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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 9/2012 

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 dne 
22. listopadu 2012 ve společenské místnosti 
v klubu důchodců.  

Zastupitelstvo obce schválilo tyto body:   
o program jednání s doplněním 
o rozpočtové opatření č. 7  
o poplatek za jedno hrobové místo ve výši 

50,- Kč za rok od roku 2013 
o obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 
o obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 
o návrh rozpočtu na rok 2013 
o záměr prodeje parcel 1601/10 o výměře 

12 m2 a 1601/11 o výměře 33 m2 v k. ú. 
Činěves 

o záměr prodeje parcely 67/2 o výměře 
125 m2 v k. ú. Činěves 

o záměr prodeje parcel 1685/3 o výměře 
2 m2 a 1685/4 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Činěves 

o mandátní smlouvu na zajištění dopravní 
obslužnosti na rok 2013 

o smlouvu na restaurování dvou kusů dveří 
v objektu fary  

o smlouvu o advokátní úschově částky 
64 500,- Kč 

o spisový a skartační řád obce Činěves 
o delegování starosty a správce rozpočtu 

k položkovým úpravám rozpočtu 
o rozpočet na rok 2012 jako schodkový 

a závazný ukazatel je §, schodek bude 
hrazen finančními prostředky z minulých 
let  

o změnu funkce starosty z neuvolněné 
na uvolněnou od 1. ledna 2013 

o pana Jaroslava Janoucha jako předsedu 
kontrolního výboru od 1. prosince 2012-
11-30 

o servisní smlouvu programového 
vybavení Codexis online č. 490120828 

o uzavření smlouvy o poskytování 
daňového poradenství s Ing., Bc. Lenka 
Zábojová, Znojmo od 1. ledna 2013 

o prodloužení dohody s úřadem práce 
na veřejně prospěšné práce od 1. 
prosince 2012 do 28. února 2013 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
o smlouvu o koupi zboží PRO-DOMA 

spol. s r.o.   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o upřesnění cenové nabídky na zhotovení 

projektové dokumentace na opravu fasád 
a krovů věže kostela sv. Václava parc. 
č. 52 v k. ú. Činěves od Ing. Arch. Jan 
Mádlík, Hradec Králové za celkovou 
částku 81 600,- Kč  

o odstoupení předsedkyně kontrolního 
výboru paní Miroslavy Kršňákové 
k 30. listopadu 2012  

o výpověď smlouvy o daňovém 
poradenství s firmou O-Constult s.r.o. 

o prodloužení stavebního řízení Oldřich 
a Zdenka Baumgartnerová  

o rozhodnutí č. 201 stavební povolení 
Zdeněk Sýkora 

o rozhodnutí č. 217 stavební povolení 
Tomáš Knytl 

Zastupitelstvo obce revokuje: 
o bod č. 6 z usnesení č. 13/2011 ze dne 27. 

prosince 2011  
 
Příští zasedání se uskuteční v úterý 
18. prosince 2012 od 17 hodin 
ve společenské místnosti v klubu důchodců. 
 
Ples 
O činěveském plese 
každý raduje se, 
slyší-li hezky hrát, 
jde pěkně tancovat. 
Až dort z tomboly pojídat budete, 
na dcerku Ivu si vzpomeňte,  
pekla Vám ho pro potěchu,  
ozdobila i pralinkami trochu. 
Ať Vám chutná mile,  
přijďte s námi prožít napřesrok 
zase hezké chvíle.  
Marie Sixtová 
 
Připravuje se 
o 15. prosince 2012 od 14 hod dámský 

klub – na programu Kabaret p. Kubec 
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o 18. prosince 2012 v 15,15 hod 
v mateřské školce besídka s vánoční 
nadílkou 

o 19. prosince 2012 od 10 hodin v klubu 
důchodců vánoční vystoupení dětí 
z mateřské školy 

o 22. prosince 2012 od 14 hod šipkový 
turnaj (TJ Sokol Činěves) 

o 22. ledna 2013 odpoledne se soutěží 
a odměnou pro děti (obecní knihovna) 

o 25. ledna 2013 od 15 hodin dámský klub 
 
Přehled uskutečněných akcí  
o Mikulášská nadílka  
o Vánoční tvoření  
o Poslední leč MS Činěves - pole 
 
Informace z obecního úřadu 
Obec zadala poptávku na vymáhání 
pohledávek.  
Upozorňujeme všechny dlužníky, že jejich 
pohledávka bude po předání k vymáhání 
navýšena o poplatky s tím spojené. 
 
Obecní knihovna 
Od ledna 2013 se mění otevírací doba obecní 
knihovny: každý čtvrtek bude otevřeno 
od 13.00 do 18.00 hodin (pondělí zůstává 
nezměné, tj. od 13.00 do 15.30 hodin). 
V tomto čase je možno si se zapůjčenou 
knihou či časopisem odpočinout 
ve společenské 
místnosti při kávě 
či čaji. 
Pro  všechny děti 
je na rok 2013 
připraven roční 
program na téma 
TOULÁNÍ SE 
POHÁDKOU , 
který se bude 
konat vždy každý měsíc. První setkání 
se uskuteční 22. ledna (přesná hodina a místo 
bude upřesněno). 
 
