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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 5/2011 

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 koná 
28. listopadu od 19 hodin ve společenské 
místnosti v klubu důchodců. 
Na minulém zasedání zastupitelstva 
zastupitelé přislíbili, že se do příštího vydání 
zpravodaje dá stručný přehled hospodaření 
v lese v letošním roce. Viz. strana 4 tohoto 
vydání zpravodaje. 
Dále byla vznesena připomínka kvůli 
případnému kácení ovocných stromů v obci. 
Tímto se vyzývají občané, kteří by si chtěli 
vybrané stromy „zakoupit“ a česat ovoce, 
aby se přihlásili na obecním úřadě. 
 
Události v obci  
o Představení Limonádový Joe 23.11.2011. 
 
Připravuje se 
o 27.11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMEČKU. 
o 3.12. od 16 hod v parku MIKULÁŠSKÁ 

NADÍLKA – p řijde Mikuláš, anděl i čert. 
Teplé nápoje pro děti i dospělé. Soutěž 
o nejlepší štrůdl zastupitelů.  

 
o 3.12. od 18 hod v sokolovně POSLEDNÍ 

LEČ (MS Činěves – pole) – bohatá 
tombola se zvěřinou, živá hudba, vstup 
50,- Kč. 

o 11.12. od 14 hod v klubu důchodců 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – přijďte si 
vyrobit vánoční dekoraci, materiál 
zajištěn. Přihlásit se můžete na OÚ nebo 
v obchodě u p. Malé. Vstup dobrovolný. 

 

Dámský klub 
V pátek 4. listopadu 

představil svět 
bonsají Bc. Luboš 

Šebek z Městce Králové.  
Připravuje se 

SILVESTROVSKÝ 
DÁMSKÝ KLUB. Termín bude upřesněn.  
 
Příspěvky našich občanů 
Kostel 
Ten náš kostel v kraji 
je vidět i z luhů, hájí,  
Na kopečku ve vsi stojí 
blízko fary i thůjí. 
Z jara, když lípy kvetou kolem, 
je potěšením se dívat krajem.  
Včelky bzučí, vše je samý květ,  
radost na svět pohledět. 
Kaštany své květy staví na obdiv, 
přijďte se podívat kdokoliv. 
Je tu krásně, všechno dýše  
i ta fara s růžemi, 
mír je vidět na zemi. 
Napsala Marie Sixtová. 
 
Odpady 
V budově obecního úřadu byly instalovány 
sběrné nádoby na použité baterie a úsporné 
žárovky (v příloze zpravodaje letáček, co 
patří do kontejneru na žárovky).  

 
Po novém roce bude v obci umístěn 
kontejner na papír, kde bude možné 
zlikvidovat staré knihy, časopisy, krabice, 
noviny a další papír. Termín vyhlásíme. 
Čím víc odpadů budeme třídit, tím víc peněz 
obec dostane za zpětný odběr.  
 
Masarykova základní škola 
MZŠ Dymokury připravuje pro žáky 
a ostatní veřejnost ADVENTNÍ VÝLET 
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DO DRÁŽĎAN, který se uskuteční 
8. prosince 2011. Odjezd od budovy školy je 
v 7.00 hod, předpokládaný návrat kolem 
22.00 hod. Zájemci se mohou hlásit 
na telefonním čísle 325 635 134 nebo osobně 
u paní ekonomky Vondráčkové.  
Cena 499,- Kč. 
 
Mateřská škola 
Mateřská škola bude uzavřena 
od 23. prosince 2011 do 3. ledna 2012. 
 
Rybářský kroužek  
V neděli 27.11.2011 a 
4.12.2011 od 13,30 hod 
bude probíhat ve 
společenské místnosti 
v klubu důchodců rybářský 
kroužek, který vede p. Kubový ml. Děti 
se zájmem o ryby jsou srdečně zváni. 
 
Písmenka z kroniky…  
Po letech žádostí o vlastního kněze (poslední 
žádost k císaři Josefu I) bylo roku 1711 
povoleno zřídit v Činěvsi samostatnou faru 
s obvodem Činěves, Velenice, Podmoky, 
Vrbice, Opočnice, Senice s císařským 
dvorem Srbce, Úmyslovice, Kouty 
a Netřebice. Později byly ještě připojeny 
vesnice Ostrov, Blato, Hradčany, Kolaje. 
Protože roku 1695 shořela fara a stodola 
u ní, byla též roku 1711 postavena fara nová 
s čeledníkem a chlévem nákladem 3 tisíce 
zlatých výše v kopci než fara původní. 
S rozmachem zdejšího katolického vlivu 
přichází na řadu otázka odpovídajícího 
náboženského stánku tedy kostela. Původní 
má v této době značně sešlý stav i vzhled 

