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Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme nad řádky dalšího cebivského zpravodaje. Rád
bych zhodnotil dění v obci za uplynulé dva měsíce a seznámil Vás
s dalšími plánovanými akcemi.
Na konci měsíce dubna jsme úspěšně postavili májku a opekli
buřty. Proběhla též tradiční oslava Dne matek, kde s podařeným
programem vystoupily cebivské děti pod vedením paní
Moutelíkové
a paní Kostkové. Všechny zúčastněné ženy obdržely květinu, malý
dárek a bylo připraveno též malé občerstvení. V dubnu jsme
do naší obce velmi rádi přivítali 4 nové občánky.
A co nás čeká v červnu a červenci? Nejprve vyrazíme v sobotu
16. června na dobrodružné safari do Dvora Králové. Vyrážíme už
v 7:00 hodin od autobusové zastávky a předpokládaný příjezd zpět
je okolo 20:00 hodin. Dále připravujeme již tradiční
Petropavlovskou pouť, která se bude konat v sobotu 23. června.
Součástí oslav bude tradiční a oblíbený Memoriál Vladimíra Miloty
v malé kopané, pouťové atrakce, stánky a občerstvení. A nesmí
chybět také taneční zábava, na které Vám k tanci a poslechu
zahraje Amati Band.
Dále bych Vás chtěl informovat, že 14. května proběhla kolaudace
veřejného osvětlení v Bezemíně. I nadále probíhají projektové
práce na veřejném osvětlení Cebiv a tlakové kanalizaci –
severovýchodní část.
Na závěr bych chtěl dětem popřát úspěšný konec školního roku
a ještě lepší začátek letních prázdnin a občanům příjemné prožití
času dovolených.
S pozdravem,
Zdeněk Kovář, starosta obce

I. Usnesení ze zasedání obce
Usnesení č. 4/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 11. dubna 2018
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 3/2018.
2) Rozpočtové opatření č. 3/2018.
3) Informace o schválení dotace z titulu PSOV PK 2018 –
Projekty obcí ve výši 300 000,- Kč na akci „Oprava střechy
kulturního domu“.
4) Informaci o schválení dotace z programu Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2018 ve výši 30 000,- Kč na akci
„Cebivská náves“.
5) Práci výborů a komisí.
6) Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání doplněný o bod 5.7.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Podání přihlášky do projektu „Lípy republiky 2018“
4) Ukončení nájemní smlouvy na p.p.č. 13/1 v k.ú. Bezemín.
5) Prodej p.p.č. 13/1 v k.ú. Bezemín za cenu 29 250,- Kč.
6) Ukončení smlouvy o zemědělském pachtu na p.p.č. 138/4
v k.ú. Cebiv.
7) Prodej p.p.č. 1424/5 a p.p.č. 138/4 v k.ú. Cebiv za celkovou
cenu 22 716,- Kč.
8) Dohodu mezi obcemi o zajištění provozování veřejného
pohřebiště s obcí Horní Kozolupy.
9) Směrnici č. 1/2018 – náhrady související s pracovní cestou

zaměstnanců.
10)
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce pro rok 2018.
C. Zastupitelé neschválili:

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem kupní smlouvy na p.p.č. 13/1 v k.ú.
Bezemín.
2) Starostu obce podpisem kupní smlouvy na p.p.č. 138/4 a
1424/5 v k.ú. Cebiv
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na
23.05.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Cebiv.
Usnesení č. 5/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 23. května 2018
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 4/2018.
2) Rozpočtové opatření č. 4/2018.
3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cebiv
za rok 2017.
4) Práci výborů a komisí.
5) Různé a diskusi.

B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Záměr pronájmu části p.p.č. 1082/33 v k.ú. Cebiv.
4) Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
5) Finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.
6) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě
č. 1011C18/31se Státním pozemkovým úřadem ČR.
7) Obecně závaznou vyhlášku obce Cebiv č. 1/218, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005
o stanovení cen při prodeji pozemků v majetku obce Cebiv.
8) Koncept kroniky za rok 2016.
C. Zastupitelé neschválili:

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě
č. 1011C18/31se Státním pozemkovým úřadem ČR.
2) Starostu obce podpisem darovací smlouvy č. 4/2018
s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
3) Starostu obce podpisem darovací smlouvy č. 5/2018 s Linkou
bezpečí, z.s.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na
20.06.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Cebiv.