Dámský klub 
V roce 2013 bude dámský klub v duchu 
světové kuchyně.  
Na lednovém setkání uvítáme vaše návrhy 
a náměty, o co byste měli zájem. Přivítáme 
váš aktivní přístup a pomoc organizátorům. 
 

Šikovné ruce 
Uvažuje se o setkáních pro šikovné ruce, kde 
by se navázalo na úspěšné akce dámského 
klubu, který je zaměřen na besedy a kulturní 
vystoupení.  
Šikovné ruce by byly určeny pro všechny 
generace a byly by zaměřeny zejména 
na ruční práce. Smyslem těchto akcí je 
předávat zkušenosti a naučit mladé lidi 
tradiční ruční práce (např. pletení, vyšívání, 
háčkování, paličkování, draní peří apod.).  
Postupem času a získáváním zkušeností 
se může činnost klubu rozšířit dle přání 
a zájmu návštěvníků. Uvítáme aktivní 
přístup všech zájemců a čekáme na vaše 
nápady a připomínky. 
Termín a místo konání informačního setkání 
bude upřesněn v místním rozhlase, 
na vývěskách či webových stránkách obce.  
 
Zásadník 
Vedení OS Zásadník přeje všem svým 
členům a jejich rodinám hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a mnoho rybářských úspěchů 
v novém roce 2013. 
Povolenky a brigádnické hodiny 
se odevzdávají do 15. ledna 2013. 
Karel Šlechta, předseda OS Zásadník 
 
Odpady 
Firma AVE odpadové hospodářství nabízí 
zakoupení jednorázových pytlů  s logem 
na komunální odpad. Pytel vč. odvozu stojí 
60,- Kč. 
 
Co se dělo… 
Veřejná zeleň 
Výsadba keřů podél farské zdi. Dosázení 
zcizených růží k pomníku padlých 
a zazimování růží, výsadba cibulovin. 
V měsíci prosinci byli v k. ú. Činěves 
odchyceni tři psi. Všichni byli odvezeni 
do psího útulku do Poděbrad. Prvního 
pejska si hned druhý den vyzvedla jeho 
majitelka. 
V měsíci prosince se v k. ú. Činěves 
toulalo tele. Uteklo soukromému 
zemědělci, který si pro něho přijel. 
Trampolína z dětského hřiště byla 
zazimována. 
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Hřbitov 
Ze hřbitovní zdi byl stržen břečťan, který 
na ní tvořil hustý koberec a zasahoval 
i na hroby.  

Parkoviště u hřbitova 
Dne 4. prosince 2012 bylo parkoviště 
zkolaudováno. V současné době probíhá 
zápis do katastru nemovitostí  

Chatky u rybníka Zásadník 
V září skončila sezóna a v následujícím 
měsíci byly zazimovány (vybavení bylo 
vyklizeno a uloženo proti poškození mrazem 
či hlodavci). 

Klub důchodců 
Do vstupní chodby byl položen koberec, 
tzn. čistící zóna. 
Byla zakoupena sušička na prádlo, žehlička, 
žehlící prkno a sada příborů. 
Na dvoře byla vybudována odstavná plocha 
ze zámkové dlažby, na kterou se umístí 
přístřešek na jízdní kola pro nájemnice. 
Byly opraveny okapy vč. svodů 
a zabezpečena střecha u hromosvodu proti 
zatékání. 

Fara 
Do vstupní chodby byl položen koberec, 
tzn. čistící zóna. 
Zakoupilo se 22 ks filcových pantoflí 
na přezouvání (pro ubytované) a 6 ks 

zámeckých papučí 
(pro návštěvníky 
knihovny), na které 
byl zhotoven 
botník.  
Do pokoje č. 1 byl 
umístěn koberec 
z mateřské školy a 
do pokoje č. 3 byl 

zakoupen oválný koberec. 
Dle zájmu návštěvníků byla zakoupena 
dětská jídelní stolička a dětská postýlka 
vč. matrace, peřinek, povlečení 
a přebalovacího pultu. 
Na jedné polovině střechy na stodole 
se provedla výměna jednoho trámu,  
pozednice a kompletně se polovina střechy 
přeložila, aby do ní nezatékalo. 
V součinnosti se získanou dotací 
od Ministerstva kultury ve výši 90 % 
nákladů byly restaurovány dveře na půdu 
a dveře do zahrady. Při prvotních úkonech 

při restaurování dveří na půdu byly odkryty 
staré malby, proto se budou tyto dveře 
restaurovat zvlášť (mimo tento program) 
a následně budou vystaveny jako solitér 
v prostorách fary. Na jejich místo byla 
zhotovena věrná replika, kterou financuje 
Nadační fond Františka Lukeše. 
 