a nevyhovuje už jen velikostí, byl 25 loktů 
dlouhý a 15 loktů široký. 
K dokreslení celkové 
představy je možno uvést, 
že měl dvoje dveře, čtyři 
okna, prkenný strop 
a malou věž, na níž visel zvon, 
který je dosud ve Velenicích. Velké zvony 
visely na věži, která stála na kopci poblíž 
nynější zákristie kostela sv. Václava. Toto 
umístění umožňovalo dokonalou slyšitelnost 
zvonů i v okolí zdejší farnosti. 
Nejcennějšími památkami v tomto bývalém 
kostele byly prý dva velice staré obrazy 
svatého Zikmunda a Víta. K tomuto 
církevnímu stánku náležel hřbitov, který 
sahal až k nynější samoobsluze, původně 
farské zdi. Dalším příslušenstvím původního 
kostela byla kostnice. Při její likvidaci roku 
1749 byl mezi kostmi nalezen pytel mouky. 
Podle tříbarevné látky pytle usoudili tehdejší 
nálezci, že přísluší do doby vpádu Sasů 
v první polovině sedmnáctého století. 
Protože mouka byla velmi zachovalá, nechal 
si z ní tehdejší hrobař Kašpar Špaček napéct 
buchty. Jestli ho náhodou nebolelo břicho 
historické prameny neuvádějí.  
O místo stavby současného kostela se vedly 
velké spory. Ještě na poslední chvíli byla 
stavba znovu posunuta. Plán stavby 
vyprojektoval malostranský stavitel Tomáš 
Haffenecker, po jeho smrti (1730) kostel 
dokončili stavitelé a architekti Schödl a K. T. 
Dientzenhofer. Zvláště posledně jmenovaný 
je hoden krátkého zastavení. Byl totiž 
vynikajícím architektem českého vrcholného 
baroka. (pokračování v dalším čísle).  
Sepsal kronikář František Sýkora. 

 

Informace – občanské průkazy 
Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na to si Vám dovolujeme přinést základní informace. 
Novela s sebou přináší tuto zásadní změny - elektronický občanský průkaz (dále jen e-OP) má 
velikost platební karty a nebude již zataven v plastu. Dva typy e-OP:  

1) se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, vydán bude pouze 
na základě žádosti občana, správní poplatek činí 500,-Kč, do čipu se zapíše číslo 
občanského průkazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní předpis 
– v prvé fázi zřejmě bude možné na čip nahrát elektronický podpis,  

2) se strojově čitelnými údaji (bez čipu), správní poplatek je ve výši 100,- Kč jen v případě 
poškození, zničení, ztráty a odcizení OP, jinak bezplatně. 
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E-OP budou vydávat pouze úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP – pro Činěves jsou 
to Poděbrady) podle místa trvalého pobytu občana, žádost o e-OP bude moci občan podat ale 
na kterémkoliv úřadě ORP. 

 
Povinnost žádat o nový e-OP po 1.1.2012 má  

1) občan, který po 1.1.2012 dovrší věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky 
a občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena (platnost 
e-OP 10 let), 

2) občan, u něhož po 1.1.2012 nastane některá ze změn: stavu, trvalého bydliště, jména, 
příjmení, přidělení nového rodného čísla, skončí platnost občanského průkazu z důvodu 
uplynutí doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, odcizení, zničení občanského 
průkazu, po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.  

TO ZNAMENÁ, ŽE SE NEJEDNÁ O NĚJAKOU PLOŠNOU VÝMĚNU OP ZATĚŽUJÍCÍ 
OBČANY NEBO ÚŘAD. 
 
Kdo může nově žádat o e-OP po 1.1.2012 

1) občan mladší 15 let (správní poplatek činí 50,- Kč, platnost e-OP 5 let, žádá zákonný 
zástupce za účasti občana), 

2) občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (správní poplatek činí 100,-Kč), 
(e-OP vydá úřad ORP příslušný podle posledního trvalého pobytu na území České 
republiky). 

 
Postup při podání žádosti o e-OP 

1) obdobný jako u elektronických cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými prvky, tzn. za osobní účasti občana ve speciální kabince, kde se pořídí 
jeho fotografie a vlastnoruční podpis k jeho dalšímu digitalizovanému zpracování, 

2) občan žádost již nevyplňuje, a ani nepředkládá fotografii. 
 
Další typy občanských průkazů, o které lze od 1.1.2012 žádat za podmínek stanovených 
zákonem 

� občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (je nutné vyplnit žádost a předložit 2  ks  
fotografie). 

 
Údaje stanovené zákonem uváděné v e-OP 

� jméno, popř. jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, 
rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu (u občanů bez trvalého pobytu na území ČR 
nebude údaj zapsán), rodinný stav nebo registrované partnerství,  

� datum skončení platnosti, číslo a datum vydání e-OP a označení úřadu, který jej vydal,  
� digitální zpracování podoby občana a jeho podpis, 
� strojově čitelná zóna, 
� 2D kód. 
 

Důležité 
� občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt 

na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním 
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, 

� občan je povinen převzít občanský průkaz osobně (nelze zmocnit jinou osobu), 
� žádat o e-OP nelze z osobního důvodu, 
� do e-OP  již nelze zapsat děti do 18 let, manžela, manželku (partnera, partnerku),  
� STÁVAJÍCÍ PLATNÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI 

DO DOBY V NICH VYZNAČENÉ. 
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PŘÍLOHA K ČINĚVESKÉMU ZPRAVODAJI Č. 5/2011
HOSPODAŘENÍ LES 2011

160 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY k 14.11.2011
OdPa Pol Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost

253 660,00 386 094,00

1031 Pěstební činnost 160 000,00 253 660,00 386 094,00

1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodané dřevo)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE k 14.11.2011
OdPa Pol Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost

1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00

1031 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce - hospodář, těžba, vyžínání atd.) 20 000,00

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00

12 470,00 12 426,64

59 790,00 67 790,00

3 417,00 3 340,00

1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 266,00 1 203,00

1031 5031

13 027,00

1031 5139 Nákup materiálu j.n. (dřevo na oplocenky, sazenice) 50 000,00 15 000,00 19 397,00

1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (křovinořez)

5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00

13 027,000,00

70 000,00

21 500,00 21 325,20

1031 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění les) 11 000,00 4 000,00 11 208,00

1031

145 241,00 191 037,00

1031 Pěstební činnost 154 000,00 275 711,00 340 753,84

1031 5169 Nákup ostatních služeb (za těžbu, vyvážení, vyžínání)
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