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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 6/2014 

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

 

Zasedání zastupitelstva obce 
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 9. července 
2014: 

Zastupitelstvo obce schválilo:   
o zapisovatelka Marie Vorlíčková, 
o ověřovatelé Jana Malá a Miroslava Kršňáková 
o doplněný program 
o doplnění zápisu č. 35/2014 ze dne 3. června 

2014 dle připomínek starostky (bod č. 4 – 
směna pozemku: na náklady obce bude 
i demolice domu čp. 69) a Marcely Sečové 
(zápis č. 9/2011 z 23. srpna 2011, bod č. 15 
zaměřování cesty okolo Zásadníka, bude 
se pokračovat v cestě dle původního plánu 
až k silnici na Městec Králové) 

o vypracování smluv o zřízení věcného břemene 
na kanalizační řady a přípojky v obci Činěves, 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
na kanalizační řady a přípojky v obci Činěves 
bude zpracovávat Mgr. Iveta Brzáková, IČO 
87420562. Do konce roku 2014 se vyčlení 
částka ve výši 50 tis. Kč 

o technický dozor - pan Vladimír Rýgl 
a autorský dozor - Ing. Petr Kycelt při dodávce 
prací na výměně zdroje vytápění v MŠ čp. 184 
v Činěvsi – náklady nepřesáhnou 3 % dotace 

o prodej části pozemku par. č. 1745 v k. ú. 
Činěves o výměře 10 m2 firma M+K stavební 
servis spol. s r.o., IČO 16577990 za odhadní 
cenu 2.300,- Kč + náklady spojené s převodem 
pozemku (znalecký posudek, odměna notářky, 
návrh na vklad ad.) 

o záměr prodeje části pozemku par. č. 1600/1 
v k. ú. Činěves o výměře 26 m2 dle 
geometrického plánu č. 260-041/2009 

o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro MŠ 
Činěves na 2. pololetí roku 2014 ve výši 2x 
54.713,- Kč 

o platový výměr nové ředitelky MŠ Činěves 
od 1. srpna 2014 

o odpovědi na žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 
č. j. Čin/434/2014 – zpevněné plochy 
škrábankou, Čin/4352014 – lživý, neúplný  
a zkreslující zápis,  Čin/436/2014 – retenční 
nádrž 

o odměna pro kronikáře ve výši 1.000,- Kč/měsíc 
hrubého – dohoda o provedení práce 

 

 
o navrhovaný záměr oplocení pozemku par. č. 

1601/12 v k. ú. Činěves po vyřešení odvodnění 
pozemku – O. H. 

o nesouhlas s prodejem části pozemku par. č. 
1599/8 v k. ú. Činěves o výměře cca 20 m2, tj. 
pozemek pod předzahrádkou u hospody 
U Šťastných čp. 157 v Činěvsi; 

o záměr pronájmu části pozemku par. č. 1599/8 
v k. ú. Činěves pod předzahrádkou u hospody 
U Šťastných čp. 157 v Činěvsi s tím, že 
budeme vyžadovat souhlas s předzahrádkou 
od vlastníků sousedních nemovitostí (čp. 88, 
čp. 156, čp. 41) 

o úpravy směrnice zakázek malého rozsahu č. 1 
(bod č. 6 z usnesení č. 28/2013 z 2. října 2013): 
cena nepřesáhne 5.000,- Kč bez DPH 
(rozhoduje starostka), od 5.000,- Kč 
do 200.000,- Kč – podpisy na fakturách 
minimálně 5 zastupitelů 

o firmu David Vondruška, která bude restaurovat 
dva křížky za cenu 148.600,- Kč 

o smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi TJ 
Sokol Činěves a obcí Činěves na zesílení 
stropu v sokolovně v Činěvsi (smlouvu 
sepíšeme sami); 

o rozpočtové opatření - převod částky 120 tis. Kč 
na  účelovou dotaci opravu sokolovny 

o poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 30 tis. 
Kč pro MS Činěves  -  pole na rok 2014. 

Zastupitelstvo obce ne vzalo na vědomí:   
o žádost o součinnost: Živnostenský úřad 

Poděbrady s celním úřadem požádaly 
o součinnost spočívající v monitorování 
společných kontrol na různých akcích, 
při kterých se prodává alkohol  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:   
o inventura v budově mateřské školy čp. 184 

k 30. červnu 2014 
o návrh prodeje pozemku par. č. 1605/1 v k. ú. 

