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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 4/2014 

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

 
Poděkování 
Obecní úřad děkuje: 
panu Miroslavu Lounkovi  za pomoc při řešení 
problému v mateřské školce, 
ženám ze Šikovných rukou za uspořádání 
velikonoční výstavy a za pomoc na přípravě akcí 
„Hledání velikonoční slepičky“ a pálení 
čarodějnic. 
 
Sbírka 
Obec Činěves se již potřetí zapojí do sbírky: Český 
den proti rakovině 2014, která 
proběhne ve středu 14. května. 
Barva stužky u kytiček bude 
letos tyrkysová a minimální 
prodejní cena zůstává 20,- Kč. 
Kytičky bude možno zakoupit na 
obecním úřadě a v pekárně. 
 

Zasedání zastupitelstva obce 
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 10. dubna 
2014: 

Zastupitelstvo obce schválilo:   
o zapisovatelka Marie Vorlíčková 
o ověřovatelé zápisu schváleny Jana Malá 

a Marcela Sečová 
o předložený program  
o uzavření smlouvy na zpracování žádosti 

o dotaci na akci „Zateplení klubu důchodců 
Činěves čp. 29“ s Ing. Davidem Plíštilem, 
Ph.D., IČO: 66992354, Mělník 

o uzavření smlouvy na dodavatele internetového 
připojení od firmy Galance internet, Bohumil 
Boura, IČO: 62448064, od 1. května 2014 
za cenu 905,- Kč/měsíc (OÚ, školka 
a knihovna) 

o nákup vybavení, aby šlo zasedání 
zastupitelstva vysílat online 

o rozpočtové opatření č. 3 
o účetní závěrku mateřské školy za rok 2012; 
o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

mateřské školy na 2. čtvrtletí 2014, tj. 54.713,- 
Kč 

o pronájem nebytového prostoru v přízemí 
v budově čp. 184 v Činěvsi o celkové výměře 
30,7 m2, cena 1.000,- Kč/měsíčně (pouze 
pronájem vybaveného kadeřnictví nábytkem;  

 

služby, tj. vodné, stočné, elektřina, odpady, 
úklid si hradí nájemce sám) s paní P. N. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do konce roku 2014 

o pronájem pozemku par. č. 85/3 v k. ú. Činěves 
o výměře 21 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
za cenu 105,-Kč ročně splatných k 15. prosinci 
toho roku, sazba 5,- Kč/m2/rok na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou  – pan I. S. 

o umístění 2 kusů ovcí od NFFL na farskou 
zahradu do části, která je špatně přístupná 
na sekání 

o uzavření dohody s manžely G., tj. vzájemný 
zápočet (+ zaplatit soudní výlohy + max. 
20.000,- Kč manželům G.), v případě 
nepřistoupení na mimosoudní vyrovnání, 
okamžitě podat odvolání proti rozsudku 
a žalobu na vymáhání pohledávek 

o podání žádosti o dotaci na řešení svozu 
biologického odpadu  na Státní fond životního 
prostředí firmou Ing. David Plíštil, Ph.D. 

o vyúčtování dotace MS Činěves – pole za rok 
2013 ve výši 20.000,- Kč 

o vyúčtování dotace TJ Sokol Činěves za rok 
2013 ve výši 30.000,- Kč 

o zveřejnění záměru směny pozemků 
ve vlastnictví obce par.  114/1 a par. č. 75/2 
o celkové výměře 534 m2 za pozemek par. č. 
113/1  v k. ú. Činěves o celkové výměře 534 
m2 s podmínkami (dodržení stejné výměry, 
přeložení příjezdové komunikace a elektrické 
přípojky) 

o změna rybářského řádu pro členy OS Zásadník 
- vypuštění data hájení ryb a ostatních 
živočichů 

o přijetí dotace od SFŽP, akceptační číslo 
14172073, na akci „Výměna zdroje vytápění 
mateřská škola čp. 184, Činěves“a jejím 
zahrnutí do rozpočtu obce a rozpočtovou 
úpravou; 

o uzavření smlouvy s firmou Tendra spol. s r.o., 
IČO: 01820265, na organizaci zadávacího 
řízení na akci „Výměna zdroje vytápění 
mateřská škola čp. 184, Činěves,“ akceptační 
číslo žádosti: 14172073 

o uzavření smlouvy s firmou Tendra spol. s r.o., 
IČO: 01820265, Mělník, na organizaci 
zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy 
a změna užívání stavby čp. 250 v Činěvsi“  
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o 18x odpověď na žádosti dle zákona 
č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu 
k informacím: 
- č. j. Čin/82/2014 – finanční výnosy 
- č. j. Čin/86/2014 – inventury 
- č. j. Čin/109/2014 – smlouvy OS Zásadník 
- č. j. Čin/110/2014 – smlouvy TJ Sokol 