Obecní úřad upozorňuje
Obecní úřad upozorňuje občany na povinnost dodržovat Obecně
závazné vyhlášky obce.
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016 jsou stanovena pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci a to pouze na vodítku.
Zároveň upozorňujeme majitele psů na povinnost sběru psích
exkrementů.
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2016 jsou majitelé psů povinni
psa přihlásit na obecním úřadě a vždy k 30.04. kalendářního roku
uhradit místní poplatek za psa staršího tří měsíců.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 řeší a upravuje používání
hlučných strojů (sekačky, motorové pily, křovinořezy …). Každý je
povinen zdržet se o nedělích a státních svátcích v době od 6:00 do
8.00 hod a od 12:00 do 22:00 hod veškerých prací spojených
s užíváním přístrojů a zařízení způsobujících hluk. Zároveň platí
povinnost dodržovat dobu nočního klidu tj. od 22:00 do 6:00 hod.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 stanovuje pravidla pro
udržování čistoty ulic a veřejných prostranství obce. Týká se to
povinnosti udržovat zeleň formou pravidelných sečí, zákazu
jakýmkoliv způsobem znečišťovat nebo poškozovat veřejnou
zeleň, ale také zákazu jízdy popř. parkování na veřejné zeleni.
V neposlední řadě upozorňujeme opakovaně na Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2014 o poplatku za komunální odpad. Plátcem
poplatku je každý majitel nemovitosti na území obce, tzn. každý,
kdo je vlastníkem nemovitosti na území obce. Týká se to jak

nemovitostí dlouhodobě obývaných, tak i nemovitostí
pronajímaných nebo sloužících k rekreaci. Plátcem poplatku je
majitel této nemovitosti. Splatnost poplatku je vždy jednorázově
k 31.01. kalendářního roku. Pokud částka převyšuje 1 000,- Kč, je
možno uhradit ji ve dvou splátkách a to 50% částky do 31.01.
kalendářního roku a 50% částky do 30.04. kalendářního roku.
Majitelé nemovitostí si mohou zvolit frekvenci svozu.
Celé znění Obecně závazných vyhlášek najdete na webových
stránkách obce nebo jsou k dispozici na obecním úřadě.

II. Úvodník
Vážení čtenáři cebivského zpravodaje,
právě začínáme druhou polovinu roku, je až s podivem, jak rychle
to vše ubíhá. Nyní je i trochu jasnější i nařízení GDPR o kterém
jsem už několikrát psal, naštěstí naši zákonodárci většinu změkčili
a astronomické pokuty dnes nikomu nehrozí. Je jisté, že budeme o
soukromí pečovat, ale nemusíme se obávat při každém zveřejnění
fotografie. Velmi příjemně ožilo "Místo k setkávání" (tak se
jmenoval projekt na vybudování altánu na bezemínské návsi) při
stavění májky a pozdějším posezení u ohně.
Ještě se trochu vrátím v čase a zmíním kladné ohlasy na
odvozu eternitu při svozu velkoobjemového odpadu.
nešvarem bylo, že v plakátku chyběla informace o
zabalení materiálů obsahujících azbest. Květnový Den

možnost
Jediným
nutnosti
svobody

přinesl netradiční podívanou pro všechny zúčastněné, možná
nejvíce jsem byl překvapen Zetorem v "armádní verzi", který při
odjezdu nečekanou rychlostí doháněl kolonu. Na tuto akci mne
přilákal i místní rozhlas, který je v Bezemíně kvalitně seřízený a
jeho upoutávky jsou, věřím, že pro všechny, příjemným zdrojem
informací.
Přeji všem krásné léto.
S pozdravem,
Jan Dlouhý
III. Pozvánky a jubilea

V těchto dvou měsících oslaví svá životní jubilea
pan Josef Stachura
paní Marie Obdržálková
paní Františka Košinová
paní Hana Růžičková
pan Zdeněk Myšička
paní Božena Saková
paní Marie Švihlíková
Oslavencům blahopřejeme a přejeme jim mnoho radosti a
štěstí do dalších let.

23. 6. 2018 PETROPAVLOVSKÁ POUŤ
v Cebivi u kulturního domu - po celý den pouťové atrakce,
občerstvení, od 9:00 hod fotbalový turnaj

MEMORIAL VLADIMÍRA MILOTY
- od 20:00 hod v kulturním domě

TANEČNÍ ZÁBAVA hraje Amati Band

SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ
Zájezd na Safari do Dvora Králového se uskuteční v sobotu
16. června 2018.
Odjezd v 7:00 hod od autobusové zastávky v Cebivi. Žádáme
přihlášené zájemce, aby se k odjezdu dostavili nejpozději v 6:45
hod.
Děti dostanou na cestu zdarma občerstvení.
Předpokládaný příjezd zpět do Cebivi je ve 20:00 hod.

