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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 6/2012 

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 bude konalo 
dne 22. srpna 2012 ve společenské místnosti 
v klubu důchodců.  

Zastupitelstvo obce schválilo tyto body:   
o usnesení č. j. 17/2012 ze dne 29. června 

2012, 
o rozpočtové opatření č. 3 a 4, 
o dodavatele stavby „Parkoviště 

u hřbitova“ firmu 
Tannaco, a.s. 
v celkové částce 
234.106,- Kč 
s DPH, 

 
o prodej pozemku 

v k.ú. Činěves p.č. 
1610/3 o výměře 20 m2 za 990,- Kč + 
úhrady nákladů s tím spojených 
(geodetické práce, služby notáře 
a znalce, za zápis do katastru 
nemovitostí) a sepsání kupní smlouvy 
Miroslavovi Kellerovi, 

o člena kontrolního výboru – paní 
Marcelu Sečovou, 

o záměr prodeje parcel č. 1601/13 
o celkové výměře 78 m2, 1601/14 
o celkové výměře 12 m2 a 1601/15 
o celkové výměře 11 m2 všechny v k.ú. 
Činěves, 

o vrácení části dotace za rok 2011, kterou 
poskytla obec AC Činěves, ve výši  
2 000,- Kč za židle a 9 000,- Kč za 
hokejové branky a vrácení materiálu 
a vybavení, které nakoupilo pro svoji 
činnost, do úschovy na OÚ, když 
obnoví svoji činnost, bude jim 
poskytnuto zpět, 

o zaslání dopisu obcím, které mají 
umístěné děti v mateřské škole 
v Činěvsi, dopis v tom smyslu, že 
si zastupitelstvo obce trvá na úhradě 
vypočítaných neinvestičních nákladů, 

o nákup dvou kusů akumulačních kamen 
do bytů č. 1 a 2 v klubu důchodců:  

 

M60 za 14 265,- Kč a M80 za 15 800,- 
Kč od firmy Petis s.r.o., 

o směrnici pro poskytování OOPP. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o výpověď smlouvy o nájmu pozemku 

pana Josefa Boháčka a schvaluje 
pronájem této parcely, 

o sdělení fotbalového klubu AC Činěves 
ze dne 9. července 2012, že nemá zájem 
čerpat jakékoliv dotace či finanční 
příspěvky od obce Činěves a ustupuje 
od svoji žádosti, 

o sdělení Společnosti Činěveské historie 
ze dne 9. července 2012, že nemá zájem 
čerpat jakékoliv dotace či finanční 
příspěvky od obce Činěves a ustupuje 
od svoji žádost, 

o vyrozumění Policie ČR o přestupku 
proti veřejnému pořádku, poškození 
trampolíny, který byl nahlášen 
20. června 2012, byl oznámen 
příslušnému správnímu orgánu 
k projednání (MěÚ Poděbrady), 

o usnesení Policie ČR o odložení trestní 
věci podezření ze spáchání přečinu 
krádež (vloupání a krádež do rybářské 
chaty u rybníka Zásadník), kterého 
se měl dopustit neznámý pachatel, 
neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti 
opravňující zahájit trestní stíhání, 

o dne 1. září 2012 v odpoledních hodinách 
budou naší obcí 
projíždět 
účastníci 
6. etapy 
Oldtimer 
Rally 
1012 FIVA A, 

o upozornění na nepořádek (přeplněný 
suchý WC) a zápach u domu čp. 129, 
provedení místního šetření a stanovení 
termínu nápravy, 

o oznámení o zahájení stavebního řízení 
vydaného MěÚ Městec Králové, stav. 
úřad, č.j. 03821/12/Výst/VITA, 
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pro Z. Sýkora, Činěves č.p. 265: 
stavební úpravy stodoly na samostatnou 
bytovou jednotku u RD č.p. 265 
v Činěvsi včetně ZTI, elektroinstalace, 
vytápění, zpevněné plochy – připojení 
sítí na stávající přípojky, 

o ověření 
zjednodušené 
dokumentace 
vydané MěÚ 
Městec 
Králové, 
stavební 
úřad, č. j. 