Činěves 
- č. j. Čin/111/2014 – smlouvy MS Činěves - 

pole 
- č. j. Čin/112/2014 – smlouvy Nadační fond 

Františka Lukeše 
- č. j. Čin/117/2014 – docházka 
- č. j. Čin/118/2014 – zápisy finančního 

výboru 
- č. j. Čin/114/2014  – harmonogram 

inventur 
- č. j. Čin/121/2014  – brožura 
- č. j. Čin/122/2014 – dámský klub 
- č. j. Čin/147/2014  – topení 
- č. j. Čin/156/2014  – finanční výnosy z HS 
- č. j. Čin/162/2014  – neúplný zápis 

32/2014 
- č. j. Čin/242/2014  – dámský klub 
- č. j. Čin/243/2014  – zaměstnanci OÚ 
- č. j. Čin/244/2014  – nadace F. L. 
- č. j. Čin/253/2014– územní plán 

o podpis smlouvy o zajištění odběru a využití 
odpadu z obalů ev. č. 60/0813 + dodatek č. 1 
k této smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s. 

Zastupitelstvo obce neschválilo:   
o provozní řád sportoviště pro děti a veřejnost 
o odložení projednávaného bodu – vyřazení 

majetku; 
o návrh na vyřazení majetku 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:   
o stav pokladny a účtů k 31. březnu 2014: 

- pokladna: 72.968,00 Kč 
- běžný účet: 1.303.558,29 Kč 
- spořící: 2.116.746,00 Kč 
- úvěrový: -2.372.100,00 Kč 

o stavební akce – urychlení prací na opravě 
střechy fary 

o rozpočtové opatření  č. 2 
o revizi knihovny:  

- počet svazků: 2.084 
- počet svazků 

v regále: 2.071 
- nezvěstné: 39, ty byly odepsány 

o rozhodnutí č. 20 – stavební povolení: stavební 
úpravy čp. 262 zesílení stropní konstrukce sálu 
sokolovny 

o ověření zjednodušené dokumentace: kolna, 
sklady u čp. 59. 

o rozhodnutí č. 24 – kolaudační rozhodnutí: 
přístavba a nástavba skladu u čp. 256 
v Činěvsi. 

o rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
a úplné uzavírky pozemní komunikace 
uzavírka silnice II/330 

o vyjádření: výměna potrubí zatrubnění části 
vodního toku v obci Činěves.  

o volby do Evropského parlamentu se budou 
konat 23. a 24. května 2014 ve společenské 
místnosti v klubu důchodců, počet volebních 
okrsků: 1 

o valná hromada České spořitelny, a.s. se koná 
dne 23. dubna 2014, Praha 4 

o nařízení Státní veterinární 
správy: mimořádné 
veterinární opatření 
chovatelům včel 

o konkurz na obsazení místa 
ředitele Mateřské školy 
Činěves  

o naučná stezka – Společnost činěveské historie 
o dohoda o výkonu obecně prospěšných pracích 
o průzkum kontaminace podzemní vody 

v lokalitě „Skála“ 

Úkoly do příštího zasedání - starostka:   
o do konce dubna 2014 zrušit účty u GE Money 

bank  
o rozdělit seznam vyřazeného  majetku 
o náklady na jednotlivé kulturní akce vč. počtu 

zúčastněných 
o náklady na zboření domu čp. 68 

po Kučerových; 
o náklady na přeložení komunikace a zboření 

domu čp. 69; 
o cena zasíťované parcely za m2 
o náklady na sportoviště 

 
Připravuje se 
o 17. května 2014 od 14 hodin v tělocvičně 

základní školy v Dymokurech školní 
akademie „Škola v pohybu“ (Masarykova 
základní škola Dymokury), 

o 24. a 25. květen 2014 motocyklové závody na 
okruhu v Dymokurech, 

o 31. května 2014 od 8 hodin dětské rybářské 
závody na rybníce Zásadník (OS Zásadník), 

o 1. června 2014 v areálu fary den dětí (čas bude 
upřesněn na plakátech a v rozhlase), 

o 1. června 2014 v sokolovně loutkové 
představení pro děti Neohrožený Mikeš (čas 
bude upřesněn na plakátech a v rozhlase), 

o 28. června 2014 od 18 hodin noční rybářské 
závody na rybníce Zásadník (OS Zásadník), 
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o Červen 2014 slavnostní vyřazení 
předškoláků ve společenské místnosti v klubu 
důchodců (přesný datum bude upřesněn), 

o 13. června 2014 od 15 hodin dámský klub 
ve společenské místnosti v klubu důchodců,  

o 9. srpna 2014 setkání sběratelů historických 
vozidel na faře. 