Činěves 
o rozpočtové opatření č. 9 
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o protipovodňové opatření – strojní vybavení 
ČOV 

o protipovodňové opatření – výměna potrubí 
u domu čp. 276 

o kontrola ubytovacího zařízení u rybníka 
Zásadník  

o žádost o místo 
kuchařky v mateřské 
škole  

o žádost o poskytnutí 
příspěvku TJ Sokol 
Činěves ve výši 
2.500,- Kč na 
pouťové zahradní 
posezení s hudbou 

o petice „NE pestrobarevné výmalbě 
v historickém objektu fary“ 

o žádost o koupi stavební parcely po čp. 190 
o nařízení města Poděbrady č. 2/2014 záměru 

zadat zpracování lesních hospodářských osnov; 

o veřejná vyhláška – oznámení o konání 
veřejného projednání návrhu Územního plánu 
Úmyslovice 

o zahájení řízení přístavba a stavební úpravy RD 
čp. 176; 

o oznámení o zahájení řízení – přístavba, 
nástavba a stavební úpravy RD čp. 4; 

o rozhodnutí č. 111 – prodloužení lhůty 
pro dokončení stavby čp. 176; 

o rozhodnutí č. 99 – prodloužení lhůty 
pro dokončení stavby přístavba, nástavba RD 
čp. 4; 

o rozhodnutí č. 77 – rozhodnutí o umístění 
stavby, stavba chodníku podél silnice II/330 
a III/33018 v obci Činěves, 1. část 
k autobusové zastávce 

o stav vymáhání pohledávek  

Zastupitelstvo revokovalo:   
o bodu č. 6 z usnesení č. 28/2013 z 2. října 2013 

směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu 
č. 1. 

 
Připravuje se 
o 24. července 2014 od 14 hodin šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
o 25. – 27. července 2014 rybářské závody 

„40“  na rybníce Zásadník (OS Zásadník), 
o 7. srpna 2014 od 14 hodin šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
o 9. srpna 2014 setkání sběratelů historických 

vozidel na faře (NFFL), 
o 16. srpna 2014 od 14 hodin Lukešova jízda 

a jiné závody u vodárenského domku,  

o 16. srpna 2014 od 16 hodin diskotéka v areálu 
fary, 

o 21. srpna 2014 od 14 hodin šikovné ruce 
v klubu důchodců, 

o 29. srpna 2014 prázdninový výlet do Milovic 
do Mirakula ,  

o září 2014 vítání občánků (přesný termín bude 
upřesněn). 

 
Přehled uskutečněných akcí  
o 13. června 2014 hudební vystoupení pana 

Josefa Kettnera (dámský klub), 
o 26. června 2014 slavnostní vyřazení 

předškoláků, 
o 28. června 2014 noční rybářské závody 

na rybníce Zásadník (OS Zásadník), 
o 5. července 2014 pouťové zahradní posezení 

a výstava o historii sokola v Činěvsi 
(TJ Sokol), 

o 6. července 2014 pouťové posezení s hudební 
produkcí pana Josefa Kettnera a výstava 
fotografií pana Josefa Čejky na faře, 

o šikovné ruce. 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Pravidelné uklízení odpadků u kontejnerů 
na tříděný odpad a sekání trávy. 
Oprava potrubí u čp. 276 včetně částečných 
terénních úprav. 
Terénní úpravy po čp. 68. 

Fara 
Oprava fasády stodoly. Výměna jedné poloviny 
střešní krytiny včetně latí a poškozených krovů. 
Všechny trámy byly natřeny ochranným nátěrem. 
Oprava omítek uvnitř fary a částečné malování 
na bílo. 
Stěhování nábytku a jeho montáž. Příprava pokojů 
pro návštěvníky fary. 
Revize elektronického zabezpečovacího systému, 
požárních čidel a hasících přístrojů. 

Rybník Zásadník a chatky 
Výškopisné a 
polohopisné zaměření 
rybníka Zásadník. 
Revize hasících 
přístrojů.  

Klub důchodců 
Příprava na online 
přenos ze zasedání 
zastupitelstva, tj. 
připojení internetu firmou Galance. 
Oprava díry ve střeše. 
Revize hydrantu a požárních hlásičů. 
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Rybník Zásadník 
Revize elektronického zabezpečovacího systému, 
drobných elektrospotřebičů a hasících přístrojů 
 
Prázdninový výlet do Mirakula 
Pro zájemce připravujeme výlet do Milovic 
do rodinného parku Mirakulum na pátek 
29. srpna 2014. Obec zajistí dopravu a vstupné 
si hradí každý sám. Zájemci se mohou přihlásit 
od 28. července do 15. srpna osobně na obecním 
úřadě, kde si každý zaplatí zálohu na vstupné.  
Rodinný Park Mirakulum se nachází na ploše 
10 hektarů v Milovicích, mezi Nymburkem 
a Benátkami nad Jizerou. Nabízí celodenní vyžití 
pro celou rodinu, včetně dědečků a babiček. 
Najdete u nás několik desítek herních prvků, 
minizoo nebo lesní naučnou stezku - to vše 
v nápaditém a kvalitním provedení se zapojením 
zeleně. 
V Mirakulu se na vás těší zhruba dvacetihlavé 
stádo mini oslíků, holandských mini koz 

a Quessanských ovcí.  
Občerstvení pro vás i 
vaše malé máme v 
Mirakulu hned na dvou 
místech. Přesto si můžete 
do parku vzít i vlastní 
jídlo a pití – právě proto 
jsme vytvořili několik 

