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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 5/2012 

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

 
Zasedání zastupitelstva obce 
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 
29. června 2012 ve společenské místnosti 
v klubu důchodců. 

Schválilo tyto body:   
o usnesení č. j. 15/2012 ze dne 29. 

března 2012 a revokaci bodů č. 22, 23 
a 25 z usnesení č. j. 15/2012, 

o usnesení č. j. 16/2012 ze dne 23. května 
2012, 

o rozpočtové opatření č. 1 a 2, 
o závěrečný účet obce za rok 2011 

s výhradami vč. nápravných opatření, 
o přidělení dotace ve 

výši 20 000,- Kč 
pro MS Činěves – 
pole,  

o přidělení dotace ve 
výši 5 000,- Kč 
pro Společnost činěveské 
historie, 

o přidělení dotace ve výši 40 000,- Kč 
pro TJ Sokol Činěves, 

o přidělení dotace ve výši 20 000,- Kč 
pro OS Zásadník, 

o odložení přidělení dotace pro AC 
Činěves, 

o přidělení dotace formou materiálu 
na postavení přístřešku bez finanční 
podpory pro Český zahrádkářský svaz, 

o odpověď č. j. Čin/665/2012, 
o předložený odpisový plán na rok 2012, 
o uzavření smlouvy o dílo č. 036/12 

se společnost VIS Hradec Králové, spol. 
s r.o. – předmět plnění „Kanalizace 
a ČOV Činěves“ (řešení vyplývající 
z kontroly ČOV z konce roku 2011 
od ČIŽP), 

o podpis dodatku č. 4 ke smlouvě o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadů 
se společností AVE odpadové 
hospodářství s.r.o., 

o navýšení počtu dětí z 24 na 25 pro školní 
rok 2012/2013 v mateřské škole 
v Činěvsi, 

 
o poskytnutí příspěvku ve výši 2 500,- Kč 

pro TJ Sokol Činěves na pouťovou 
zábavu, 

o poskytnutí příspěvku ve výši 2 500,- Kč 
pro OS Zásadník na Josefovskou zábavu, 

o změnu úředních hodin na obecním úřadě 
v Činěves: 
Pondělí a středa:  
8,00 – 11,30 a 12,00 – 17,00 
Pondělí a středa - přítomnost starosty 
či místostarosty: 15,00 – 17,00 

o uzavření smlouvy s firmou Medios MK, 
s.r.o. ve výši 48 000,- Kč vč. DPH, 

o uzavření kupní smlouvy s panem 
Jaroslavem Kučerou, nar. 23.7.1965, 
na nákup parcel v k. ú. Činěves parcelní 
č. 114/1 o rozloze 1 247 m2 a parcelní 
č. 75/2 o rozloze 346 m2 za částku 100,- 
Kč/m2 s tím, že náklady s převodem 
hradí obec, 

o záměr prodeje parcely č. 1601/12 v k. ú. 
Činěves o celkové výměře 52 m2, 

o záměr prodeje parcely č. 1610/3 v k. ú. 
Činěves o celkové výměře 20 m2, 

o kontrolní řád obce Činěves. 

Bere na vědomí: 
o anonymní stížnost na pana Václava 

Bittmana, 
o uzavření mateřské školy od 3. července 

2012 do 10. srpna 2012, 
o rozhodnutí Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje ze dne 30. dubna 
2012 č. j. KHSSC 19394/2012 ve věci 
provozování ubytovacích služeb chatky 
u rybníka Zásadník a č. j. KHSSC 
19395/2012 ve věci provozování 
ubytovacích služeb provozovna Činěves 
fara, 

o zrušení veřejné služby. 

Neschválilo tyto body:   
o záměr prodeje parcely č. 1708 v k. ú. 

Činěves v délce ca 70 m. 
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Vlaštovky 
21. červenec byl hezký letní den, 
vlaštovky učily létati 
mladé z hnízda ven.  
Sedaly na drátech na 
dvorečku,  
dívaly se na nás po očku. 
V září letěly nad školou 
třikrát kolem 
dávali jsme jim smutně sbohem. 
Přileťte k nám napřesrok zas,  
Marie Sixtová 

 
Připravuje se 
o 4. srpna výlet na zámek Žleby, odjezd 

v 8,30 hod od budovy obecního úřadu. 
Na výlet se můžete přihlásit u p. Malé nebo 
na obecním úřadě.  
 
