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Vážení spoluobčané,
počtvrté v tomto roce se Vám do rukou dostává nové vydání Cebivského zpravodaje. Opět Vám v něm přinášíme informace o aktuálním i chystaném dění v obci, tentokráte na měsíc srpen a září.
Ještě bych se ale rád krátce vrátil k uskutečněným kulturním událostem v uplynulých dvou měsících. U příležitosti Dne dětí jsme
navštívili safari ve Dvoře Králové a já věřím, že to byl pro všechny
zúčastněné pěkný zážitek. Koncem června proběhla tradiční Petropavlovská pouť. Součástí oslav byl oblíbený turnaj v malé kopané „Memoriál Vladimíra Miloty“. Vítězem se stalo fotbalové družstvo ze Záchlumí. Zdařila se i večerní taneční zábava s bohatou
tombolou. Pořadatelům všech akcí patří velké poděkování.
V následujících dvou měsících nás čekají tyto akce. V sobotu 25.
srpna proběhne akce s názvem „Cebivská náves“ v rámci letního
barokního festivalu. Rád bych touto cestou opět požádal občany,
aby v tento den neparkovali svá osobní vozidla na návsi a aby měli
strpení s pořádáním této akce. Program bude dále uveden ve
Zpravodaji. Kulturní výbor připravuje pro děti rozloučení s prázdninami „Pohádkový les“, který se uskuteční v sobotu 1. září. A v
neděli 2. září nás navštíví pan Milan Zaleš z Chotýčan se cvičenými
dravci.
Rád bych Vás informoval, že byla ukončena oprava střechy u kulturního domu a pohostinství. Tato oprava byla prováděna firmou
Martin Karásek – Klempířství, cena opravy byla 537.099,- Kč. Na
tuto opravu jsme obdrželi dotaci
ve výši
300.000,- Kč z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018.
I nadále probíhají projektové práce na tlakové kanalizaci severovýchodní část.
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Na závěr bych Vám všem chtěl popřát hezké léto, vydařené dovolené a dětem a studentům úspěšný start do nového školního roku.
S pozdravem,
Zdeněk Kovář, starosta obce
Souhrn uskutečněných akcí a výdajů za volební období 2014 – 2018

2015
rekonstrukce herních prvků a oplocení v Zahradě naděje - celkové náklady 419.596,- Kč / z toho dotace 251.000,- Kč
nákup rozmetadla – 30.304,- Kč
kanalizace - vodovodní přípojka – 29.224,- Kč
výdaje za kulturní akce a dárkové poukazy pro seniory –
176.297,- Kč
2016
úprava okolí obecního úřadu a vybudování parkovacího stání celkové náklady 934.214,- Kč / z toho dotace 300.000,- Kč
nákup hasičského vybavení (nabíječ do auta, radiostanice, helmy) - celkové náklady 60.063,- Kč / toho dotace 30.000,- Kč
nákup Codexis – 96.800,- Kč
kanalizace Bezemín – 40.775,- Kč
výdaje za kulturní akce a dárkové poukazy pro seniory 118.764,- Kč
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2017
bezdrátový veřejný rozhlas - celkové náklady 216.687,- Kč / z toho
dotace 140.000,- Kč
výdaje za kulturní akce a dárkové poukazy pro seniory –
184.022,- Kč / z toho dotace 30.000,- Kč
rekonstrukce posilovny - celkem výdaje 279.893,- Kč
osazení laviček v obci Cebiv – 17.147,- Kč
dokoupení herního prvku na Zahradu naděje – 94.453,- Kč
oprava traktoru Zetor – 56.004,- Kč
nákup návěsu za traktor – 142.210,- Kč
nákup radlice na sníh – 21.175,- Kč
2018
VO Bezemín - celkové náklady 496.526,- Kč
VO Cebiv - celkové náklady cca 2.500.000,- Kč / realizace 4. čtvrtletí 2018
oprava střechy KD - celkové náklady 537.099,- Kč + vícepráce /
z toho dotace 300.000,- Kč
oprava stropu v budově obecního úřadu - celkové náklady
117.972,- Kč
výdaje za kulturní akce a dárkové poukazy pro seniory
k 30.06.2018 – 127.869,- Kč
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žebřík kolový – 53.727,- Kč
vývěsní skříně - 22.151,- Kč
nové lavičky do Zahrady naděje – 9.196,- Kč
dopravní značení - 32.880,- Kč