míst jako stvořených pro pikniky s rodinou i 
přáteli, včetně táboráků. 
Vstupné 
Základní jednodenní vstupné o prázdninách 
pondělí + pátek - 100 Kč. 
Rodinné vstupné (3 platící osoby nad 90 cm výšky, 
z čehož aspoň 1 dítě) - 400 Kč. 
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) - 500 Kč. 
Rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti) - 600 
Kč; každé 4. či 5. dítě vstup 100 Kč. 
Senioři nad 60 let mají každý pátek vstup 
zdarma (po předložení identifikačního 
průkazu). 
Děti do 90 cm výšky mají vstup zdarma. 
Vstup zdarma mají rovněž držitelé průkazů ZTP, 
a to po předložení průkazu na pokladně. 
Vstupenka platí vždy pro jednu osobu a den; 
na jednu vstupenku není možné park navštívit 
vícekrát denně. 
 
Kontejner na ošacení a hračky 
V nejbližších dnech bude v naší obci instalován 
kontejner na ošacení a hračky. Jeho umístění bude 
upřesněno v dalším zpravodaji nebo na vývěskách 
obce. 
 

Smlouvy věcná břemena kanalizační 
řady a přípojky 
Na obecním úřadě je připravena první část smluv 
o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na kanalizaci v Činěvsi.  
Postupně budeme dopisem vyzývat občany 
k podpisu smluv.  
 
Oznámení ČEZ 
Firma ČEZ Distribuce, a.s. informuje 
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: 
o dne 21. července od 11,00 do 13,00 hodin 

od OÚ směr Velenice (vše), 
o dne 21. července od 12,00 do 14,00 hodin 

ulice Netřebská směr Dymokury  (vše). 
 
Jaro a léto v naší mateřské škole 
Začátek jara a jarní velikonoční svátky jsme 
prožívali s dětmi ještě na faře, kde se nám sice moc 
líbilo, ale přeci jenom jsme už byli zvědaví na naši 
opravenou školičku. V předvelikonoční čas jsme 
si připravili, nejenom dárky pro rodiče, ale 
i básničky a písničky pro velikonoční pásmo 
v Klubu důchodců, kde naše děti vystoupily 
dopoledne ve středu 16.dubna. Také jsme chodili 
koledovat po obci.Děti si vykoledovaly sladkosti 
a dobrůtky. Protože se nám v dubnu vydařilo 
počasí, vypravili jsme se 25. dubna do Velenic 
na farmu pana Jelínka, kde jsme viděli kozy, 
ovečky, oslíka a koníky. Pan Jelínek dětem ukázal 
ustájení koníků, jak se koníci „strojí“ k jízdě 
kočárem. Bohužel, čas rychle utíkal a my 
pospíchali na autobus, tedy menší děti, které 
bravurně došly pěšky do Velenic, ale zpáteční 
cesta by pro ně byla už dosti namáhavá. Ovšem 
naši stateční předškoláci ušli zpáteční cestu 
bez problému, ještě poslední úsek cesty doběhli 
ke svým mladším kamarádům. 
Ještě ve čtvrtek 15. května jsme naposledy vyrazili 
na výlet z naší náhradní školičky na faře. Cestovali 
jsme do ZOO Chleby. Sice nám po deštivých 
dnech vysvitlo sluníčko, ale foukal dosti silný vítr, 
ale to nám nezkazilo náladu a prohlédli jsme 
si zvířátka v ZOO a potom jsme se vyřádili 
na dětském, lanovém hřišti. No a už tu byl pátek 
16. května, náš vysněný den stěhování do naší 
rekonstruované školičky. Dopoledne jsme 
se s dětmi rozloučili s farou, děti i začaly poklízet 
hračky a odpoledne s pomocí některých rodičů 
jsme začali vozit menší věci do školky. Druhý den 
v sobotu jsme měli objednanou stěhovací firmu, 
která nám převezla i některé skříně, lehátka, stolky, 
židličky a další zabalené hračky a pomůcky. 
Pomáhali nám opět někteří rodiče, kteří ještě 
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převáželi i drobnosti ve svých autech 
a pochopitelně všichni zaměstnanci školky. 
Protože zabalení veškerého vybavení školky, 
převezení a vybalení všeho v nové budově, je dosti 
náročný úkol, museli jsme ještě v pondělí nechat 
školičku pro děti uzavřenu, abychom je mohli 
v úterý uvítat v novém, upraveném prostředí. 
Slavnostně jsme s dětmi, rodiči, příznivci školky 
a přítomnosti paní starostky, otevřeli mateřskou 
školu „Karnevalem“ v pátek 23. května. Děti 
si oblékly masky, zahrály si soutěže, zatancovaly 
si a karnevalově se pobavily. Za soutěže dostávaly 
drobné sladkosti a od paní 
starostky dortíky.  
V rekonstruované školce se 
dětem velmi líbí, ale přesto 
si nemůžeme nechat ujít 
ještě nějaký výlet a závěr 
školního roku. 18. června 
jsme vycestovali do 
Pardubic, a sice do „Perníkové chaloupky“, 
kde jsme měli objednánu prohlídku s programem 
pro děti. Děti zde vyslechly pohádku „O perníkové 
chaloupce“  a prohlédly si perníkové produkty, jak 
se perník vyrábí a zhlédly i krásně vyřezávané 
formy na perníky. Jako odměnu za návštěvu 
dostaly děti pohled a perník. Výlet se nám vyvedl, 
počasí bylo krásné. 
A už se nám blíží konec školního roku. Ve čtvrtek 
26. června jsme si udělali slavnostní den. 
V dopoledních hodinách jsme měli sportovní 
dopoledne na zahradě fary za přítomnosti rodičů 
a prarodičů. Děti soutěžily v hodu, skoku, 
prolézání tunelem, apod. Za každou soutěž dostaly 
sladkou odměnu a na ukončení sportování“zlaté 
medaile“. V odpoledních hodinách jsme se sešli 
s našimi předškoláky, zástupci obce a příznivci 
v Klubu důchodců. Našich 11 předškoláků 
se představilo a každý měl připravenu básničku, 
nebo písničku. Po té paní starostka předala dětem 
knížku a šerpu, též paní ředitelka předala dětem 
knížku v upomínku na mateřskou školu. Děti 
se vyfotily s tablem, které je vystavené ve skříňce 
na Obecním úřadě. 
Teď o prázdninách ještě čeká naší školku instalace 
nového topení. A od září 2014 nové pedagogické 
pracovnice. 
Dovolte, abych se po 15 letech působení 
na mateřské škole v Činěvsi, rozloučila a popřála 
všem zaměstnancům, dětem , rodičům i přátelům 
činěveské školky, hodně radostí, pohody a úspěchů 
do dalších let 
Hana Papežová, učitelka MŠ Činěves  