03307/12/Výst/VITA, pro F. a H. 
Kubálkovi, Činěves č.p. 219: přístavba 
RD č.p. 219 v Činěvsi – parc. č. 57/3 
st.p., 57/20 st.p., sklad – uhelna na parc. 
č. 571/1 st.p., chlév na parc. č. 571/1 
st.p. a domácí dílna na parc. č. 57/1 
st.p.,  

o informaci firmy ČEZ Distribuce, a.s. 
o výměně sloupu nízkého napětí 
u mateřské školy v obci Činěves 
z důvodu havarijního stavu armatury 
betonového sloupu, 

o konání sbírky použitého ošacení 
v termínu od 1. září 2012 do 24. října 
2012, 

o výsledek soudního řízení, které 
se konalo 16. srpna 2012. Obec Činěves 
vyhrála soudní spor ve věci vyklizení 
domu čp. 190. Manželé Godlovi jsou 
povinni se do 30 dnů od nabytí právní 
moci rozsudku vystěhovat. Obci byla 
zamítnuta úhrada nákladů soudního 
řízení z důvodu špatných majetkových 
poměrů žalovaných. Právní zástupce 
žalovaných nám na místě sdělil, že 
se bude proti rozsudku odvolávat. 
Zastupitelstvo schválilo odvolání 
se proti rozsudku na úhradu nákladů 
soudního řízení a výloh s tím spojených. 

Zastupitelstvo obce neschválilo tyto body:   
o prodej pozemku v k.ú. Činěves p.č. 

1601/12 o výměře 52 m2 za 2 560,- Kč 
+ úhrady nákladů s tím spojených 
(geodetické práce, služby notáře 
a znalce, za zápis do katastru 
nemovitostí) a sepsání kupní smlouvy 
paní Olze Hončové, 

o poskytnutí finančního příspěvku paní 
Heleně Javorčakové na zpracování 
projektové dokumentace, zaměření 
a zanesení do katastru nemovitostí malé 
vodní nádrže „Zásadnický potok“ 
na Paroulkově zahradě, 

o poskytnutí mimořádné dotace pro MŠ 
Činěves ve výši 6 000,- Kč na měsíce 
září až prosinec 2012 na dopravu obědů 
z MZŠ Dymokury. 

 
Procházka při bouřce  
Ráda slyším bouřku,  
blýská-li se,  
to jako když nebe otvírá se. 
Neboj se o mne dítě mé, 
navečer se zase sejdeme, 
Povím Ti, jaká byla bouřka dnes. 
U rybníka padal strom  
a v dáli vyl pes, 
vlaštovky létaly nad rybníkem. 
Když přijdu domů do světnice  
na stole stojí rozsvícené svíce. 
Modlím se, maminko, za Tebe, 
abys přišla do nebe, 
bouřku přežila, 
ve zdraví se nám vrátila. 
Marie Sixtová 

 
Připravuje se 
Klub historických vozidel Mladá Boleslav 
pořádá v sobotu dne 1. září 2012 6. etapu 
Oldtimer Bohemia Rally 2012 – FIVA A, 
která bude v odpoledních hodinách projíždět 
naší obcí. 
Zastávka vozidel se uskuteční před 
hospodou „U Šťastných“ – předběžná 
doba průjezdu naší obcí je od 13 do 15 
hod.  
 
Přehled uskutečněných akcí  
o Výlet na zámek Žleby 4.8.2012, 
o historická vozidla na faře 11.8.2012 

(Nadační fond F. Lukeše), 
o folkový a rockový festival 25.8.2012 

(Hospoda „Sokolovna“). 
 
OS Zásadník 
Závody „40“ se konaly od pátku 27.7.2012 
do neděle 29.7.2012 a účastnilo se jich 
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15 dvojic. Celkem se ulovilo 1.285,5 kg 
ryb .  
1. místo: 237,3 kg p. Kubový a p. Ječek.  
2. místo: 212,8 kg Grippel team. 
3. místo: 109,1 g p. Suchánek a p. Peřina. 
Největší úlovek: 11,1 kg kapr p. Dobiáš. 
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník 
 
Turistický deník a vizitky 

Na OÚ je 
možno zakoupit 
turistický  deník 
za 50,- Kč,  tur. 
vizitky Činěves,  
Zásadník za 12,- 
Kč.  
 