Plánované projekty
dokončení kanalizace - vypracována projektová dokumentace –
113.256,- Kč
revitalizace rybníka - vypracována projektová dokumentace –
49.082,- Kč
Zdeněk Kovář, starosta obce
I. Usnesení ze zasedání obce
Usnesení č. 6/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 20. června 2018
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1)
2)
3)
4)

Kontrolu usnesení č. 4/2018.
Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Práci výborů a komisí.
Různé a diskusi.

6

B. Zastupitelé schválili:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

Program jednání.
Ověřovatele zápisu.
Závěrečný účet obce Cebiv za rok 2017 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017 ve znění předběžného návrhu bez výhrad.
Účetní závěrku obce Cebiv za rok 2017 sestavenou ke dni
31.12.2017 a převod výsledku hospodaření
ve schvalovacím řízení z účtu 431 na výsledek hospodaření minulých
účetních období – účet 432.
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období
2018 – 2022 na 7 členů.
Pronájem části p.p.č. 1082/33 v k.ú. Cebiv o výměře 28 m 2 za
cenu 1,- Kč / m2 / rok a vybudování parkovacího stání na
uvedeném pozemku do max. výše 20 000,- Kč.
Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Okrouhlé Hradiště a k.ú.
Bezemín navrženou v rámci komplexních pozemkových úpravu v k.ú. Okrouhlé Hradiště.
Dohodu o změně obecní hranice mezi k.ú. Okrouhlé Hradiště
a k.ú. Bezemín s obcí Konstantinovy Lázně.
Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Strahov a k.ú. Bezemín
navrženou v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Okrouhlé Hradiště.
Dohodu o změně obecní hranice mezi k.ú. Strahov a k.ú. Bezemín s obcí Horní Kozolupy.
Zásady prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Cebiv.
Podání žádosti o dotaci z programu „Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou“.
Finanční odměnu pro členy kulturní komise za 1. pololetí
2018.
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C. Zastupitelé neschválili:
1) Nabídku České pošty, s.p.o změně způsobu obsluhy – pošta
Partner Cebiv.

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem dohody o změně obecní hranice mezi
k.ú. Okrouhlé Hradiště a k.ú. Bezemín s obcí Konstantinovy Lázně.
2) Starostu obce podpisem dohody o změně obecní hranice mezi
k.ú. Okrouhlé Hradiště a k.ú. Bezemín s obcí Horní Kozolupy.
3) Starostu obce podpisem nájemní smlouvy na část p.p.č.
1082/33 v k.ú. Cebiv s platností na 10 let.
4) Starostu obce a místostarostu obce p. Dlouhého k jednání
s realitní kanceláří HARVILLA – REALITY, s.r.o.
ohledně doplnění návrhu kupní smlouvy na prodej kotelny
bytových jednotek v Cebivi.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na
15.08.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Cebiv.
II. Úvodník
Vážení a milí čtenáři,
je mnoho událostí, které jsou během uplynulých dvou měsíců za
námi, asi nejvíc nečekaná byla blesková povodeň 23. května. Tato
středa začala jako každý jiný den. Navečer se přihnala bouře a sil8