S přáním všeho dobrého, všem dětem, rodičům 
i přátelům „školičky“ se připojuje a loučí i  

Zdenka Janstová, ředitelka MŠ Činěves  
 

OS Zásadník 
Dne 28. června 2014 se konaly noční závody. 
Celkem bylo uloveno 6.160 cm ryb.  
Nejdelší ryba: KAPR 91 cm – Aleš Suchánek. 
Pořadí: 

1. A. Suchánek: 709 cm 
2. J. Novák: 676 cm 
3. L. Břichnáč: 642 cm 
4. S. Šilhavý: 496 cm 
5. A. Děček: 476 cm 

OS Zásadník připravuje závody dvojic 40 hodin, 
které se uskuteční 25. – 27. července 2014. 
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník 
 
Knihovna 
Čtenářská soutěž KNIHOREJ 
Celé Česko čte dětem pořádá celostátní čtenářskou 
soutěž KNIHOREJ aneb čtenářská soutěž, která je 
určena pro děti. V červenci soutěžíme s knížkou  
KRKOUNI aneb dobrodružství na planetě 
Bimbuli od Zuzany Pospíšilové a Romany 
Andělové (vydalo ANGELart s.r.o., Kladno). 
 
SOUTĚŽ:  
1) Oblíbenou barvou Adélky 
je  
a) sluníčkově žlutá 
b) hráškově zelená 
c) fialkově fialová 
2) Co si přála Adélka, aby vynalezl prof. 
Bimbulík  
a) plastelínu 
b) pastelky 
c) fixy 
3) Jak se jmenuje veselý mimobimbulšťan 
z planety Uff  
a) BUF 
b) MUF 
c) BIM 
Své odpovědi nám zasílejte do konce července 
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/1094/celostatni-souteze/celostatni-
ctenarska-soutez/cervenec-2014/, platné k 16.7.2014, 8,29 hod 

Zdeňka Šlechtová, knihovnice  

Historický kaleidoskop 
Vážení čtenáři a předplatitelé, v dnešních dnech 
se stále věnujeme české historii, ale prioritní 
pozornost je, určitě tak jako vaše, zaměřena 
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na padlé v Afghánistánu. Nejsme zvyklí, že naši 
vojáci ztrácejí životy i v dnešní době a mnoho 
z nás se s tím musí vyrovnat. Právě proto je třeba 
neustále připomínat události naší novodobé historie 
a věřím, že se padlí čeští vojáci zapíší do české 
historie po bok těch, kteří za nás umírali 
v minulých světových válkách. Naše články 
najdete například zde: 
http://www.historickykaleidoskop.cz/komentare/pi
eta-v-praze.html 
Na www.historickykaleidoskop.cz se dočtete 
i mnoho dalších článků, komentářů a zajímavostí. 
Stránky aktualizujeme denně. 
Jindra Svitáková, šéfredaktorka 
 
