna, Jan Kříček 
a Adam „velkej“, člověk pana Šťastného 
Křineckého. Další usedlíci se vzpomínají 
rokem 1590 jako staří v Činěvsi a jsou to Jan 
Pilnej, Jan Strniště, Jan Sadskoj, Jiřík Ocásek, 
Václav Doležanskej, Lída Urbanka, Anna 
Kudrnova, Václav Litoměřickej, Jan Římek, 
Jiří Benda, Jan Bourek, Jan Landa a Beneš 
od pana Trčky přikoupený. 
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Při prodeji statků se v 16. století připomíná 
v inventáři zbroj, která byla na statek úředně 
vložena. Mezi částmi válečného náčiní čteme 
termíny – plech přední, plech zadní, vobojček, 
piklhaub, voštěp a šavle. U chalupníků není 
zbroj uváděn. Tato doba přináší nařízení 
vrchnosti, které nemá v celé další historii 
obdoby, je to předpis o boji proti přepychu 
a plýtvání. Mimo jiné mluví o tom, že čeleď 
má místo masa jísti ryby (bělice, okouny) 
zejména tehdy, když už maso bylo k obědu 
a na řadě je večeře.  
Zmíněné ryby zanechaly v naší historii také 
nejednu zajímavou stopu, například příběh 
z nymburských soudních knih. Dva rybníkáři 
přišli do krčmy k Matoušovi v Činěvsi. Sedli 
za stůl s Matoušem a vypili za dva peníze piva, 
krájeli a jedli koláče nebo sýr. Bylo posvícení, 
hudci hráli. Rybníkáři začali nabízet zaplacení 
pití i ostatním v krčmě a všichni také přijali, 
kromě Fabiána ze Tábornice. Jak se pilo 
a mluvilo docházelo k hádkám, cože 
vyvrcholilo tím, že Viktorián Liška (sládek 
z Dymokur) vynadal krčmáři (jako nadávku 
uvádí zápis slovo „potvorníče“) a dal mu 
pohlavek. V tom okamžiku vzplála rvačku a za 

chvíli se už prala celá hospoda. Výsledek 
neshody byl krutý, Vikrotian zabil nožem 
jednoho rybníkáře a ostatní měli velkou práci, 
než jeho a krejčího Poláčka, který se také 
oháněl nožem, mečem uklidnili. Bohužel 
výrok soudu neznáme, kronika však praví, 
co záleželo na ubohém rybníkáři. Pěkným 
příkladem tehdejších soudních praktik je 
proces vedený proti Janu Roubíčkovi, sousedu 
z Činěvse. Ten za hádky udeřil palicí do hlavy 
Tobiáše ze vsi Skochovice, nemaje prý k tomu 
žádné příčiny. Tobiáš úder do hlavy nepřežil 
a ke slovu přišel hejtman panství chlumeckého, 
který vznesl žalobu na Roubíčka k právu 
poděbradskému. Za přítomnosti hejtmana 
panství poděbradského a několika konšelů 
téhož města byl vynesen rozsudek, že 
Roubíček musí sirotkům zaplatit 25 kop grošů 
českých, ve 3 lhůtách a pro výstrahu jinými si 
odsedí 14 dnů vězení. Při tom byl ještě zapsán 
trest pokuty, kdyby Roubíček mluvil ve zlém 
o sirotcích, či hejtmanu chlumeckém. 
Pozoruhodné je, že zápis uvádí, vzpomínajíc 
sirotky, aby nedávali slovy Roubíčkovi příčiny 
ke zlé vůli.  (pokračování v dalším čísle).  
Sepsal kronikář František Sýkora. 

 
Vyplněné odstřihněte a odevzdejte na OÚ nebo zašlete na email ou@cineves.cz. 

 

Kontaktní formulá ř 
 
V případě zájmu o zasílání informací z OÚ do vašich e-mailových schránek sdělte svůj 
kontakt.  

Jméno a příjmení ………………………………………… e-mail …………….......................... 

Telefon …………………………..  

 
Vyplněné odstřihněte a odevzdejte na OÚ nebo zašlete na email ou@cineves.cz. 

 

Odečet vodoměrů ze dne ……………….. 
 

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

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

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