Více informací 
o deníku a 
vizitka 
v letáku, který 
je v příloze.  
 
 
 
Sbírka – Diakonie Broumov 
Od 1. září do 24. října 2012 bude probíhat 
v úředních hodinách v budově obecního 
úřadu sbírka použitého ošacení: 
o letní a zimní (dámské, pánské a dětské), 
o lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony, látky (min. 1 m2, nedávejte 
odřezky a zbytky látek), 

o domácí potřeby (nádobí bílé i černé, 
skleničky),  

o vatované a péřové přikrývky, polštáře 
a deky, obuv, hračky. 

VŠE KOMPLETNÍ A NEPOŠKOZENÉ. 
 
Kominík 
Přijímáme objednávky na čištění a revizi 
komínů, které budou probíhat koncem srpna 
a v září.   
 
Kalendář 
Na obecním úřadě přijímáme objednávky 
na kalendář Nymbursko 2012. Cena 65,- Kč. 
 
Odpady 
EKO-KOM, a.s. vydal dne 11. června 2012 
obci Činěves osvědčení o úspoře emisí 

za rok 2011: „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:  
o emise CO2 ekv.: 22,093 tun 
o úspora energie: 527 497 MJ 
V příloze zpravodaje leták firmy Ekolamp. 
V budově obecního úřadu je umístěna 
nádoba na vysloužilé světelné zdroje. 
Dne 4. srpna 2012 proběhl sběr 
velkoobjemového odpadu. 
 
Autobusy 
Z důvodu úplné uzavírky silnice II/330 
v Rašovicích (oprava mostu) došlo 
od 6.8.2012 k úpravě jízdního řádu linky 
H11 Městec Králové-Nymburk.  
Z důvodu prodloužení jízdní doby 
cca o 5 minut bylo nutné nepatrně upravit 
časové polohy některých spojů. 
Jízdní řád je připojen v příloze zpravodaje.  
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Na veřejném prostranství 
„pod hospodou“ 
bylo vybudováno 
plato ze zámkové 
dlažby, na které byl 
umístění stůl na 
stolní tenis.  
Ukradené rošty 
z odvodňovacích žlabů u plata na odpad 
u hřbitova byly nahlášeny na Policii ČR. 
V téměř celé obci bylo provedeno 
frézování 173 kusů pařezů. Na podzim 
uvažujeme o pokračování. 
U hřbitova byla nainstalována jiná vývěsní 
tabule s kolostavem. 
Pod čp. 103 byl vybudován odvodňovací 
žlab, který má za úkol odvádět vodu 
směřující z vrchní silnice na zpevněnou 
komunikaci a travnatou plochu na místě, 
kde stojí houpačky. 
Opravovala se rozbitá přípojka vody 
před mateřskou školou.  
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Čistil se Zásadnický potok – vysekání 
rákosu u bytovky.  
V prostoru kolem Mariánského sloupu 
na křižovatce u klubu důchodců byla 
provedena úprava keřů. Tuto úpravu 
provedla nezištně Helena Vorlíčková, 
za což jí velmi děkujeme. Také se stará 
o záhon u pomníku padlých v parku 
u smuteční vrby. 

Vodárenský domek 
Byla dokončena poslední etapa – návrh 
na změnu obvodu budovy dle geometrického 
plánu a zapsání změny do katastru 
nemovitostí. Bylo přiděleno evidenční číslo. 

Kanalizace a ČOV 
Před domem čp. 104 a 58 se vyčistilo 
kanalizační potrubí z důvodu ucpání 
a zatopení nemovitostí v době dešťů.  
Na čističce odpadních vod a všech čerpacích 
stanicích v obci byla provedena pravidelná 
revize elektro. 
Pracovníci Krajského úřadu Středočeského 
kraje provedli dne 27. července 2012 
kontrolu dotace úroků z úvěru na kanalizaci.  