IV.

Zprávy z kultury

Vítání občánků
V měsíci dubnu se konalo vítání nových občánků do naší vesnice.
V sobotu 21. dubna přišli rodiče i se svými dětičkami na obecní
úřad, kde je uvítal starosta obce. Starší děti všem přítomným
zarecitovaly a zazpívaly. Maminky dostaly kytičku a drobečkové
dárky. Přejeme jim šťastný a krásný život v té naší vesničce.
Stavění máje
Byl jako každý rok 30. duben a tím pádem stavění májky a pálení
čarodějnic. Omladina se sešla a vyrazilo se na dřevo k stavění
hranice a hlavně pro májky. Ta se stavěla jak v Cebivi, tak i v
Bezemíně. Obě byly samé pentle. S blížícím se večerem se zapálily
hranice. Nejdříve shořely obě čarodějnice a začalo se s opékáním
buřtů. Dětičky se u ohně předháněly, kdo si buřta lépe opeče. Byla
to legrace. Nejkrásnější pohled byl na jejich umaštěné pusy.
Zatímco mládež zůstala až do ranního kuropění, a i o něco déle,
my starší té omladině můžeme jen tiše závidět. Jo, co dělat. Také
to známe, co vy na to? Vše se myslím povedlo a to je
nejdůležitější.
Tak 30. dubna 2019 se sejdeme zas.
Den matek
V sobotu 19. května se konal v kulturním domě Den matek.
Začátek byl ve 14 hodin. Nejdříve přivítal maminky pan starosta a
pak vystoupila děvčata se svým připraveným pásmem básniček,
scének a tanečky. Bylo také pohoštění, maminky dostaly kytičky,

dárečky a začala volná zábava, ke které nám zahrálo Duo Tříska.
Tancovalo se ostošest a bylo veselo. K večeru dozněly poslední
tóny muziky a šlo se domů. Bylo to hezké zpestření soboty.
Zatím přejeme hezké dny a těšíme se na setkání na další akci.
za kulturní komisi Jana Moutelíková
V. Dámský klub
Dámský klub v Cebivi oznamuje, že v měsíci červnu proběhne
pravidelné setkání s dětmi pouze první středu v měsíci a v červenci
a v srpnu pak setkání probíhat nebudou. O dalších termínech
budeme informovat v následujícím zpravodaji.

Věcná sbírka pro Onkologickou kliniku
FN Plzeň
Sbírku pořádá Dámský klub Cebiv ve spolupráci s Jaroslavou Průchovou – Vůně
domova, Stříbro

Sběrná místa:

Prodejna Vůně domova – Stříbro
Dům u Haranta – Bezdružice
Knihovna Cebiv

Bližší informace : 739 409 439 , FB Dámský klub Cebiv
Co bychom potřebovali: fimo, válečky na fimo, malá
vykrajovátka různých tvarů, pedig různých šíří, vosk
na výrobu svíček, náplně do tavné pistole- širší,

formy na svíčky, knoty, mosgumy různých barev, pera
na quiling, ketlovací kleště, barvy na textil,
polystyrenové korpusy různých tvarů ( vejce, hvězdy,
zvonky, koule), přízdoby, stuhy, ubrousky aj.
kreativní potřeby - možnost zakoupení i na sběrných
místech
Pavlína Jonášová

VI.

Jak kompostovat

Umístění kompostéru:
kompostér umístíme na zkypřenou hlínu, na rovnou plochu
do polostínu, nevystavujeme přímému slunci, dešti a větru
Zásady kompostování
-

-

-

hrubé suroviny mícháme s jemnými, suché s vlhkými,
suroviny „hnědé“ (s vysokým obsahem uhlíku) se „zelenými“
(s obsahem dusíku)
hrubší suroviny podrtíme na malé části velikosti palce
pouze z trávy kompost většinou nevznikne – na 30 dílů hůře
rozložitelných materiálů (dřevo, zelenina, sláma) by měl být 1
díl rychle rozložitelných, měkkých, šťavnatých materiálů
(tráva)
kompost by neměl být příliš vlhký, pokud prší, je vhodné jej
přikrýt
obsah kompostéru je nezbytné promíchávat a tím umožnit
dostatečný přístup kyslíku, kompost tedy musíme po několika
týdnech prohazovat