ný déšť přinesl na celé území pěkně svízelnou situaci. Kolem osmé
hodiny večer měli někteří obyvatelé Bezemína, Machařova i Cebivi
plné ruce práce s vyklízením a vysušováním svých domů a sklepů.
V tomto jim byl bezesporu velkou oporou Sbor dobrovolných hasičů s jejich technikou i ostatní ohleduplní sousedé.
Je milé, když se obyvatelé při takto obtížných chvílích povzbuzují a
dokáží si pomáhat. Takováto povodeň nebyla první, v Bezemíně i
Machařově ji někteří živě pamatují i pár desítek let před touto. Plzeňský kraj sice na řešení krizových situací nabízí finanční pomoc
postiženým obcím, ale to je až po té, co se něco stane. Myslím, že
je vždy vhodnější, podobným (a možným) situacím předcházet. Bylo by dobré, vytvořit projekt na míru daným lokalitám s komplexním řešením od odborníků. Při zběžném monitoringu dotačních
titulů jsem zjistil, že do února 2019 je vypsána 85% dotace z Operačního programu Životní prostředí. Hojně se dotační podpora vypisovala v letech 2015 a 2016, nyní se zdá, že už pouze dobíhá.
Pokud dál nebudeme dotace čerpat, zjistíme, že už žádné nebudou. Tuším, že máme posledních pár let, kdy můžeme investovat
do rozvoje obce s pomocí dotací a promeškaná dotacemi podporovaná léta se už nevrátí.
Ve středu 20. 6. jsme na OÚ měli schůzku se zástupci Mikroregionu Konstantinolázeňsko, MAS Český Západ a paní Teplou k plánované barokní návsi (25. 8.). Letošní ročník bude vylepšen díky
přeshraniční spolupráci mikroregionu s bavorským Steinwald Allianz podpora bude využita z Dispozičního fondu 2014-2020. Program bude rozšířen o citeristky z Erbendorfu a přehlídku historic9

kých kostýmů uvede paní Teplá i v německém jazyce. Dvoujazyčný
bude i tištěný program a plakáty. Vstupné bude dobrovolné a vůbec se nemusíte bát, že byste se na návsi nudili. Přijede nové
DivadloLO a zahraje dvě pozoruhodné pohádky, šermíři mají připravenou novou choreografii Vikingů a jejich nezapomenutelnou
ohňovou show. Zkrátka bude to neokoukané představení všech
účinkujících. Program je podporován Plzeňským krajem, Dámským
klubem Cebiv, OÚ Cebiv, MAS Český Západ a nově mikroregionem
KL.
Po celé volební období se snažíme řešit situaci s kotelnou v Cebivi,
její prodej majitelům BJ se blíží a nyní se upravuje Kupní smlouva,
která díky velkým nepřesnostem nebyla přijata na minulém zasedání zastupitelstva 20. června 2018. Na úpravách se snad pracuje
a věřím, že úpravy nezaberou další dlouhé měsíce.
Přeji vám krásné prožití léta a mnoho zábavy na připravovaných
kulturních akcích.
Jan Dlouhý
III.

SDH Cebiv

Dobrý den,
tímto bych chtěl informovat čtenáře o činnosti našeho sboru za
měsíc duben až červenec. V měsíci dubnu jsme plně a účelně spolupracovali s firmou Ekodepon při sběru komunálního a nebezpečného odpadu. Naše činnost byla ohodnocena sběrem starého železa, které jsme potom odvezli do sběrných surovin. Účast ze stra10