Dětské hřiště 
Na trampolínu byla zakoupena nová 
ochranná síť. Trampolína je tedy v provozu.  

Parcely 
Obec Činěves zakoupila parcelu uprostřed 
obce, kterou po terénních úpravách nabídne 
zájemcům. 

Obecní úřad 
V místnosti obecního úřadu a starosty byly 
nainstalovány radiátory. Na okna zakoupeny 
záclony. Bylo nakoupeno 10 kusů židlí do 
místností obecního úřadu a 
starostky. 
U budovy 
obecního úřadu 
řádili 
neznámí 
vandalové, kteří 
namočili na dveře obecního úřadu, vykáleli 
se do květináče na schodišti a vytrhali 
květiny z truhlíku.  

Plato na popelnice 
V současné době jsou postaveny obvodové 
zdi, na kterou je z venkovní strany umístěna 
nopová fólie, která bude zahrnuta kačírkem. 

Vnitřní prostor plata je vybagrován 
a připravován k pokládce zámkové dlažby.  

Fara 
Na faře byly ubytovány první rodiny. 
S prostředím a vybavením byly spokojeny.  

Sociální zařízení u Zásadníka 
Sociální zařízení bylo neznámým vandalem 
poničeno (vypáčené zámky, vykradená 
kolna). Je v šetření Policie ČR.  

Rybník a jeho okolí 
Bylo provedeno čištění 
břehů rybníka Zásadník, 
vytržení rákosu, vyhrnutí 
bahna.  

 

Parkoviště u hřbitova 
Bylo zahájeno stavební řízení. Po uplynutí 
zákonné lhůty bude vydáno stavební 
povolení.  
Zastupitelstvo rozhodlo o dodavateli stavby 
– Tannaco, a.s. Sloup veřejného osvětlení 
bude zhotovovat firma Medios – MK s.r.o. 
Archeologický dozor bude vykonávat firma 
Labris o.p.s. 

Klub důchodců 
Po malování je společenská místnost v klubu 
důchodců opět v provozu. 
V klubu důchodců se nejen malovalo, ale 
i byly provedeny úpravy odvětrávání 
z jednotlivých bytů, které ústily pouze 
pod střechu. V současné době je odvětrání 
vyvedeno až nad střechu.  
Nefunkční komín ze společenské místnosti 
byl rozebrán pod střechu a střecha byla 
zakryta a opravena střešní krytinou.  
V celé budově klubu důchodců (tj. v bytech 
i ve společných prostorech) byla provedena 
kontrola a oprava akumulačních kamen. 
Z důvodu havarijního stavu byly 
na doporučení revizního technika zakoupeny 
dva kusy akumulačních kamen. 

Les 
Byla provedena kontrola a oprava stavu 
oplocení vysázených školek. 
 
Posuzování vlivů na živ. prostředí 
Ministerstvo životního prostředí Vám 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 



OÚ Činěves 28.8.2012  - 5 – 
Činěveský zpravodaj byl zapsán dne 27.5.2011 do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20237. 
 

o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů,  oznamuje 
koncepci „Integrovaný krajský program 
snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší 
na území Středočeského kraje“ a sděluje, že 
tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu 
řízení podle § 10d zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí.  
Každý může Ministerstvu životního 
prostředí, odboru posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence, 
zaslat své písemné vyjádření k oznámení 
koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění 
informace o oznámení koncepce na úřední 
desce kraje (datum zveřejnění na úřední 
desce kraje bude uvedeno v Informačním 
systému SEA: 
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id
=MZP140K 
 