Ordinace praktických lékařů 
V loňském roce proběhla mezi občany 
anketa – praktický lékař v naší obci. 
V návaznosti na výsledky této ankety 
a na doporučení zdravotní pojišťovny 
(zdravotní pojišťovnou byli navrženi tři 
lékaři) byla oslovena MUDr. Vendulka 
Barešová z Městce Králové, která potvrdila 
svůj zájem provozovat praxi v ordinaci 
na obecním úřadě v Činěvsi. Od února 
letošního roku probíhá řízení k souhlasu 
s provozem ordinace. V současné době 
se jeví, že by mohla být reálná šance otevřít 
ordinaci po prázdninách. Obecní úřad je 
po celou dobu tohoto řízení v kontaktu 
s MUDr. Barešovou.  
MUDr. Vendulka Barešová (v případě když 
bude vše schváleno a povoleno Krajským 
úřadem Středočeského kraje a zdravotními 
pojišťovnami) 1x týdně mimo středu. MUDr. 
Barešová ordinuje celý týden v ordinaci 
v Městci Králové, kam za ní mohou pacienti 
rovněž jezdit. MUDr. Tomáš Doležel bude 
mít ordinaci nadále tak, jak ji měl do této 
doby, tj. 2. a 4. středa v měsíci.  
Tzn. každý pacient bude v Činěvsi 
docházet pouze k lékaři, ke kterému je 
registrován (nelze jednou k MUDr. 
Doleželovi a podruhé k MUDr. Barešové). 
 
Mateřská škola (duben až červen) 

Nejdůležitější  událostí měsíce dubna byl 
zápis do docházky na školní rok 2012: 13. 
Nakonec maminky zapsaly 7 dětí – přesně 
tolik, kolik je volných míst. Dvě děti jsou 
z Podmok, pět z Činěvse, tentokrát nikdo 
z Velenic. 
Školka byla zavřena v dubnu od pátého 
do devátého, děti měly velikonoční 
prázdniny. Ještě před zeleným čtvrtkem  
jsme se naučili hrst velikonočních říkadel, 
koled, jarních písniček a tanečků 
a s velikonočními přáníčky a kraslicemi jsme 
je roznesli v obci po místních provozovnách, 
na obecní úřad a do klubu důchodců. Děti 
svým vystoupením potěšily, vykoledovaly 
si sladkosti i ocenění šikovnosti 
a nebojácného vystupování. 
Dne 18.4. nás navštívil pan Dymáček 
se svým divadélkem a jako tradičně děti 
pobavil pohádkou Červená Karkulka. 
V květnu je už příznivější počasí na výlety 
a tak jsme hned 3.5. vyrazili do Poděbrad 
k hasičům.  Věnovali nám 
náležitou pozornost, děti se 
ptaly na všechno možné 
a téměř všechno, co 
bylo ve zbrojnici 
k vidění, nám  
ukázali a předvedli. Protože bylo ten den 
krásné počasí, užili jsme si místního krásně 
vybaveného dětského hřiště. 
Děti měly možnost navštívit a prohlédnout 
si školku svých kamarádů v Dymokurech. 
Pozvali nás na pohádku O kouzelníku 
Habakukovi a Dorotce10. května).  
Dne 23.5. jsme se podívali do pohádkového 
zámku Radim, kde nás přivítala hodná 
zámecká paní a dovolila nám zahrát 
si na princezny a mušketýry, paní učitelky 
mohly být na chvilku královnami. Pomohli 
jsme spravit rozbitý obraz, vyluštit hádanky, 
trochu se báli na temné půdě, ale 
nad kouzelníkem jsme v kroužkované 
vyhráli. Naučili jsme se i něco ze zámecké 
etikety a jen neradi jsme se vzdávali 
krásných kostýmů. 
Nepříjemnou událostí a starostí navíc bylo 
vypovězení dovážky obědů Pečovatelskou 
službou z Městce Králové k 31. května. 
Od 1. června dováží obědy pan školník 
z MZŠ Dymokury.                                                                                                                                                     
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Dne 31. května k nám ,,domů“ přijely velké 
děti  z MZŠ Dymokury  a zahrály pro nás 
pohádku Perníková chaloupka. Potěšilo nás, 
že činěveští školáci rádi na mateřinku 
vzpomínají.  
Dne 1. června jsme i my dostali dárek – nové 
dětské hřiště, jehož slavnostního otevření 
jsme se zúčastnili. Děti  se při tom bavily 
a maminky jim snad odpustily zablácené 
boty a ušpiněné oblečení. (v noci před tím 
dost pršelo…). 
Hlavně klukům se asi líbilo 5. června 
na výletě v Chlumci nad Cidlinou, kde jsme 
se podívali na Malou zahradní železnici. 
Jezdily tam vláčky po trati stejné jako 
v Alpách – i s tunely, nádražími, stromy 
a  kopci kolem. Škoda že bylo navzdory 
začátku června skoro podzimní počasí. 
Oslavy Dne dětí  jsme museli kvůli počasí 
také odložit ale nakonec se 15. června 
vyčasilo a my si na farní zahradě užili krásné 
dopoledne se soutěžemi a 
hříčkami o sladkosti a 
nakonec i medaile. 
Tentokrát děti přišly 
povzbudit některé 
maminky a tatínkové. 
Tablo budoucích 
školáčků je motivováno 
školním vzdělávacím programem pro rok 
2011-2012 s názvem Rosteme a učíme 
se s Cipískem. Fotografie šesti  školáčků tam 
bylo ve společnosti Rumcajse a Cipíska, 
vystaveno nejdříve ve školce a potom 
v obchodě paní Lidky Malé. 
Program posledního dne ve škole bude 
pokud možno podle přání školáčků. 
Na památku docházky do školky jsme 
pro každého vybrali hezkou pohádkovou 
knížku.  
Škola bude uzavřena od 1. července 
do 10. srpna 2012. Prázdninový provoz 
začne 13. srpna a jsou do něj zapsány i tři 
děti z Dymokur. Těšíme se na prázdniny 
a v září se zase ozveme. 
Zdenka Janstová, ředitelka MŠ Činěves 
 