ny SDH byla velmi hojná. Dále pak větší část členů SDH připravila a
zabezpečila májku v naší obci, to se týká dřeva a samotné májky.
Akce se zdařila a pak jsme mohli pálit „čarodu“ a opéct si „buřta“ i
posedět u májového ohně.
Dále jsme byli přizváni na akci Dámského klubu a naši nejmenší si
mohli vyzkoušet „útok“ na pevný cíl i hašení samotného „ohýnka“.
Akce záchranných sborů se velmi zdařila a tímto bych chtěl poděkovat našim členům za účast, tak i za přizvání na tuto akci Dámskému klubu.
No a poté se velice nepovedlo počasí a museli jsme zasahovat při
vodní kalamitě v naší obci a především v Bezemíně. Naši členové
pomáhali při odstraňování škod v obci a také v Bezemíně, kde se
musely i přečerpávat studny místních občanů. Počasí nejde poručit.
Letos jsme také vypomohli při organizaci pouťového turnaje a při
fotbalových zápasech. Turnaj se vyvedl a především se nikomu nic
nestalo a vše proběhlo pod dozorem „pískajícího“ pana Piotra
Modrzewského. Moc díky.
Dále pak proběhly i nějaké brigády, především pak stavění oplocenek v lesním porostu „Záchlumí“ a „Bezemín“, opět za účasti několika našich členů. Jen bych chtěl dodat, že naše veškerá činnost je
ve volném čase a dobrovolná, přesto se větší část našich členů
sboru účastní různých akcí ve velkém počtu a za to jim patří „můj
velký dík“.
Za SDH Cebiv, starosta Dušan Hochgesandt
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IV. Pozvánky a jubilea

V těchto dvou měsících oslaví svá životní jubilea
pan Václav Moutelík
paní Ludmila Pavlíková
pan Milan Hromka

Oslavencům blahopřejeme a přejeme jim mnoho radosti a
štěstí do dalších let.
V. Zprávy z kultury
Přijela pouť
V měsíci červnu je u nás v Cebivi každoročně Petropavlovská pouť.
Každým rokem se v tento den též pořádá Memoriál Vladimíra Miloty v kopané. Letos byla čtyři družstva, hrálo se s elánem, ale jak
už to při sportu bývá, někdo byl první a někdo poslední.
1. místo „NOTOR“ ZÁCHLUMÍ
2. místo BEZDRUŽICE
3. místo FC „HNOJAŘI“ CEBIV
4. místo JUVE „ASA ABLO“
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Všichni si užili sportování. Každý vyhrávající tým si odvezl pohár a
dostal odměnu - něco na mls a také něco ostřejšího. Na pouti si
děti užily kolotoč a střelnici, největší úspěch měl ovšem skákací
hrad. Večer se konala taneční zábava, na které hrála skupina Amati Band. Sešlo se docela hodně lidí, kteří se výborně bavili a tancovali. Vyvrcholením zábavy bylo losování vstupenek o hodnotné i
humorné ceny. Hlavní výhra byla televize, novým majitelům gratulujeme. Po předání výher se ještě vesele tancovalo a zpívalo. Myslím, že se pouť povedla se vším všudy. Příští rok si to jistě všichni
rádi zopakujeme.
Další akce, pořádaná tentokrát pro dětičky, bude 1. září. Zveme je
na Toulky pohádkou a samozřejmě i rodiče, babičky, dědečky a
všechny ostatní. Jo, a abych nezapomněla, 2. září přijede pan Milan Zaleš a představí své dravce. Přijďte všichni, těšíme se na vás.
za kulturní komisi Jana Moutelíková
VI.

Wellness

Permanentky do Wellness centra Konstantin
Na obecním úřadě jsou k dispozici permanentky na 1,5 hod volného vstupu
pro seniory a invalidní důchodce do Wellness centra Konstantin
v Konstantinových Lázních.
Zájemci si je mohou vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Cebivi.
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VII.