Písmenka z kroniky…  
První literární formou přispíval do časopisů 
„Jindy a nyní“, „Květy“, Škola a život“. 
Pedagogicky se zapsal do dějin vytvořením 
několika učebnic, například „Listy pro 
vyučování na venkovských školách“ (1839) 
nebo „Mluvnicí českou pro žáky 
podreálných škol“ (1861). Po bohatém 
a plodném životě umírá Jan Formánek 
v Táboře roku 1878. Z hlediska dnešních, ne 
právě příznivých, vodních poměrů 
sipřipomeňme některé historické skutečnosti. 
Ještě v 18. století existuje na Poděbradsku 
200 rybníků. Některé byly obrovské, největší 
v Čechách, např. vodní útvar Blato měl 
rozlohu 1 733 jiter, což je asi tisíc hektarů. 
O uznání chovu ryb na Poděbradsku svědčí 
i pražská trhová rybná míra té doby, „džber 
poděbradský“. Od roku 1764 se většina 
těchto rybníků začala vysušovat, až byla 
docela zrušena. 
Dnes už ani nikdo neví, že v Činěvsi 
existovaly rybníky Šarhánky nebo Hluzinka. 
Vody okolních rybničních nádrží a vůbec 
katastrální povrchovou vodu nám odvádí 
od nepaměti Šumborka, v horním toku zvaná 
Velenický potok. Do něho také vtéká voda 
ze Zásadníka, který je poslední zárukou vody 
v obci. Šumborka se vlévá do Mrliny a ta 
z pravé strany do Labe.  
Období 19. století přináší rozhodující 
rozmach a význam v rozvoji zdejší silniční 

sítě, pošty, železnice, telegrafu, telefonu 
a zdravotnictví. Nejstaršími známými 
cestami mezinárodního významu byly 
v okolí silnice „lipská“ (Víděň, Kolín, Tatce, 
Poříčany, Brandýs, Ústí, Drážďany a Lipsko) 
a silnice „slezská“ (Praha, Brandýs, 
Nymburk Šabata, Podmoky, Městec 
Králové, Chlumec, Hradec Králové, Kladsko 
a Vratislav). O kvalitě svršku těchto silnic 
vypovídá zpráva z roku 1560, která uvádí, že 
povoz urazil vzdálenost z Městce 
do Nymburka za dva dny. Počátek zvyku 
zpevňovat cesty spadá do období vlády 
císařovny Marie Terezie. I tak se však ještě 
roku 1820 převáží mezi Vlkovem 
a Dlouhopolskem zboží na trakařích, tento 
úsek je totiž vyhlášený jako postrach pro 
formany. Říšská silnice od Poděbrad k Jičínu 
přes Činěves z roku 1829 otevírá obci 
novodobé obchodní možnosti. Na samém 
konci století, roku 1899, vyjíždí první 
povozy po silnici Činěves, Netřebice. Rozvoj 
silniční sítě umožňuje i rozšiřování 
poštovního styku. Po roce 1705 jsou povozní 
pošty na všech hlavních silnicích 
(Nymburk). K plnému rozkvětu poštovnictví 
dochází po ukončení napoleonských válek, 
kdy vznikají pošty Poděbrady a Městec 
Králové. Nejbližší poštu získává Činěves 
roku 1869, toho roku je uveden do provozu 
poštovní úřad v Dymokurech. Toto zařízení 
získává rokem 1878 nový vynález, telegraf. 
Telefon se v Rakousku – Uhersku objevuje 
roku 1887 a rokem 1900 ho získávají 
Poděbrady a Nymburk.  
Další důležitou technickou vymožeností 
19. století byla železnice. Prvním místem 
jejího zřízení ve zdejším okrese se staly 
Pečky, roku 1845, zařazené jako součást trati 
Olomouc – Praha. Pro Činěves byl v tomto 
odvětví nejdůležitější rok 1881, kdy vznikla 
nejdříve trať Nymburk – Křinec - Jičín, 
později trať Křinec – Dymokury – Činěves – 
Městec Králové.  
Oblast lékařských služeb obyvatelstvu 
můžeme ponejprv charakterizovat vznikem 
lékáren v okolí. Od roku 1756 existuje 
lékárna ve Křinci (U zlatého orla), další 
nejbližší vzniká rokem 1860 v Městci 
Králové (U české koruny). (pokračování 
v dalším čísle).  
Sepsáno kronikářem Františkem  Sýkorou 