Kostel sv. Václava v Činěvsi 
Na obecní úřad se chodili ptát spoluobčané, kteří 
se zajímali o stav kostela sv. Václava v Činěvsi. 
Z tohoto důvodu se 
konalo několik 
jednání zástupců 
obce a Biskupství 
královéhradeckého. 
Na základě těchto 
jednání 
zastupitelstvo obce schválilo usnesení, že nechá 
zaměřit kostel a vypracovat projekt na opravu věže 
a fasády.  
Od té doby probíhala komunikace mezi obcí 
a Biskupstvím královéhradeckým kvůli zahájení 
oprav na kostele. Níže uvádíme odpověď 
na poslední dopis z obecního úřadu:  
„Dne 12.3.2014 jsme obdrželi Vaši žádost 
o informaci, jakým způsobem pokračují přípravné 
práce  na opravu fasád a krovů věže kostela 
sv. Václava v Činěvsi. Váš dopis jsme zaslali e-
mailem paní Šléglové, která má na starosti Váš 
vikariát a požádali jsme ji o vysvětlení dalšího 
postupu. S pozdravem Biskupství královéhradecké 
Ing. arch. Jitka Zavřelová, referentka stavebního 
oddělení odboru majetku“ 
Paní Šléglová se obratem telefonicky vyjádřila 
v tom smyslu, že v současné době nejsou vypsané 
dotační tituly, ze kterých by bylo možné opravu 
financovat. Vlastní zdroje církve budou v letošním 
roce použity na havarijní stavy jiných církevních 
objektů (např. kostel Dymokury, Městec Králové, 
Chroustov). Z těchto zdrojů byly na kostele 
v Činěvsi financovány opravy střešní krytiny 
po poškození větrem. 
 
Odpady 
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2013 pro obec 
Činěves 

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru 
a recyklace využitelných složek komunálních 
odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci 
se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení 
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: emise 
CO2 ekv. 38,011 tun, úspora energie 869.440 MJ. 

Třídíme odpad - 4. díl – Systém EKO-KOM 
Vychází v rámci projektu Středočeského 
kraje, společností EKO-KOM, a.s. a ASEKOL 
s.r.o. 
Stále více pronikáme do problematiky nakládání 
s odpady, zejména tříděnými, a to včetně nákladů 
a financování. Z minulých dílů vyplývá, 
že nakládání s netříděným odpadem je relativně 
drahé, co je však důležitější, neustále se bude 
zdražovat. Protože velká část komunálního odpadu 
obsahuje použité obaly, platí u nás stejně jako 
v celé Evropě zákon o obalech, který přenáší 
odpovědnost za recyklaci obalů na firmy, které je 
uvádějí na trh. V praxi to znamená, že výrobci, 
dovozci nebo plniči obalů platí za každý obal, 
který uvedou na trh, do společného systému, 
ze kterého se následně hradí náklady spojené 
s tříděním a recyklací obalů. V Česku tento systém 
provozuje společnost EKO-KOM, a.s. Jejími 
hlavními partnery jsou obce. Pokud obec odpady 
třídí a má se společností EKO-KOM, a.s., 
uzavřenou smlouvu, dostává za každý kilogram 
vytříděného odpadu předaného k využití finanční 
odměnu. Systém odměn je nastaven motivačně, 
takže obce, které třídí více, dostávají odměnu 
vyšší. Tímto způsobem obce snižují své náklady 
spojené s tříděním odpadů, které tak jako tak podle 
zákona o odpadech musejí provádět. V případě, 
že má obec nastavený systém třídění efektivně 
a využívá všech možností pro třídění odpadů, může 
odměna pokrýt veškeré náklady na třídění odpadů. 
Obec pak může tuto skutečnost promítnout 
i do ceny za odpady pro občany. Předpokládá to 
však zároveň jejich aktivní účast na třídění odpadů. 
Do budoucna je to jedna z mála cest, jak předejít 
neustálému zdražování služeb v odpadovém 
hospodářství obce. Již v současné době jsou v kraji 
obce, které důsledným tříděním snížily svoje 
náklady na odpady natolik, že navzdory zvyšujícím 
se cenám za odpadové služby nemusely občanům 
zvyšovat jejich poplatky. 
Nezapomeňte, důsledným tříděním odpadů lze 
přispět ke snižování nákladů na odpadové 
hospodářství, a předejít tak zvyšování poplatků 
za odpady. 
(pokračování příště – recyklace odpadů) 
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Běrunice, Běrunice 
Běrunice, Běrunice, 
má rodná vesnice. 
Za mého dětství a mládí 
krásná jsi byla 
mé vzpomínky oživila. 
Uprostřed vesnice 
a parkovou úpravou 
vlak jezdí z Křince do Chlumce nad Cidlinou. 
Pošta, sokolovna,  
školka i škola poschoďová,  
hřiště s kabinami 
a rybníček s rybami. 
U hřbitova thůje  
a vzrostlé kaštany,  
včeličky bzučí 
v květech létají, 
ptáčkové vesele zpívají. 
Všude čisto, zeleň, kvítí,  
všechno se jen třpytí. 
To je má rodná vesnice, 
Krásná a líbezná, 
za všechny tisíce. 
Marie Sixtová 
 
Kominík   
Na obecním úřadě 
přijímáme objednávky 
na čištění a revizi komínů 
před topnou sezónou.  
 