Pozvánky na zajímaví akce

V neděli 2. září 2018
od 14:00 hod
na prostranství u kulturního domu v Cebivi
Milan Zaleš představí sokolnictví
i dravé ptáky a jeho přednášku
doplní volné létání dravců a sov. Zkušený sokolník předvádí všemožné
dravce z ptačí říše a svým pojetím a humorem vždy okouzlí přihlížející návštěvníky. Věnuje se sokolnictví, chovu a výcviku dravců a sov, připravuje
kulturní a vzdělávací programy zaměřené na odchovy, sovy a sokolnictví.
Jeho přednášky probíhají se živými exempláři. Vlastní 27 dravců a sov.
Vstupné dobrovolné.
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VIII. Dámský klub
Den s integrovaným
záchranným systémem
Na začátku roku jsme se rozhodovali, zda využijeme dotace
z grantového programu Haranti
MKL a poněvadž nám přišlo líto
nevyužít finanční podpory, která je nabízena, tak jsme se usnesli,
že do toho půjdeme. Dalším oříškem pro nás bylo vymyslet projekt
a napadlo nás udělat osvětu o První pomoci a spolupráci našich
záchranných složek. Podařilo se nám zajistit všechny složky IZS –
Záchrannou službu Plzeňského kraje, Policii české republiky, Hasičský záchranný sbor ze Stříbra, kterým zdatně sekundovali dobrovolní hasiči ze Stříbra, Royal rengers z Černošína. Navázali jsme i
spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči a všichni jsme konstatovali, že nám byli velkými pomocníky a velmi nás překvapili svým pozitivním a hlavně aktivním přístupem. Doufáme, že v budoucnu naše
spolupráce bude nadále fungovat. Když se přiblížil den konání, nastalo další dilema. Počasí nám nepřálo a na promáčený povrch
hřiště jsme nechtěli pustit velká a těžká auta záchranářů, aby nám
plochu nezničila. Museli jsme tedy improvizovat a umístit vše na
zpevněnou plochu před kulturní dům. No a pak to začalo. Rozpaky
dětí, které nevěděly, co je čeká a nechtěly se registrovat do soutěží, komplikace s Policií, která se do poslední chvíle neozvala, jestli
a zda vůbec dorazí, problémy záchranné služby se svým autem….
No prostě vše, jak to bývá.
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Líčení figurantů tak, aby vypadali věrohodně při simulaci dopravní
nehody, prováděla Petra Procházková z Plzně. Boule, krvácení,
promodralé rty, vše působilo věrohodně a dodávalo to autonehodě na autentičnosti. Ukázka mohla začít. Do připraveného auta se
usadili zranění a to už jsme slyšeli sirény hasičů přijíždějících
k autonehodě jako první. Začali vystříhávat zraněné z aut. Dle sdělení figurantů, to nebyl úplně hezký zážitek a sami řekli, že to
v reálu musí být děsivé, když jsou lidé opravdu zranění. V zápětí
přijíždí zdravotníci a komunikují jak s kolegy hasiči, tak i se zraněnými a my můžeme sledovat, že i když se spolu nikdy neviděli,
souhra je skvělá. Nikdo nesleduje čas, všichni jsou vtaženi do děje,
jakoby to bylo opravdu. Naštěstí ale není, a tak zranění po ošetření
vstávají, auto rozřezané na kousky už nikoho nezajímá a všichni
diskutují o tom, jaké to musí být v reálu.
Teď už nastává čas pro děti a ty se vrhají do plnění úkolů. U policie
řeší, jak by se zachovaly v určitých situacích, zdravotníci učí resuscitovat, naši hasiči dávají znalostní test a učí hasit požár a Royal
rengers vozí na čtyřkolce a pomáhá dětem vyšplhat do výšky na
strom a pak se slanit. Po splnění všech úkolů všichni dostanou
medaili, diplom, reflexní vestu a triko ,,Mladý záchranář“. Byl to
náročný, ale zajímavý den.
A ještě jedna informace pro účastníky, všichni dostanete kalendář
na rok 2019 s fotografiemi z akce.
Doufám, že jste si všichni zapamatovali tato telefonní čísla:
150 Hasiči
.