Pozn. akce Lukešova jízda, která byla v plánu akcí 
na letošní květen, byla přeložena na pozdější 
termín.  
 
Přehled uskutečněných akcí  
o 5. dubna 2014 rybářské závody (OS 

Zásadník), 
o 5. dubna 2014 lední revue Popelka na ledě,   
o 10. dubna 2014 šikovné ruce, 
o 13. dubna 2014 velikonoční tvoření, 
o 16. dubna 2014 velikonoční vystoupení dětí 

z mateřské školy, 
o 18. dubna 2014 Hledání velikonoční slepičky, 
o 19. dubna 2014 divadelní představení Dívčí 

válka, 
o 19. – 20. dubna 2014 velikonoční výstava 

šikovných rukou,  
o 24. dubna 2014 šikovné ruce, 
o 30. dubna 2014 čarodějnice, 
o 7. května 2014 šikovné ruce. 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Pravidelné uklízení odpadků u kontejnerů 
na tříděný odpad a sekání trávy. 
Vyrovnání terénu zeminou, kde bylo potřeba (např. 
prostor před pekárnou) a osetí trávou. 
Úprava místních komunikací a příjezdových cest 
k nemovitostem škrábankou, kterou nám poskytla 
firma ČNES. 
Dosázení keřů podél farské zdi, výsadba keřů 
u plata na popelnice a parkoviště u hřbitova. 
Úprava prostoru po čp. 68 (vybírání opuky a sutě). 

Skála 
Dne 26. února 2014 byl proveden zkušební vrt 
a byly odebrány vzorky vody s výsledkem: 
podzemní voda v prostorách bývalého lomu Skála 
NENÍ kontaminována uhlovodíky C10 – C40, 
těžkými kovy (Cd, Pb, Cu, Ni, Co, Cr, As, Be, V, 
Hg) a kyanidy CN. 
Pokračuje se v pracích, které vzešly z místního 
šetření: pokácení starých a nemocných stromů. 
Postupné stěhování skládky bioodpadu na pozemek 
par. č. 1585/20. Byla provedena strojová úprava 
pozemku par. č. 1578/2 – orná půda.  
Dne 11. dubna 2014 byl doručen protokol 
o kontrole od České inspekce životního prostředí 

ve věci podnětu od místního občana na podezření 
na porušování zákona o odpadech s výsledkem: 
ze strany obce Činěves nedošlo k porušení zákona 
o odpadech. 

Fara 
Proběhlo další místní šetření za účasti statika 
p. Vinaře a p. Burešové z Národního památkového 
ústavu, a Ing. Konherferové z Městského úřadu 
Poděbrady, odbor památkové péče, za účelem 
opravy střech na chlévě a stodolách. 
Připravuje se zavedení elektrického vedení 
do stodoly.  

Chodník  
Probíhají přípravné práce na stavební povolení. 

Mateřská škola 
MŠ byla dne 11. dubna 2014 zkolaudována. 
Demontáž hracích prvků, které nevyhovovaly 

normám. Demontáž 
sedáku na pískovišti 
a následná instalace 
plastových sedáků, které 
odpovídají normám. 
Vybudování nových 

chodníků a vyrovnání terénu zeminou, osetí trávy. 
Vybudování betonového plata pro instalaci stojanu 
na kola (v parku před vchodem). Dosázení keřů 
podél chodníku školky. Nátěr dřevěného plotu.  
Nákup myčky nádobí a elektrického sporáku. 
V současné době probíhá instalace nového nábytku 
a následně se bude stěhovat školka z budovy fary.  
Před přestěhováním školky a zahájením provozu 
bude den otevřených dveří pro veřejnost. 

Sběrný dvůr 
Oprava omítek na fasádě, zdi, nájezdové rampě. 
Nátěry dřevěných podhledů, mříží na budově. 
Úprava terénu.  

Dětské hřiště 
Pravidelná roční prohlídka hracích prvků 
autorizovanou osobou. 

Klub důchodců 
Přestěhování sušáku na prádlo. Vybudování 
dlážděného prostoru pro venkovní posezení na 
dvoře vč. zakoupení stolku a pěti židlí.  
Srovnání terénu a osázení květinami a vysetí trávy. 
Nátěr plotu. 
Před budovou klubu byl nainstalován stojan na 
kola.  

