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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 7/2015 

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

PODĚKOVÁNÍ 
Vážení spoluobčané, Šikovné ruce Činěves tímto děkují všem, kteří reagovali na naši výzvu k zajištění akce 
"Pleteme pro Afriku" a darovali nám přebytky vln. 
Deka a čepice byly odeslány v termínu. Tímto, byť malým dílem jsme přispěli, aby sirotci v Beninu mohli prožít své 
dětství ve svém přirozeném prostředí, ve své vlasti. 
Ještě jednou děkujeme. Co zbylo, bude využito pro potřebné v našich kojeneckých ústavech a azylových domech. 
Šikovné ruce Činěves 

 
Ukázka darů "Pleteme pro Afriku"

PŘIPRAVUJE SE 
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce v černé 

kuchyni na faře, 
o 22. 8. od 16,30 hodin v zemědělském areálu čp. 

138 Staročeské dožínky s dechovou hudbou 
„Polabská Blaťanka“ pod vedením Oldřicha 
Dandy (Společnost činěveské historie), 

o 28. 8. výlet na Zemi živitelku, 
o 29. 8. od 14,30 hodin rozloučení s prázdninami 

a dětský cyklozávod ČINĚVÁČEK – start a cíl 
na fotbalovém hřišti (skákací hrad, bodypainting, 
soutěže, hudební vystoupení, pro děti občerstvení 
zdarma), 

o 11. 9. tvůrčí šperkařská dílna (přesný čas 
a místo budou upřesněny na plakátech 
a  v rozhlase), 

o 11. 9. od 18,30 hodin v kostele sv. Havla 
v Rožďalovicích charitativní koncert Marty  
Kubišové a Václava Neckáře se skupinou Bacily 
(město Rožďalovice), 

o 12. – 13. 9. od 6,00 hodin závod dvojic v lovu 
ryb Činěveská „30“ (Rybářský spolek Zásadník 
Činěves),  

o od září 2015 ve spolupráci s MZŠ Dymokury 
projekt Zmizelí sousedé (více na str. 4). 

OZNÁMENÍ MUDR. DOLEŽEL 
MUDr. Doležel bude v Činěvsi ordinovat 9. 9. 

UZAVÍRKA SILNIC 
Z důvodu konání tradičního motocyklového závodu 
na dymokurském okruhu bude od 6,00 hodin dne 5. 9. 
do 22,00 hodin dne 6. 9. uzavřeny silnice I/32, II/275 
a III/32419. 

OZNÁMENÍ POŠTA DYMOKURY 
Krátkodobá změna hodin pro veřejnost:  
Pondělí 24. 8. 2015 otevřeno 8,00 – 10,30, odpoledne 
zavřeno.  
Středa 26. 8. 2015 otevřeno 8,00 – 11,00, odpoledne 
zavřeno.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Zastupitelstvo se konalo 13. 8.: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
o ověřovatelé zápisu – J. Jeřábková, V. Serbusová 
o zapisovatelka – M. Vorlíčková 
o doplněný programem jednání zastupitelstva 
o prodej vyřazených akumulačních kamen 

z mateřské školy zájemcům z řad občanů (výzva 
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vyhlášena, zveřejněna v Činěveském zpravodaji 
a na www.cineves.cz), cena akumulačních kamen 
200,- Kč 

o M. Kellera jako člena kulturní komise, odměna 
600,- Kč hrubého/měsíc od září 2015, bude s ním  
podepsána dohoda o provedení práce 

o provozní řád – ubytovací zařízení fara 
o schvaluje příjem dotace od MMR na akci 

Restaurování sochy “Panenky” na návsi v Činěvsi 
do rozpočtu obce a vyhlášení výběrového řízení 
na dodavatele prací 

o vyčištění odtokového příkopu z rybníku Zásadník 
směrem na Velenice; příkop podél drážky; příkop 
podél farského plotu a příkop pod nadjezdem 
včetně provedení rozpočtových úprav 

o věcný dar firmě Road Racing Club z Dvora 
Králového nad Labem, IČO 017 80 948, 
na motocyklové závody na okruhu v Dymokurech 
ve dnech 5. a 6. 9. v celkové částce 5.000,- Kč 
včetně provedení rozpočtových úprav 

o zpracování energetického auditu na akce 
“Zateplení MŠ Činěves” a “Výměna zdroje 
vytápění Mateřská škola č.p. 184, Činěves” včetně 
provedení rozpočtových úprav 

o vypsání výběrového řízení na dodavatele akce 
oprava střechy obecního úřadu 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o rozpočtové opatření č. 4 
o pravidelná kontrola plnění usnesení (kontrolní 

výbor) 
o informace stavebně-provozní komise: 