Pedikúra 
V druhé polovině června zahájila v budově 
obecního úřadu svoji činnost pedikérka Jana 
Rybářová (telefon 732 475 516).  
Cena za mokrou pedikúru: 120,- Kč.  

Přehled uskutečněných akcí  
o Výlet do Šťastné země v Radvánovicích 

30.6.2012. 
o Pouťová zábava – TJ Sokol. 
 
OS Zásadník 
Konaly se závody „30“, kterých 
se zúčastnilo 68 závodníků.  
Ve dnech 2. až 4. července se konal 
pro členy kroužku mladých rybářů 
pod vedením Vladimíra Kubového ml. 
rybářský tábor u rybníka Zásadník.  
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník 
 
Odpady 
Proč baterie do koše nepatří?  
Použité baterie, nesprávně vyhazované 
s běžným odpadem vážně narušují životní 
prostředí. Po čase se z nich mohou uvolnit 
škodlivé látky, které prosakují do půdy 
a spodních vod. Třídění baterií a jejich 
správná likvidace se proto dostává stále více 
do popředí ekologických aktivit a zájmu 
státní správy. 
Nezisková společnost ECOBAT zajišťuje 
od roku 2003 pro desítky firem, výrobců 
a škol v České republice zpětný sběr 
použitých baterií.  
Každoročně se prodá téměř 100 milionů 
kusů nových baterií. V každé domácnosti 
v ČR se v okamžiku, kdy čtete tyto 
informace, nachází průměrně 10 použitých 
baterií. Znamená to, že přes 38 milionů 
použitých baterií se povaluje v různých 
krabičkách a šuplících v našich domovech. 
Tyto baterie by mohly být efektivně 
recyklovány. 
Recyklace baterií přináší obrovské úspory 
Kovy obsažené v recyklovaných bateriích 

tvoří 60 - 80% jejich 
hmotnosti. Recyklací baterií 
se dosáhne energetických 
úspor na úrovni celoroční 

spotřeby plynu několika 
desítek domácností.  