Rybník Zásadník 
Bylo provedeno geodetické zaměření hranice 
obecního pozemku – cesty podél rybníka Zásadník. 
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Les 
Dne 25. dubna 2014 byla provedena kontrola 
obecního lesa za účasti zástupců MěÚ Poděbrady, 
Ing. Čech, a obecního lesního hospodáře p. Peřiny. 
Místní šetření proběhlo z důvodu navýšení celkové 
těžby dřeva v důsledku nutnosti provedení 
jednotlivých zásahů v porostu. 

 
Protipovodňová opatření  
Pro výměnu kanalizačního potrubí v Netřebské 
ulici u čp. 276 a čp. 215 je zakoupeno plastové 
potrubí o průměru 1.000 mm. Je zhotovený 
a potvrzený projekt na výměnu potrubí. Zhotovuje 
se plastová šachta pro vyústění kanalizačního 
potrubí.  
 

Oznámení MUDr. Doležel 
MUDr. Doležel bude v ordinaci v Činěvsi 
ordinovat ve středu 28. května 2014. 
Avizovaný termín 14. května 2014 byl zrušen. 
 

Šikovné ruce 
…. a přišlo jaro  
Březen, to je měsíc jara, budí vše i 
kytičky 
„vstávejte a rozkvétejte i když jste 
jen maličký!“  
A hle, příroda to uslyšela a dala si záležet –  
sluníčko svítilo i hřálo 
na všecko živé – jakoby se smálo. 
V trávě rozkvetly sedmikrásky, sněženky i bledule 
začaly kvést, 
Vzduch voněl po fialkách a nenechal se zahanbit –  
ani zlatý déšť.  
I naše březnová setkání se nesla v duchu jara- 
Netradiční velikonoční vajíčka, krásní barevní 
háčkovaní motýli- 
slunce, pohoda a jarní ovzduší – to vše nás 
pohladilo po duši  
a žádná z nás si nepřipadala vůbec stará. 
A když pak velikonoční slepičky přišly na řadu- 
ani jejich barevné zdobení nám nepokazilo náladu. 
Rukavice, šály, ponča i ponožky jsme sice odložily 
stranou- 
odsunuly do zadu – ale nebojte se – přijde čas 
a přijde ještě na řadu. 
Zima, déšť i vítr – ty se ještě nevzdají 
a pak po nich sáhnem, ať nás pěkně zahřejí. 

Apríl … to je 4. měsíc v roce… 
Duben zkouší na nás svoje šprýmy,  
někdy svítí slunce, fouká, občas prší 
a nebo se ráno probudíš do jinovatky a zimy. 
Ale nás to neodradí a nevezmeme chuť na práci, 

Slepičky jsme už dokončili a vajíčka také obarvili. 
Zkusili jsme i netradiční kraslice, 
zvířátka z vajec a papírové zajíce. 
Drhané pomlázky i krásné motýly –  
a jarní svátky se kvapem blížily. 
Co ještě zbývá? Všechno upravit,  
doma upéct mazanec a Velikonoce mohou přijít. 
Až zazní řehtačky a Hody, hody, doprovody, 
otevřete nejen dveře, ale i svá srdce dokořán. 
S vajíčkem, které darujete, i šťastný rok druhému 
přejete. 
Nejen štěstí, ale i zdraví –  
Velikonoce, ty předzvěst nového života slaví. 
Vajíčko je symbol života, 
tak ať se setkáme ve zdraví do roka. 
 
Knihovna 
Časopis historický kaleidoskop 
Jménem vydavatele časopisu Historický 
kaleidoskop, Asociace nositelů legionářských 
tradic, o.s., nám bylo oznámeno, že vydávání 
časopisu bylo přerušeno do října t. r. 
Příčinou přerušení jsou zejména organizačních 
důvody vzniklé platností nového občanského 
zákoníku, jehož některá nová ustanovení 
se vztahují zejména na podnikatelskou činnost 
neziskových sdružení a mění její podmínky. 
Druhým důvodem je, že se vydavateli nepodařilo 
přes více než pětileté úsilí a jednání dosáhnout 
stálé podpory pro vydávání tohoto časopisu 
ze strany státu, avšak bez ní tento druh odborného 
a vzdělávacího periodika nelze financovat. 
Nyní vydavatel jedná s dalšími subjekty o případné 
spolupráci na vydávání časopisu a musí učinit 
patřičné právní kroky, aby jeho činnost byla 
v souladu s novým občanským zákoníkem. 
Další postup ve vydávání časopisu Historický 
kaleidoskop bude tento: 
o v říjnu vyjde dvojčíslo 5-6/2014 – číslo bude 

monotematické a věnováno 100. výročí 
vypuknutí I. světové války 

o obnovení vydávání předpokládáme v lednu 
2015 

o předplatné uhrazené pro rok 2014 zůstává 
v platnosti do aktuálního čísla roku 2015  

Další informace můžete v průběhu roku sledovat 
na webových stránkách 
www.historickykaleidoskop.cz, kde budeme také 
průběžně publikovat články a aktuality. 