� oprava společenské místnosti v klubu 
důchodců (škrábání omítek, malba, zasekání 
kabelu) 

� dokončena fasáda a odvodnění stodoly 
v areálu fary 

� instalace informačního panelu u fary (budou 
následovat další 3 kusy v obci) 

� řezání dřeva na otop 
� vyklízení špýcharu, chléva a stodoly v areálu 

fary 
� běžná údržba veřejné zeleně včetně úklidu 

stanoviště na tříděný odpad 
� čištění kanalizačního potrubí u budovy 

obecního úřadu 
� čištění sochy sv. J. Nepomuckého od mechu 
� revize elektro fary, ČOV, přečerpávacích 

stanic 
� zahájení prací na opravě elektroinstalace velké 

chaty a sociálního zařízení (ve spolupráci 
se členy RS Zásadník Činěves) 

� odchyt psů 
� demolice druhého domu 17. 8. 

o informace kulturní komise: 
� Země živitelka 
� ukončení prázdnin 
� tvůrčí šperkařská dílna 

� projekt Zmizelí sousedé 
o informace kontrolního výboru: 

� dílčí kontrola hospodaření obce 14. 10. 2015 
o dokumenty z úřadů: 

� Městský úřad Poděbrady: 
- rozhodnutí: povolení k nakládání 

s povrchovými vodami V. M. J. – rybník 
chovný 

- závazné stanovisko: oprava hřbitovní zdi 
- rozhodnutí: povolení Sdružení Road racing 

club: úplná uzávěrka silnic II/275 a III/32419 
v k.ú. Dymokury 5. - 6. 9. (motocyk. závody) 

� Městský úřad Městec Králové: 
- oznámení: zahájení řízení stavební úpravy 

stodoly na samostatnou bytovou jednotku 
u RD čp. 265 v Činěvsi, Z. S.  

- oznámení: zahájení řízení stavba rodinného 
domu a garáže, J. N. a J. F. 

- ověření zjednodušené dokumentace: sklady 
a kůlna u RD čp. 137 v Činěvsi, J. B. 

o umístění kontejneru na drobné elektrospotřebiče 
od firmy Elektrowin 

o informaci o stavu podlahové krytiny v šatně MŠ 
o výběrové řízení administrativní pracovník – účetní 

OÚ Činěves od 1. 9. 2015 

Úkoly: 
o hasiči strhnou a natřou dvě plakátovací plochy 

v obci 
o p. Sýkorová se bude podílet na zpracování zprávy 

kontrolního výboru – Skála 

VĚTVE, ROŠTÍ   
Vážení 
spoluobčané, kdo 
budete mít na 
zahradě více 
ořezaných větví či 
roští, objednejte si ZDARMA na obecním úřadě 
přistavení kontejneru. 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR 
Milí spoluobčané,  
náš sběrný dvůr ve dvoře bývalého obecního úřadu 
se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015.   
Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž 
mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá 
zajímavou finanční odměnu. 
Soutěž Sběrný dvůr roku  probíhá od ½ července 
do konce října 2015, a to formou hodnocení široké 
veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-
dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten 
nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou 
obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná 
nejdostupnější a širokým rozsahem odebíraných 
komodit. Jaká jsou pravidla soutěže? 
Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, 
který chcete ohodnotit. Označíte jednou až pěti 
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hvězdičkami v každé z následujících šesti kategorií - 
dostupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, 
otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných 
komodit.  
Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného 
dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasování 
veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které 
sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), 
a k množství zpětně odebraného elektrozařízení.  
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší 
sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá 
finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset 
tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun. 
Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování 
o hodnotné ceny. Po vyplnění registračního formuláře 
budou automaticky zapojeni do jednoho ze dvou 
slosování. V každém z nich mohou získat jednu ze tří 

powerbank (2600 Mah), nebo dotykový mobilní 
telefon LG. 
Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát! 
Ing. Zuzana Bittmanová, starostka 

VÝKUP JABLEK 
Firma Havelka zahájila výkup padaných jablek.  Více 
informací a seznam výkupních míst najdete 
na www.havelka.cz nebo volejte zdarma bezplatnou 
linku 800 214 220.  