Kam s vybitými bateriemi?    
Baterie a akumulátory se od roku 2002 řadí 
k výrobkům, pro které je v České republice 
zaveden princip odpovědnosti výrobců 
po dobu jejich celého životního cyklu. 
Znamená to, že podle zákona 185/2001 Sb. 
o odpadech máte zákonné právo odevzdat 
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použité baterie na všech prodejních místech. 
Prodejce, který vám baterie prodal, je 
povinen použité baterie od Vás přijmout 
bezplatně, bez ohledu na značku a množství. 
Je to vaše zákaznické právo, aniž byste 
přitom museli kupovat nové baterie nebo jiné 
zboží.  
V naší obci se baterie sbírají v budově 
obecního úřadu či na sběrném dvoře. 
Výsledky práce ECOBATu  
Společnost ECOBAT provozuje 
v současnosti více jak 15 500 sběrných míst 
v celé České republice. Sběr vybitých baterií 
každoročně roste. Ještě v roce 2010 jsme 
každý průměrně vrátili 2 tužkové baterie. 
V roce 2012 by Česká republika měla 
dosáhnout minimálně čtyř sebraných 
tužkových baterií na občana, aby tak dosáhla 
cílů (25%), kladených směrnicí EU. Tuto 
hranici se nám, i díky vám podařilo úspěšně 
překonat již v roce 2011. Naše snažení, však 
tímto teprve začíná. V roce 2016 se musí 
sesbírat až 45% vybitých baterií, které budou 
uvedeny na trh. Proto v naší republice 
můžeme v následujících letech očekávat 
dynamický rozvoj aktivit ve sběru 
a recyklaci baterií a pro všechny spotřebitele 
i podnikatele nové možnosti pro zapojení 
do systémů zpětného odběru. 
 
Co se udělalo… 
Veřejná zeleň 
V obci byly instalovány tři stojany na kola 
(2x budova OÚ, hasičárna).  

Dětské hřiště 
Dětské hřiště je monitorováno 
kamerovým systémem se záznamem. 
Záznam není veřejně přístupný. K 
manipulaci a monitoringu záznamu je 
určená odpovědná osoba.  
Trampolína byla ani ne po týdnu nevhodným 
chováním některých uživatelů 
znehodnocena. V současné době je mimo 
provoz a čeká na opravu.  
Na trampolíně by se mělo skákat pouze 
uprostřed, mělo by se dodržovat váhové 
omezení, tj. max. 220 kg. V žádném 
případě se nesmí skákat na ochranném 
lemu, který kryje pružiny!!! 
 

 

 

Obecní úřad 
Na budovu OÚ byly připevněny oválné 
cedule obecní úřad a okna byla ozdobena 
truhlíky s muškáty.  

Fara 
Zakoupeny dvě sady zahradního nábytku 
a gril pro venkovní použití. 

Parkoviště u hřbitova 
Sbíráme cenové nabídky od případných 
dodavatelů stavby.  

Klub důchodců 
Společenská místnost, chodbička, kuchyň 
a sociální zařízení se vymalovalo. 

Fotbalové hřiště 
Omlouváme se občanům za současný vzhled 
fotbalového hřiště. Obci Činěves byla dne 
29. května 2012 doručena výpověď AC 
Činěves z užívání fotbalového hřiště. Obec 
provedla posečení části hřiště, které je ve 
vlastnictví obce. Jeden ze spolumajitelů 
zbývající části hřiště Ing. et Ing. František 
Souček zakázal obci sekat jeho pozemek.  
 
Písmenka z kroniky…  
Nadaci finančně podpořil zdejší kněz 
J. Klein, výtěžek 32 korun byl z dvou třetin 
věnován dětem z Činěvse a z jedné třetiny 
dětem z Velenic. Obdobná nadace byla 
později zřízena i v případě školních 
pomůcek. Přízeň J. Kleina umožnila také 
vybudovat předškolní zařízení, od roku 1888 
fungovala v obci opatrovna. Nutno 
připomenout, že v té době existují v oblasti 
pouze tři (Loučeň, Poděbrady). Do oblasti 
školství můžeme zařadit i údajného rodáka 
obce, Jana Formánka. Spatřil světlo světa 
v Činěvsi roku 1809. Život mu 
po absolvování gymnázia v Klatovech 
a filosofie v Budějovicích předurčil 
učitelskou dráhu. Jinak je známý jako 
spisovatel historicko-vlasteneckých 
povídek a pedagog. (pokračování v dalším 
čísle).  
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
 
Rozpočet za rok 2011 
V příloze je přiložen kompletní výkaz 
pro hodnocení plnění rozpočtu pro obec 
Činěves za rok 2011. 