Čtenářská soutěž KNIHOREJ 
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní čtenářskou 
soutěž KNIHOREJ aneb čtenářská soutěž, která je 
určena pro děti. V květnu soutěžíme s knížkou 
od Daniely Krolupperové a Miloše Kratochvíla 
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Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě (vydalo 
nakladatelství Mladá fronta). 
SOUTĚŽ:  
1) Bráška Kačenky se jmenuje 
a) Vašík 
b) Petřík 
c) Pavlík 
 2) Když bylo Kačence pět let, dostala k 
narozeninám 
a) plyšového pejska 
b) panenku 
c) plyšového vodníčka 
 3) V pohádce "O strašlivém drakovi" 
vysvobodil princeznu 
Veronii  
a) rytíř Václav 
b) princ Jan  
c) mladík jménem Emil 
Své odpovědi nám 
zasílejte do konce května na e-mail  
balazova@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 a také adresu. TAK HURÁ 
DO TOHO!!! 
Zdroj Čtenářská soutěž knihorej:  
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/1071/celostatni-souteze/celostatni-
ctenarska-soutez/kveten-2014/, platné k 8.5.2014, 12,17 hod 

Zdeňka Šlechtová, knihovnice  
 

OS Zásadník 
Dne 5. dubna 2014 pořádalo OS Zásadník na 
rybníce Zásadník jednodenní závody.  
Celkem bylo uloveno 2.054 cm ryb. Nejdelší 
ulovená ryba byla kapr 62 cm – p. Jakoubek. 
Pořadí:  
1. Jakoubek 413 cm 
2. Pajer 210 cm 
3. Peřina L. 157 cm 
4. Šprync 149 cm 
5. Král 97 cm 
6. Dobiáš J. 91 cm 
7. Šimon 87 cm 
8. Vybíral 60 cm 
9. Houžvička  58 cm 
10. Lach 56 cm  
 
Odpady 
Třídíme odpad - 3. díl – Druhy odpadů 
Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a 
společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. 
Milí čtenáři, 
možná jste se na svých cestách setkali s tím, že 
téměř v každé obci jsou jiné druhy popelnic, v 
sousedním městě mají kontejnery úplně jiných 
barev, místní do nich mohou odkládat úplně něco 

jiného nebo na rozdíl od našeho města nemají 
sběrný dvůr a tam, za kopcem, třídí do pytlů… 
Důvod této rozmanitosti je celkem prostý. Za 
systém sběru odpadů, který v obci funguje, je 
zodpovědná každá obec, a protože v republice je 
přes 6000 obcí, je pestrost na místě. V ČR 
neexistuje jednotný systém sběru odpadů, vždy je 
odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou 
firmou. 
Každá obec má své specifické potřeby, představy a 
finanční možnosti a svozová firma jí podle toho 
dodává patřičné služby. Z výše uvedeného 
vyplývá, že o tom, kde budou stát kontejnery na 
tříděný odpad či bude-li v obci sběrný dvůr, 
rozhoduje obec. Stejně tak obec rozhoduje o tom, 
kolik peněz a jakým způsobem bude vybírat od 
občanů za služby spojené s odpadovým 
hospodářstvím. Na druhou stranu, budou-li stát v 
obci kontejnery červené, plechové a hranaté, to 
záleží na svozové firmě. Ve většině případů záleží 
na svozové firmě i to, jaké odpady se budou v obci 
třídit. Svozová firma je závislá na svých 
odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách, a 
podle toho se určuje sortiment sbíraných odpadů. 
Proto se můžete setkat s tím, že někde se třídí 
pouze PET láhve a jinde všechny plasty, někde 
sbírají nápojový karton a jinde ne. Obvykle se 
dozvíte, jak a co třídit, na velkých samolepkách 
umístěných na kontejnerech na třídění odpadu. 
Navíc téměř každá obec má obecně závaznou 
vyhlášku o systému nakládání s odpady v obci, ve 
které jsou popsána pravidla pro nakládání se všemi 
druhy komunálních odpadů. Tato vyhláška je pro 
všechny občany obce závazná a je potřeba se jí 
řídit. Platí to zejména pro ty, kteří víkendy tráví na 
chalupách v jiné obci, okrese, kraji. Jste-li 
nespokojeni s tím, jak systém nakládání s odpady 
ve vaší obci funguje, nebo máte-li pocit, že je 
v obci málo kontejnerů a že jsou často přeplněné, 
obraťte se na svůj obecní úřad.  
Nezapomeňte, abyste mohli správně třídit, 
musíte být dobře informováni! 
(pokračování příště) 
 