NABÍDKA ZAM ĚSTNÁNÍ 
Firma Road Cars Činěves přijme uklízečku. Více 
informací v autosalonu u p. Bittmanové nebo 
na telefonu 325 635 313. 

NALEZENÝ PES   
Na faře máme stále pejska, který se našel v naší obci. Jeho majitel se o něho bohužel nepřihlásil.  
Obecní úřad Činěves vás vyzývá, pokud o něho máte zájem, přihlaste se na emailu ou@cineves.cz, telefonu 
325 635 113 nebo osobně na obecním úřadě.  
Pokud se nenajde žádný zájemce, který by si ho vzal domů, budeme nuceni ho umístit do psího útulku. 

 

ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
Od minulého vydání zpravodaje byla na obecní úřad 
doručena jedna žádost dle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím: finanční přínos 
ze skládek v lokalitě Skála. 
Žádosti a odpovědi jsou zveřejňovány 
na internetových stránkách obce (v záložce úřad –  
elektronická úřední deska a současně v záložce úřad – 
informace zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb.) 
a na vývěsce, která je umístěna u vchodu budovy 
obecního úřadu.  

PÍSMENKA Z KRONIKY…  
V dubnu 1927 se tedy definitivně rozhodlo o realizaci 
stavby sokolovny a o umístění jejího stanoviště na už 
vzpomínaném letním cvičišti. Toto poslední 

rozhodnutí pomohl částečně uskutečnit stavitel Janata 
z Městce Králové, který členské schůzi přednesl 
soubor opatření jak původní rozpočet (250.000,- Kč) 
snížit na 138.000,- Kč. Zároveň bylo rozhodnuto 
požádat politickou správu o udělení licence 
na biograf. Jeho provozem chtěla jednota postupně 
hradit předpokládané dluhy. Obecní úřad pomohl 
darováním stavebního kamene a cihel v hodnotě 
30.000,- Kč. Při dokončování stavby sokolovny došly 
jednotě peníze, jednotliví členové pak zapůjčovali 
bezúročně vlastní peněžní prostředky. Dále bylo 
rozhodnuto, že každý člen sokolské organizace 
odpracuje při stavbě 55 hodin, předpokládaná hodnota 
vytvořeného díla představovala částku 2,50 Kč 
na hodinu. Koncem května roku 1927 je hotova 
studna, základy a sklep. Práce pokračují v usilovném 
tempu, aby mohla být uspořádána posvícenská taneční 
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zábava a první tělovýchovná akademie pod vlastní 
střechou Sokola Činěves. Záměry se podařilo 
uskutečnit a slavnostní otevření nedokončené 
sokolovny proběhlo ve dnech 27. a 28. září 1927. 
V následujícím měsíci byl od firmy Emves 
z Uhlířských Janovic zakoupen a instalován biograf 
v ceně 18.500,- Kč. V prosinci roku 1927 měl Sokol 
Činěves u Hospodářské záložny v Městci Králové 
a zdejší Kampeličky celkový dluh 139.992,38 Kč. 
Jako řídící učitel působící v činěveské škole Václav 
Jirkal a dále učitelé Stanislav Erban a Marie Pichová – 
Erbanová. Školu navštěvuje 112 žáků, z toho je 43 
chlapců a 69 děvčat. Měšťanskou školu 
v Dymokurech navštěvuje 25 žáků. Školní rozpočet 
obce dosáhl výše 12.000,- Kč, používá se k menším 
opravám budov, na učební pomůcky a je 
nedostatečný. Vědomosti mohou žáci čerpat rovněž ze 
školní knihovny a z veřejné obecní knihovny. Ta byla 
založena roku 1920 sloučením různých spolkových 
knihoven a zakoupením dalších knih. V Činěvsi 
existuje místní knihovní rada a knihovník Karel 
Hodaň, může nabídnout přibližně 600 svazků knih. 
V roce 1928 byly zakončeny ve zdejším katastru 
prováděné meliorační práce. Dokončený systém 
meliorací prošel nejtěžší zkouškou ve dnech 10. a 11. 
června 1926, kdy napršelo 126 mm vody. Možno říci, 
že 45 km dlouhé vedení regulace obstálo. Výsledný 
efekt drenáží z let 1905 – 1914 se ukázal naopak jako 
nulový. Neustálé stížnosti hospodářů u zemědělské 
komise kritizující neúčinnost meliorace vyvolaly 