Písmenka z kroniky… 
Při návštěvě hostince, spojenou s objednávkou 
teplého nápoje k osvěžení, musel host pro cukr 
sáhnout do vlastní kapsy. I káva se od července 
1916 prodávala jen na lístky ve výši 1/8 kg 
na měsíc a osobu (mimo dětí do 4 let). Situace 
v zásobování černou kávou však nebyla vůbec zlá, 
protože lidé používali jako náhražku pražené žito. 
Pro zajištění potřeb armády v otázce masa a tuku, 
přistoupily úřady k zavedení bezmasých 
a bezmastných dnů a zákazu porážek vepřů 
do 60 kg. Od července 1916 bylo pojídání masa 
v bezmasých dnech vyloženě zakázáno. Protože na 
trh za těchto podmínek rolníci nedávali žádné 
maso, úřady zavedly  rekvizice dobytka. Pro 
Činěves a okolí byl předsedou rekviziční komise 
ustanoven občan z Dymokur, řezník neomezený 
pán chlévů ve svěřeném rajonu. Zabavený dobytek 
se odváděl do Dymokur na dráhu, kde byl podle 
pamětníků špatně vážen cukrovarskou váhou. 
Tímto opatřením přišla doba, kdy většina zdejších 
chlévů zela prázdnotou (až na starostu). Místní 
řezníci válčili za císaře a našincům nezbývalo než 
jít pro maso do Dymokur, kde jim ochotný řezník 

ze známosti prodal 0,5 kg. Zlí jazykové tvrdili, že 
mu válka snášela zlatá vejce. 
Míra maximální dávky tuku na osobu za války 
představovala 120 gr týdně rozpuštěného nebo 144 
gr syrového osobě starší 3 let. Stejný osud jako 
přídělový systém potravin stihl i ostatní nezbytné 
životní potřeby, například dávka petroleje. Lístky 
na tuto energetickou surovinu vstoupily v platnost 
v lednu 1917. Přes přídělový systém se na mnoho 
zdejších občanů nedostalo, což v jednom případě 
odnesla osoba pověřená distribucí poukázek 
úderem do hlavy nádobou na petrolej. Útočnicí 
byla žena M. Jeřábková, obětí E. Železný. V létě 
nebyl petrolej pro soukromníky vůbec. Během 
října 1917 byl v obci proveden soupis topiva, uhlí, 
koksu a briket. Příděl se hlavně využíval k výmlatu 
obilí. I o dřevo byla velká nouze, kdo mohl koupil, 
kdo nemohl koupit vyměnil, kdo nemohl vyměnit, 
sbíral dřevo v lese. Těžko bylo také milovníkům 
tabáku. Nedostatek originální drogy nahrazovali 
vlastním pěstováním rostliny nebo  použitím 
různých typů suchého listí či jetelového květu. 
Odměnou a výsledkem těchto výzkumných snah 
byl z drtivé většiny silný zápach, jak pro kuřáka, 
tak i pro okolí. Z nedostatku základních životních 
potřeb a ze zvláštností přídělového systému vznikl 
každému dobře známý pojem fronta, čili zástup 
čekajících lidí. Několikahodinové čekání 
prověřovalo trpělivost lidí, docházelo k hádkám, 
nekonečným diskuzím, pocitům marnosti, když 
čekající člověk stejně nic nedostal. Aby to měl 
spotřebitel ještě těžší, stoupala drahota rychleji než 
všeobecný nedostatek. Vedle politických událostí 
se o růst drahoty starali hlavně překupníci, menším 
dílem prodávající a snad nejmenším kupující. Tyto 
všechny faktory zapříčinily, že za dobu trvání 
války, vzrostly ceny několikanásobně. Zvláště 
válkou vyčerpaná města byla zásobována velice 
špatně. Citelný nedostatek základních životních 
potřeb zahnal obyvatele měst na venkov, přímo 
k rolníkovi, shánět potraviny. Venkovan zase trpěl 
nedostatkem potřeb druhého řádu, šatstva, prádla, 
obuvi, atd. Z nutnosti uspokojení potřeb obou stran 
vznikla praxe naturálního obchodu, výměna zboží 
za zboží. Pokud docházelo k obchodu v této 
nastíněné rovině, byl považován za solidní jednání 
a vzájemnou podporu. Bohužel, vyskytli se noví 
obchodníci, kteří využili neutěšené situace 
ke spekulaci. Na venkově nakoupili potraviny 
a se značnou přirážkou je ve městě prodali. Tak 
vznikl i další pojem či hanlivý termín, keťas. 
I v Činěvsi se našli lidé snažící zachytit nový 
ziskuchtivý proud. Mohli tak lehkomyslně 
nadělané předválečné dluhy zaplatit a ještě 
zbohatnout. Zatajené šrotovníky a spekulační 
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zásoby pak veřejně prezentovali jako své dobré 
hospodářské schopnosti. Po dobu války byly též 
vypláceny podpory pro příbuzné muže povolance. 
Finanční prostředky vyplácel berní úřad v Městci 
Králové. Některé ženy, které si vydělávaly 
na živobytí u rolníků, z těchto podpor i ušetřily. 
S prodlužující se dobou trvání válečné vřavy rostla 
i inflace. Ve finančním styku kolovaly jen zlatem 
nepodložené bankovky s nuceným oběhem. Aby 