 
 

Motocyklové závody na okruhu 
v Dymokurech  
Z důvodu konání 
motocyklových závodů 
o víkendu 24. a 25. 
května 2014 budou 
uzavřeny silnice I/32, 
II/275 a III/32419.  Objízdné trasy budou vedeny 
vždy jednosměrně po přilehlých silnicích II. a III. 
třídy.  
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Aniččinu synovi a vnučkám v Trutnově 
Luďku, Luďku, 
v Hradci Králové na doktora jsi studoval, 
vědomosti do hlavy vstřebával. 
Našel sis Zdeničku, učitelku jako růžičku, 
miloval jsi ji ve svém srdíčku. 
Tvoje dvě dcerky také doktorky jsou. 
Celý život jsi je miloval, 
lásku k lidem a k učení jim vštěpoval. 
Uchytila se ta semínka hned, 
proto kráčejí v Tvých šlépějích v širý svět. 
Tatínek ve válce v zajetí 
byl několik let nezvěstný, 
těšil se na vás na všechny. 
Vyprávěl, co zimy, bídy a hladu tam zažili,  
jenom po domově toužili, 
ta myšlenka hnala je vpřed. 
Přál jsem si české rodné lány orati, 
slyšet skřivánka nad hlavou zpívati. 
Já vzpomínal tam v dáli tak rád 
na domov, na rodinu, važte si mladých let,  
ta nevrátí se nikdy zpět. 
Kéž války by už nikdy nebyly, 
lidé po míru a spokojenosti by jen toužili. 
Když v osmdesáti osmi letech umíral, 
na dvě manželky, tři dcery s rodinami 
a dva syny s láskou vzpomínal. 
Marie Sixtová 
 
Písmenka z kroniky…  
V roce 1908, to je v prvním roce své činnosti, 
pořádala sokolská organizace cvičení nejen 
k ideálu řecké krásy těla, ale i přednáškovou 
osvětovou činnost ku pozdvižení českého ducha. 
Založená spolková knihovna se rozrůstala o díla 
typu čítankového, například Hus, Komenský 
či Havlíček. 
Při pilném nacvičování prvního veřejného 
domácího vystoupení (30.8.1908) místního 
sokolstva došlo též k vážnějšímu úrazu. Postižený 
dorostenec Brzák byl vedle cvičení samozřejmě 
vyřazen i z výrobního procesu, v jeho případě 

z učení. Jako projev určité sociální ochrany 
poskytla sokolská organizace Brzákovu 
zaměstnavateli p. Kettnerovi finanční obnos 
na úhradu stravného. Na sklonku roku v obci 
uspořádal příznivec zdejší sokolské obce K. Starý 
přednášku o 5. všesokolském sletu v Praze. 
K demonstraci přednášky byl poprvé v historii 
obce použit stroj se světelnými obrazy (filmová 
promítačka), zapůjčený od p. Váši z Prahy. 
Při valné hromadě cvičenců v roce  1909 
připomněl náčelník členům těžkou situaci české 
části obyvatelstva ve svazku Rakouska – Uherska 
a doporučil jim, aby se vzorným jednáním 
a mužným vystupováním snažili šířit čest jednoty 
i národa. K rozvoji sokolské myšlenky sloužily 
i společenské propagační vycházky v krojích 
do míst, kam dosud vliv sokolstva nesahal, roku 
1909 například do Pátku. Znovu jsou navázány 
obchodní styky s firmou Vindyš, tentokrát jsou 
zakoupena bradla. Projevy národnostního smýšlení 
členů mají různé podoby, na schůzi v roce 1910 
přítomní povstali, aby tak projevili soustrast 
odvedeným brancům ze svojich řad, F. Součkovi 
a F. Benešovi. K. Starý opět pořádá přednášku, při 
níž se promítá, tentokrát film, popisující krásy 
Českého ráje. Zdejší členové se účastní též 
společenské vycházky do Sán. Jako perličku 
můžeme uvést účinek dopisu sokolů z Městce 
Králové sokolům do Činěvse. Městečtí v něm 
žádají naše předky o společnou vycházku 
do Dymokur. Místní sokolští hrdopyškové v dopise 
odpovídají, že při netečnosti obyvatel Dymokur je 
účel vycházky zcela zbytečný a navrhují adresátovi 
návštěvu Činěvse. V srpnu 1910 jsou zde v obci 
uskutečněny okrskové tělovýchovné soutěže. 
Neúnavný osvětář K. Starý přednáší o životě a díle 
K. H. Borovského. 12. ledna 1911 proběhla v obci 
významná společenská událost, sokolský ples. 
K tanci vyhrává hudba kapelníka Kmocha. Svou 
činnost začíná rozvíjet i sokolský divadelní 
kroužek. (pokračování příště) 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 