snížení hloubky trativodů z 230 cm na 130 cm 
a snížení průměrné vzdálenosti mezi trativody z 12 m 
na 8 m. O významu meliorací pro zemědělce svědčí 
fakt, že před drenáží mívali jednotliví hospodáři 
až 70 % úrody zničené vodou. Vlastní sklizeň úrody 
r. 1928 byla slušná, cukrovaru dodali zemědělci 
z Činěvsi 67 000 q cukrovky (16,- Kč/q), pšenice  
bylo prodáno 3 500 q (175-, Kč/q) a ječmene 4 000q 
(165,- Kč/q). 
Na náklady obce je pro sbor dobrovolných hasičů 
postavena nová zbrojnice. Původní hasičský stánek 
sloužil téměř století. Stál na stejném místě jen asi dva 
metry dále rohem k silnici. 5. – 7. července 
se 36 zdejších hasičů zúčastnilo sjezdu v Praze. Sbor 
nadále provozuje samaritskou službu a ta se využívá, 
což dokládá služební deník, který zaznamenává 
46 případů poskytnutí první pomoci. (pokračování 
příště) Sepsáno kronikářem F. Sýkorou 

Včeličky 
Sousedovic včeličky 
mají pěkné sosáčky. 
Pan inženýr Jiří  
k úlu si to míří, 
do vnitřku jim nakukuje, 
při tom tiše prozpěvuje. 
a jejich zahrada je samý květ, 
proto mívají tak sladký med. 
Marie Sixtová 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ vybízí 

mladé lidi (ve věku 12 – 18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich 

nejbližšího okolí zmizeli převáženě v období 2. světové války.  

Jde o samostatný literárně – dokumentační projekt, který byl oficiálně vyhlášen pod záštitou Kanceláře 

prezidenta republiky v rámci Konference Fenomén holocaust Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy v roce 1999. 

Zdroj: http://www.zmizeli-sousede.cz/oprojektu.html, platné ke dni 17. 8. 2015, 14,16 hodin 
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STAV ÚČTŮ A POKLADEN K 31. 7 
Běžný účet KB hlavní činnost 1 752 540,79 Kč          
Běžný účet KB vedlejší činnost 77 102,70 Kč               
Běžný účet ČNB hlavní činnost 2 023 639,69 Kč          
Běžný účet ČS hlavní činnost 294 594,97 Kč             
Úvěrový účet ČS 1 704 900,00 Kč-          
Pokladna hlavní činnost 53 067,00 Kč               
Pokladna vedlejší činnost 11 479,00 Kč                
 
 
 

FAKTURY DORU ČENÉ V 7/2015
VEDLEJŠÍ ČINNOST
částka v Kč poznámka

2 340,00 Analýza vzorků č. 3313-3315.
7 007,00Čištění kanalizace na hlavní silnici před OÚ.

HLAVNÍ ČINNOST
1 353,00 Folie na balení knih.

484,00Připojení internetu OÚ a knihovna 6/2015.
970,00 Oprava křovinořezu.

50 808,00 Tiskárna Kyocera FS-C8520MFP/PF-470.
1 049,00 Rozbor teplé vody - sociální zařízení u rybníka Zásadník.

800,00Turistická vizitka 50x Činěves + 50x Zásadník.
350,00 Předplatné časopisu do knihovny - Historický kaleidoskop.
968,00 Instalace tiskárny Kyocera.

9 253,70 PHM 6/2015.
3 560,00 Materiál stodola fara.

10 552,00Oprava John deer.
518,00 2x barva zinorex 0,6 l na okna na stodole na faře.