Přání 
Zastupitelé obce Činěves vám přejí příjemné 
a klidné prožití svátků vánočních. Do roku 
2013 přejí hodně zdraví, štěstí a pohody.  
Děkují vám za účast na jednáních 
zastupitelstva a všechny vaše podněty 
a připomínky. 
 
Písmenka z kroniky…  
Rovnání silnice měli vůbec zdejší občané 
pronajaté, za to jim bylo snižována dávka 
odvodu obilí. Když byla silnice dokončena 
a lidé poznali, jaké má výhody, začali 
se zajímat o stavbu zpevněné cesty od školy 
ke kostelu. Přístupová cesta byla značně 
svažitá a zvláště v deštivém období zde 
nejedna žena ztratila v bahně dřevák 
a nebožtíka uložili sousedi k poslednímu 
spánku jen s největším vypětím sil. Zásluha 
na zřízení silnice je připisována rychtáři 
Václavu Vrbenskému čp. 33. Kámen 
potřebný na cestu pocházel z farských polí 
a písek pomáhali navážet i obyvatelé Velenic 
a Novohrad. 
Stavba císařské silnice pomohla i další věci 
a totiž zřízení kostelních hodin. Občané 
se dohodli, že společně odvezou na stavbu 
silnice 30 hromad kamene a výdělek věnují 
na zakoupení hodin. To však ještě nestačilo 
a tak se dále přispívalo podle možností. 
Postupně bylo shromážděno 500 zlatých, 
za tuto částku sestavil Václav Janata 
z Křince hodinový stroj. Kronikář píše 
i o 3 občanech, kteří zřízení hodin bránili, 
hanba prý je jmenovat. Při instalování hodin 
se zjistilo, že na ně pamatovali i předkové 
před sto lety, směrem ke vsi byl otvor 
zazděný jen na půl cihly. Hodinový stroj byl 
slavnostně nesen v průvodu s doprovodem 
hudby z domu rychtáře Václava Vrbenského 
za velké účasti obyvatelstva a spuštěn 
do chodu na Nový rok 1839. Vývod 
pro ručičky ciferníku byl zřízen na 3 strany 
věže. 
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Popis obce z roku 1840 uvádí přítomnost 769 
obyvatel, 648 katolíků, 111 helvétů 
a 10 židů. Domů má obec 110 čísel, neběží 
ale podle pořádku početního, protože 
se hodně staví a nové stavby obdrží vždy 
poslední číslo. Začíná přibývat obydlí 
vystavěných na odprodaném obecním gruntě. 
Proti roku 1730, kdy bylo v osadě 47 
osedlých statků, roku 1840 je dělením 
uváděn počet 65 osedlých statků. Tento údaj 
uzavírá zápis prvního kronikáře, kaplana 
Jiřího Tuzinského. Jiří Tuzimský je také 
první a poslední kaplan, který píše do obecní 
kroniky. Zápisy dalších let provádějí obecní 
rychtáři. V roce 1839 se téměř po třech 
stoletích uskutečňuje prodej císařského 
poděbradského panství, novým majitelem 
se stává baron Sina z Vídně. Vlastní život 
obce prodej však nijak podstatně 
neovlivňuje. 
Roku 1840 uklízeli občané prostranství proti 
čp. 50 (Horáček), zjistili, že už v minulosti tu 
existovala vydatná studna, její činnost proto 
obnovili. Stejného roku sousedé zřídili polní 
cestu přes pole Sytný. O rok později bylo 
přikročeno ke stabilizaci katastru a vysázení 
mezníků okolo vesnických hranic. Do obce 
přijíždí skupina inženýrů, kteří vyměřují 
s pomocí šesti tyčí 12 loktů dlouhých 
a pro lepší viditelnost obílených. 
(pokračování v dalším čísle).  
Sepsáno kronikářem Františkem Sýkorou 

ODPADOVÝ SLOUPEK ... 
aneb Co o odpadech možná nevíte 

 
Díl 2 . Kolik nás vlastně odpady stojí 

• Odpady z kontejnerů na třídění a ze sběrných dvorů jsou odvezeny 
na speciální dotřiďovaní linky, kde jsou roztříděny na využitelné druhy 
a předány dalším zpracovatelům. Naopak odpad z popelnic už vytřídit 
nelze a je bez užitku odvezen na skládku. 

• Zajistit odpadové služby občanům není levná záležitost. Jen 
pro představu, pořízení popelnice na směsný odpad stojí okolo 600 Kč, 
kontejner na třídění odpadů nestojí méně než 6 000 Kč. Svozové 
vozidlo, které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony 
korun. 

• Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se dá obchodovat, 
příjmy z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sběrem, 
svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve všech městech a obcích 
platí, že poplatek vybíraný od občanů, nejčastěji ve výši kolem 500 Kč 
na osobu za rok, pokryje jen 60 až 80 % nákladů obce na odpadové 
hospodářství. Zbytek musí obec či město doplatit ze svého rozpočtu. 

• velká část komunálního odpadu obsahuje použité obaly. 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. 

 

 