 
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 ……………………. 
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Hasiči v Činěvsi 

Vzhledem k událostem k znovuzaložení SDH Činěves připomínáme:  
1) Sbor dobrovolných hasičů byl zrušen pro nečinnost na základě rozhodnutí Hasičského záchranného 

sboru Středočeského kraje, Krajské ředitelství Kladno, ze dne 29. května 2008, č. j. HSKL-1770/KL-
2008. 

 
2) Dne 27. dubna 2011 byla v Činěveském občasníku zveřejněna výzva obecního úřadu ve znění:  
 „Opětovně vyzýváme zájemce z řad občanů o obnovení sboru dobrovolných hasičů v Činěvsi. V případě 

zájmu se dostavte na OÚ nebo nás kontaktujte na e-mailu nebo telefonu“. Na tuto výzvu se opětovně 
nepřihlásil žádný zájemce.  

 
3) Po povodni v červnu 2013 bylo v obecním zpravodaji č. 6/2013 ze dne 11. června 2013 zveřejněno: 
 „S ohledem na záplavu v naší obci se rozvinula diskuze o neexistenci sboru dobrovolných hasičů 

v Činěvsi. K tomu poznamenáváme: Začátkem roku 2011 po projeveném zájmu o znovuobnovení sboru 
dobrovolných hasičů v Činěvsi vstoupil obecní úřad v jednání s paní Nekolnou z firmy Prometheus 
Nymburk, s.r.o., která nám poskytla závazná pravidla. Mezi občany byla udělána poptávka na členství 
v SDH. V tu dobu se nepřihlásil žádný zájemce ani iniciátor. Z těchto důvodů se nepokračovalo ve snaze 
o znovuobnovení sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Vzhledem k dotazům a nedávným připomínkám 
tímto vyzýváme občany Činěvse, kteří by měli zájem o členství v SDH, aby se přihlásili na obecním úřadě 
do konce měsíce června 2013. Pokud bude zájem ze strany občanů (musí být minimálně 10 osob), obecní 
úřad vstoupí opět v jednání o založení SDH Činěves“. 

 Na základě této výzvy se na obecní úřad dostavili dne 19. června 2013 tři zájemci o vytvoření sboru 
dobrovolných hasičů v Činěvsi s tím, že jednají o doplnění o další zájemce. Tuto informaci vzalo 
zastupitelstvo obce na vědomí na veřejném zasedání dne 24. června 2013, bod č. 7B. 

 
4) Zastupitelstvo na veřejné zasedání dne 21. srpna 2013 pozvalo zástupce hasičů z Křince k vysvětlení 

a případným dotazům k založení jednotky. Hasiči ze Křince zajišťují pro obec Činěves výpomoc mezi 
obcemi na úseku požární ochrany (Dohoda o poskytování výpomoci mezi obcemi na úseku požární 
ochrany mezi Městysem Křinec a Obcí Činěves ze dne 11. srpna 2008). Tato výpomoc je poskytována 
za úplatu, obec Činěves hradí Křinci za ni částku 5.000,- Kč ročně. 
Výňatek ze zápisu zastupitelstva obce ze dne 21. srpna 2013, bod č. 4: 
„Obec Činěves může dle vyhlášky 247/2001 zřídit a spravovat jednotku dobrovolných hasičů obce 
JPO V.  
Minimální počet členů: 9 (velitel, 2x velitel družstva, 2x strojník, 4x hasič) 
Proškolení:  velitel, 2x strojník 
Povinné vybavení:   certifikované oděvy pro hasiče při zásahu (částka cca 15.000,- Kč/hasič) 

motorová stříkačka 
Doporučené vybavení: cisternová automobilová stříkačka 

    dopravní automobil 
    automobilový žebřík do 30 m 
    odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 

4x izolační dýchací přístroj 
  přenosná radiostanice požární ochrany 
 mobilní telefon 