převýdej bankovek nevedl k finanční katastrofě, 
docházelo k upisování válečných půjček. Ty 
osvobozené od daně a slušně úrokované, lákaly 
k výnosnému uložení peněz, zpočátku ale o ně 
nebyl ve vsi zájem. Až později, za aktivní úřední 
propagace a nátlaku, zapůjčují své peníze i naši 
občané. V období vzniku naší národní 
samostatnosti byly tyto půjčky kupovány za třetinu 
své původní hodnoty. Kdo se rychle bezcenných 
papírů nezbavil, mohl si je později nechat 
zarámovat jako citlivou vzpomínku na C. k. 
monarchii. Nedostatek pracovních sil zavedl praxi 
používání válečných zajatců k hospodářským 
účelům. První zajatci pracujíc í pro zdejší 
hospodáře byli srbské národnosti. Ubytování měli 
v hájovně a střežil je jeden voják rakouské armády. 
Další zajatci vykonávající polní práce v katastru 
obce v období 1. světové války byli národnosti 
ruské a italské. Proti svým předchůdcům měli 
volnější pobytový režim a měli i štěstí v tom, že 
se vyhnuli životu v zajateckých táborech, 
sužovaných epidemiemi a hledem (Milovice). 
Počátkem roku 1915 poskytl obecní úřad 
ubytování prvním válečným uprchlíkům z Haliče, 
postupně přijížděli další, hlavně židé. V Městci 
Králové byl dokonce zřízen úřad s názvem 
„Komitét pro blaho židovských uprchlíků“. 
Válečným utečencům bylo poskytnuto provizorní 
bydlení v sále hostince u Steinerů. Od úřadů 
obdrželi 70 hal. denní podpory na osobu, od obce 
pak přídavek 10 hal. s osvětlením a topivem 
zdarma. Svým dílem přispěla i školní mládež, když 
uskutečnila sbírkovou akci zaměřenou na oblečení 
a peníze. Drtivé většině našich občanů mužského 
pohlaví bylo dopřáno státi se vojákem ve světové 
válce. Nepatrná část jich navštívila, většinou 
z protekce, během války domov. Našinec měl 

největší šanci spatřit Činěves jako raněný či 
invalida. Část místních odvedenců nehodlala do 
války odejít nebo v ní pokračovat, proto se 
rozšířilo používání simulantství a 
sebepoškozování. Nejoblíbenější pomůckou 
k tomu bylo používání různých látek k vyvolání 
horečky nebo „pěstování“ nezhojitelných kožních 
ran. Stoupal i počet dezertérů, kteří se po opuštění 
armády ukrývali v tichu lesů válečného zázemí. 
Lidé pro ně měli dokonce osobitý název „Zelený 
kádr“. I v lese nad obecní cihelnou se skrývali naši 
i cizí dezertéři, za nepříznivého počasí užívali 
přístřeší a teplo kruhové pece cihelny. Statistika 
účasti činěveských mužů ve válce uvádí počet 
216 narukovaných, 42 padlých a 9 osob mělo čest 
ukončit život později jako váleční invalidé. Náš 
odvedenec měl tedy sečteno 25 % naději, že padne 
nebo bude raněn. Jedinou pozitivní stránkou 
válečného konfliktu byl vznik samostatného 
Československa. K jeho zrodu přispěli i prostí 
účastníci protirakouského odboje, naši legionáři, 
bojující v armádách Ruska, Itálie a Francie. Tito 
stateční synové českého lidu se do odboje 
dobrovolně hlásili z řad válečných zajatců, účast 
ve válce už měli za sebou, mohli čekat na ukončení 
bojů. Tváře našich účastníků 1. odboje už dávno 
odvál čas, z piety si připomeňme alespoň jejich 
jména. Jedná se o Václava Bittmana z čp. 167, 
Josefa Vocáska čp. 199, Václava Šlechtu čp. 18, 
Františka Fidrmuce čp. 35, Josefa Kubálka čp. 185, 
Václava Maška čp. 70, Františka Knytla čp. 91, 
Aloise Bělinu čp. 102, Josefa Čermáka čp. 109, 
Františka Martínka čp. 187, Karla Kršňáka čp. 243, 
Václava Živnůstku čp. 255, Josefa Suchánka čp. 
111, Václava Knytla čp. 98, Františka Stoklasu 
čp. 204 a Františka Svobodu čp. 137. První světová 
válka přinesla obci i obrovské historické ztráty. 
Z nařízení C. k. ministerstva války byly 
14. prosince 1916 sňaty z věže zdejšího chrámu 
2 zvony (78 % měď, 22 % cín). První zvon 
pocházel z nejstaršího známého místního kostela 
a byl odlit v roce 1506. Podle starých záznamů 
měřil 53 cm na výšku a 68 cm v největším 
průměru. Pod listovou obrubou měl gotický nápis 
s rokem výroby. Druhou obětí války se stal zvon 
Marie, odlitý roku 1677. Tento zvon vyrobil mistr 
Jan Priegueny mladší z Mladé Boleslavi v době, 
kdy kostel spravoval starší kostelník Matěj 
Fidrmuc a Jiřík Šantrůček. Umělecké dílo bylo 
vysoké 75 cm s dolním průměrem 93 cm. Povrch 
zdobil figurální a ornamentální vlys, pod ním 
4 figury a nápisy. Kolik lidí zabila munice 
vyrobená z kovu těchto zvonů,  už nikdo nikdy 
nezjistí.  (pokračování příště) 
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 
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ZUBNÍ POHOTOVOST SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY 
Pro oblast Poděbrady – Nymburk (7. – 12. 2014 + 1. 1. 2015)  