5 000,00 Provoz veřejného osvětlení 6/2015.
1 590,00 Zpracování bioodpadu.
2 750,00 Switch, mikrofon, nastavení zálohování, instalace tiskárny.

14 590,00192 m trubek 48x3 kolem hřiště.
1 963,00 Živé firmy - aktualizace dat 2015.
2 043,00 Náhradní díly John Deer - sada žacího nože.
3 300,00 Terénní úpravy - u zastávky pod bývalým OÚ a na faře.

82 071,00 Výměna oken v KD.
43 000,00Výměna oken v KD.
6 280,00 3x toner Kyocera: žlutá, modrá, červená.

76 963,00 Svoz a likvidace komunálního odpadu - 3. čtvrtletí.
2 384,00 Tiskárna Kyocera: 1x černý toner.

400,00 Kontrola systému EZS na faře.
1 679,49Telefony 6/2015.

-2 427,00 Dobropis - plast 10 svozů.
23 269,00 Svoz a likvidace tříděného odpadu - 3. čtvrtletí dle dodatku 1.
2 565,20 Reinstalace programů.

180,29 Doručení 3x páska do štítkovačky.
13 068,00Hydrogeologický posudek příčin deformace zdi hřbitova.
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Zubní pohotovost 2015 pro oblast Podĕbrady - Nymburk (22. 8. 2015 – 3. 1. 2016) 
soboty, nedĕle, svátky 

 
22. -23.8.  MDDr. Popovičová Kateřina ZŠ Na valech 45, Poděbrady, 325 615 498 

29. -30.8.  MUDr. Hrabánková Dagmar  Okružní 2160, Nymburk, 327 340 118 

5. -6.9.  MUDr. Šimková Martina  Raisova 1542, Nymburk, 325 512 994 

12. -13.9.  MUDr. Husáková Romana  Proftova 370, Poděbrady, 325 615 155 

19. -20.9.  MUDr. Podhajský Pavel  Poděbradská 358/39, Nymburk, 972 255 267 

26. -27.9.  MUDr. Věříšová Martina  Rožďalovice, U Barborky 374, 325 593 563 

 -28.9.  MUDr. Jana Pekláková  Jana Opletala 644/8, Poděbrady, 734 867 836 

3. -4.10.  MUDr. Kupková Eva  nám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 730

10. -11.10. MUDr. Rufer Antonín  Okružní 2160, Nymburk, 327 340 116 

17. -18.10. MUDr. Vaněk Milan  Poděbrady, Čsl. armády 861/13, 325 614 570 

24. -25.10. MDDr. Lomská Radka  Palackého nám. 4, Sadská, 325 594 290 

 -28.10. MUDr. Holoubková Eva  Nymburk, Okružní 2160, 327 340 124 

31.10.-1.11.  MUDr. Tomanová Iva  Nymburk, Boleslavská 1854, 972 255 369 

7. -8.11.  MUDr. Veselá Helena  Dr. Karbusického 183, Libice n/C, 325 637 133 

14. -15.11. MUDr. Čeladníková Mich.  nám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 230

 -17.11. MUDr. Raba Pavel  Proftova 370, Poděbrady, 325 613 310 

21. -22.11. MUDr. Doležalová Mir.  Proftova 370, Poděbrady, 325 615 563 

28. -29.11. MUDr. Dušková Jana  ZŠ Komenského 1534, Lýsa n/L, 325 553 738 

5. -6.12.  MUDr. Paráčková Ilona  Proftova 370, Poděbrady, 325 615 566 

12. -13.12. MUDr. Kolářová Jana  Dvořákova 587, Městec Králové, 325 643 651 

19. -20.12. MUDr. Zeman Petr  Lysá nad Labem, Husovo n. 1032, 325 551 539 

 -24.12. MUDr. Navrátil René  Tyršova 1581/39, Nymburk, 325 532 494 

 -25.12. MUDr. Holoubek Oskar  Nymburk, Okružní 2160, 327 340 125 

 -26.12. MDDr. Misař Adam  nám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 989

 -27.12. MUDr. Zeman Rudolf  Loučeň 215, 325 585 333 

 -1.1.  MUDr. Hrádková Jana  nám. 34, Křinec, 325 588 203 

2. -3.1.  MUDr. Čeladník Roman  nám. Republiky 57, Městec Králové 

 
 

 