Na obecní úřad se přihlásili tito zájemci o členství v jednotce dobrovolných hasičů v Činěves: 
Š. B. Sány  velitel   V. M. Činěves  hasič 
B. J. Činěves  hasič   V. V. Činěves  strojník 
B. J. Činěves  hasič   V. J. Vrbová Lhota  hasič 
K. L. Vrbová Lhota hasič   V. V. Činěves  hasič 
L. M. Činěves   strojník 
Zastupitelstvo obce neodsouhlaseno zřízení JPO V v Činěvsi. Důvodem tohoto rozhodnutí byly obavy, 
že by jednotka nebyla schopná dodržovat předepsané povinnosti vyplývající ze zákona“. 
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5) Z důvodu nepochopení rozdílu mezi sborem dobrovolných hasičů a jednotkou JPO V bylo toto znovu 
upřesněno na veřejném zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. října 2013, bod č. 4. 
 

6) Podobné znění bylo upřesněno ve zpravodaji č. 10/2013 ze dne 9. října 2013. 
 
7) Dne 10. března 2014 navštívili zástupci SDH Činěves starostku obce a předali jí kopii registračního 

listu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ve které je uvedeno, že Sbor dobrovolných hasičů 
v Činěvsi byl registrován 29. listopadu 2013. Na této schůzce pan V. V. a jeho syn požádali starostku 
obce, aby jim ukázala hasičské vybavení, které obec má. Zároveň ji požádali, aby jim zajistila klubovnu. 
Starostka jim nabídla jako klubovnu místnost za garáží v budově hasičárny s tím, že obec zakoupí stavební 
materiál a hasiči by si stavební úpravy mohli udělat sami. Aby se měli kde scházet, prozatím jim nabídla 
společenskou místnost v klubu důchodců. To ale odmítli s tím, že je jich jak do mariáše a mohou se sejít 
v hospodě. Dále je požádala, aby vypracovali záměr v případě, že budou od obce něco požadovat. Také je 
upozornila, že je možné do 31. března 2014 požádat obec Činěves o finanční příspěvek, o ten ale 
nepožádali.  

 
8) Prodej Avie a hasičského vybavení: 

Zastupitelstvo dne 29. března 2012, bod č. 33, schválilo prodej vozidla Avia. 
Na vozidlo byl zpracován znalecký posudek a bylo nabídnuto k prodeji okolním hasičským spolkům, 
později inzerováno na www.pozary.cz.  
Za cenu dle znaleckého posudku neměl nikdo zájem Avii koupit, proto byla cena zastupitelstvem obce dne 
29. dubna 2013, bod č. 4, snížena na minimální cenu 30.000,- Kč. 
Na inzerát se ozvali tři zájemci a pozdější kupec SDH Klamoš. 
Zastupitelstvo schválilo dne 29. května 2013, bod č. 4A, prodej Avie za cenu 30.000,- Kč SDH Klamoš. 
Současně schválilo i prodej hasičského vybavení SDH Klamoš, bod č. 4B, za minimální cenu 2.000,- Kč 
a maximální cenu 5.000,- Kč. 
 

9) Současné SDH Činěves podalo v dubnu 2014 na obec Činěves trestní oznámení na Policii ČR. 
Domníváme se, že důvodem je prodej hasičského auta a vybavení.  
 

10) Z výše uvedeného je patrné, že zájemci a později členové SDH Činěves měli dostatek času a byli 
dostatečně vyzývání a informováni k tomu, aby přesvědčili zastupitelstvo o svém dobrém úmyslu 
vykonávat činnost s požární ochraně. 

 
11) Pan T. K. vznesl připomínku, proč obec nepožádala o dotaci pro hasiče, které byly vypsané Středočeským 

krajem. 
SDH Činěves si mohl sám požádat o dotaci, což ale neudělal. Pro příklad uvádíme SDH z okresu 
Nymburk, které mají přislíbenou dotaci pro rok 2014 ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS v okrese Nymburk a žádali si o ni sami (ne obec): 

Název žadatele Projekt
Navrhovaná dotace v Kč 

celkem
Sbor dobrovolných hasičů 
(64733017)

110 let SDH Bříství 32 000

Sbor dobrovolných hasičů Hrubý 
Jeseník (64733122)

Dovybavení sboru na sportovní a 
vzdělávací akce

40 000

Okresní sdružení hasičů v 
Nymburce (64730522)

Dobrovolná hasičina na 
Nymbursku

42 300

Sbor dobrovolných hasičů 
Kovanice (64733297)

Materiálové vybavení pro mladé 
hasiče

44 550

Sbor dobrovolných hasičů Písková 
Lhota (73345459)

Hasičský víkend 47 500

SDH Košík (64733271)
Hasičské zázemí pro pomoc a 
kultůru v Košíku

49 000

 

 