Suroviny vhodné ke kompostování:
-

tráva, listí, sláma
bioodpad z domácností
zbytky ovoce, zeleniny
káva, čaj
rozdrcené skořápky z vajíček
květy, listí
posekané, nadrcené větve
třísky, piliny, hobliny, kůra
popel ze dřeva

Suroviny nevhodné ke kompostování:
-

zbytky potravin (vařené zbytky jídla)
kosti, odřezky masa, tuky,
ryby, mléčné výrobky
rostliny množící se řízkováním (maliník, růže…)
oddenkový plevel
rostliny napadené chorobami
pecky, skořápky ořechů, listy ořešáku
slupky melounu, kokosu, atp.
popel z uhlí, cigaret
časopisy, barevně potištěný papír
plasty, kovy, sklo, kameny

Více
informací
kompostovat

na

http://www,odpadovecentrum.cz/jak-

VII. ZŠ Bezdružice
Velikonoční dílna
Ve středu 28. března 2018 nám druhý stupeň zdejší ZŠ připravil
velikonoční dvouhodinovku plnou různých úkolů týkajících se
Velikonoc.
Tak například šesťáci nám zavázali oči a museli jsme zjistit
hmatem, který symbol Velikonoc svíráme ve svých dlaních.
Poslepu jsme pokračovali ochutnávkou ovoce, zeleniny, ba i
různého koření. Následovala tichá pošta, kde poslední vždy zapsal
znění zadané věty. Moc se nám líbilo vybarvování velikonočních
kraslic libovolnou technikou. Za vše jsme dostali sladkou odměnu.
U sedmáků jsme se zdrželi nejdéle, neboť nazdobit kraslici voskem
není žádná legrace, ale práce. Hravě jsme pak zvládli luštění
křížovky a osmisměrky. Vyhráli jsme si také při skládání puzzlí,
nasmáli jsme se při slalomu s vajíčkem na lžíci vložené do úst i při
skládání básně na daná slova.
Osmáci nás pobavili tím, že si pro nás připravili výrobu vtipného
obrázku. Na papíře byla obtištěna dlaň. Všichni jsme přemýšleli, co
z toho vznikne. Díky jejich instrukcím, které jsme postupně plnili,
vznikl krásný velikonoční kohoutek či slepička. Poté jsme museli
zapojit mozek a spojovat velikonoční symboly se správným
názvem.
Příjemné osvěžení na nás čekalo u deváté třídy. Hned po lušťovce
a puzzlích s velikonoční tématikou jsme dostali za úkol: ,,Vylovte
rybník!“ Ryby (kostičky pomeranče, jablka a citrónu) jsme lovili

pomocí brček. Hodně jsme se u toho nasmáli a krásně se osvěžili.
Nakonec jsme si zahráli zvířátkové pexeso.
Celá dvouhodinovka utekla jako voda. Všechny úkoly nás moc
bavily a už se těšíme na Dětský den. Děkujeme našim starším
kamarádům, že pro nás připravují tyto prima akce.
Žáci I. Stupně
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ach jo, to to letí. Před rokem mi maminka řekla, že půjdu do
školky a ona do práce. Nevěděl jsem, co mě tam čeká, moc se mi
od maminky nechtělo, brečel jsem, vztekal se......ale dneska pohoda : ve školce mám kamarády, zajímavé hračky, svoje
lehátko, hraji si s klukama ( no někdy i s holkama ). Paní učitelky
pro nás vymýšlí takové věci, abychom se něco naučily, ale také,
aby nás bavily.....no vůbec se neboj, mezi nás přijít – už se na Tebe
těším – ahoj Tvůj nový kamarád z bezdružické školičky.
VIII. Inzerce
Hledáme šikovné úklidové zaměstnance s týmovým duchem, kterým
nabídneme ke své práci pohodovou a spolupracující atmosféru příjemného
kolektivu

PRACOVIŠTĚ: FÚ STŘÍBRO, REVOLUČNÍ 1010, STŘÍBRO
Informace o pracovním místě: Pravidelný úklid místností a objektů
manuálním nebo strojním způsobem. Počet míst: 2, Pracovní úvazek:
zkrácený 4 - 6 hod/den. (7:30 – 11:30 hod.), Mzda: 73,20Kč/hod.,
Chráněné pracovní místo pro OZP (OZZ,ČID), Volejte nebo pište: 723
612 506, prace@forcorp.cz