 
19-20/7 MUDr. Michaela Čeladníková 

Nám. Republiky 57, Měs. Králové 
325 643 230 

26-27/7 MUDr. Anna Suchánková 
Proftova 370, Poděbrady 
325 615 563 

2-3/8 MUDr. Alžběta Chrzová 
Proftova 370, Poděbrady 
325 615 564 

9-10/8 MUDr. Martina Věříšová 
U Barborky 374, Rožďalovice 
325 593 563 

16-17/8 MUDr. Jarmila Cenková 
Proftova 370, Poděbrady 
325 615 565 

23-24/8 MDDr. Radka Potměšilová 
T.G. Masaryka 796, Poděbrady 
325 615 067 

30-31/8 MDDr. Kateřina Popovičová 
ZŠ Na valech 45, Poděbrady 
325 615 498 

6-7/9 MUDr. Dagmar Hrabánková 
Okružní 2160, Nymburk 
327 340 118 

13-14/9 MUDr. René Navrátil 
Tyršova 1581/39, Nymburk 
325 532 494 

20-21/9 MUDr. Ilona Paráčková 
Proftova 370, Poděbrady 
325 615 566 

27-28/9 MUDr. Jana Dušková 
ZŠ Komenského 1534, Poděbrady 
325 553 738 

4-5/10 MUDr. Markéta Omáčková 
Okružní 2160, Nymburk 
327 340 214 

11-12/10 MUDr. Jana Kolářová 
Dvořákova 587, Měs. Králové 
325 643 651 

18-19/10 MUDr. Eva Holoubková 
Okružní 2160, Nymburk 
327 340 124 

25-26/10 MUDr. Jana Hrádková 
Náměstí 34, Křinec 
325 588 203 

 

 

 

 

 

 

 

28/10 MUDr. Iva Tomanová 
Boleslavská 1854, Nymburk 
972 255 369 

8-9/11 MUDr. Helena Veselá 
Dr. Karbusického 183, Libice n/C. 
325 637 133 

15-16/11 MUDr. Roman Čeladník 
Nám. Republiky 57, Měs. Králové 
325 643 230 

17/11 MUDr. Pavel Raba 
Proftova 370, Poděbrady 
325 613 310 

22-23/11 MUDr. Rudolf Zeman 
Loučeň 215 
325 585 333 

29-30/11 MUDr. Oskar Holoubek 
Okružní 2160, Nymburk 
327 340 125 

6-7/12 MUDr. Martina Šimková 
Školní 406, Nymburk 
325 512 994 

13-14/12 MUDr. Pavel Podhajský 
Poděbradská 358/39, Nymburk 
972 255 267 

20-21/12 MUDr. Eva Kupková 
Nám. Republiky 57, Měs. Králové 
325 643 730 

24/12  MUDr. Antonín Rufer 
  Okružní 2160, Nymburk 
  327 340 116 
25/12  MUDr. Milan Vaněk 

Čsl. Armády 861/13, Poděbrady 
325 614 570 

26/12  MDDr. Adam Misař 
  Nám. Republiky 57, Měs. Králové 
  325 643 989 
27-28/12 MUDr. Petr Zeman 
  Husovo n. 1032, Lysá nad Labem 
  325 551 535 
1/1/2015 MUDr. Lada Doulová 
  Okružní 2160, Nymburk 
  327 340 119 
Zdroj: http://www.zubnipohotovost.cz/ platné k 16.7.2014, 11,29 hod 