155 Zdravotní záchranná služba
158 Policie
za Dámský klub Jonášová Pavlína
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Chodím na procházky kolem rampy a celou dobu mi nepřišlo, že by
tam bylo něco špatně. Prostě jdu a jsem zvyklá, že není rozhled.
Časem se to začíná měnit. Vyřezané keře, prořezané stromy dávají
tušit, že za nimi, je nějaká plocha. Nyní už je plocha krásně vyčištěná, je tam zahrádka, čisto. Hezké, pane Modrzewski. Někdo by
řekl, že dělá na svém. Ano zahrádka je dnes již jeho, ale okolí?
A aby toho nebylo málo, sám posekal trávu okolo rybníka. Hezký
pohled na upravené prostory. Dnes se tam pěkně sedí rybářům.
Děkujeme, pane Modrzewski, že Vám není lhostejné, jak to tu vypadá. Mohli bychom si vzít příklad a zamyslet se, jestli posekání
kousku plochy okolo místa, kde bydlím, je tak velká zátěž pro to,
abychom to měli ve vsi hezké.
Jonášová Pavlína
IX. Kulturní akce připravované Plzeňským krajem
INFORMOVANÝ SENIOR VII
Přednášky a počítačové kurzy pro seniory slouží k praktickému
seznámení se zásadami bezpečného chování. Tématy jsou PC
kurzy, rodinné právo, občansná gramotnost, finanční gramotnost,
dědictví prodle občanského zákoníku, bezpečné chování, provní
pomoc a sociální bezpečnost pro seniory. Přednášky budou
probíhat až od prosince 2018. více na www.plzenksy-kraj.cz
Veletrh cestovního
ruchu ITEP 2018,
který organizuje
Krajský úřad Plzeňského kraje ve
dnech od 20. – 22.09. 2018 v halách TJ Lokomotiva v Plzni.
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X. Výluka ČD v úseku Pňovany - Bezdružice
Vážení cestující,
provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve výše uvedeném
termínu proběhne výluka v úseku Pňovany – Bezdružice na trati
177 Pňovany zastávka – Bezdružice. Dopravce České dráhy, a.s.
proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny vlaky z Plzně hlavního nádraží pojedou ze železniční stanice Pňovany dle tohoto výlukového jízdního řádu dále do Stříbra,
kde bude přestup na dva autobusové spoje, které nahrazují vlaky v
úseku Pňovany - Bezdružice:
- jeden spoj pojede do Cebivi a následně obslouží stanice směrem
do Bezdružic, přičemž náhradní zastávky Břetislav a Kokašice budou s ohledem na trasu náhradní dopravy obsluhovány v opačném
pořadí než vlakem - další spoj pojede do Lomničky, Trpíst a Blahoust, tyto zastávky tedy budou s ohledem na trasu náhradní dopravy obsluhovány v opačném pořadí než vlakem.
Cestující ze stanic v úseku Bezdružice až Blahousty do stanic ve
směru Pňovany (nebo opačně) nedoplácejí rozdíl jízdného při jízdě
přes stanici Stříbro a také nedoplácejí rozdíl jízdného z důvodu
změněného pořadí zastávek během této výluky.
Dne 23. 7. 2018 pojede jako první dle tohoto výlukového jízdního
řádu vlak 27312, který bude ze Stříbra do Bezdružic a Blahoust nahrazen autobusy. Dne 19. 11. 2018 ještě bude jako poslední podle
tohoto výlukového jízdního řádu nahrazen autobusy z Bezdružic a
Blahoust do Stříbra vlak 27321, další spoje jedou dle pravidelného
jízdního řádu.
Po předchozím objednání bude zajištěna přeprava cestujících na
vozíku nebo skupin cyklistů. Přepravu objednávejte (nejpozději 3
dny předem) na www.cd.cz, případně na tel. 221 111 122.
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Umístění zastávek náhradní dopravy:
Stříbro před staniční budovou
Blahousty před staniční budovou
Blahousty (obec) na návsi, cca 1000 m od železniční zastávky
Trpísty autobus. zastávka „Trpísty, žel.st.“ cca 250 m od žel. zastávky
Trpísty autobus. zastávka „Trpísty, rozc.“ cca 1000 m od žel. zastávky
Lomnička autobus. zastávka „Kšice, Lomnička, rozc.“ cca 900 m od
žel. zastávky
Cebiv autobus. zastávka „Cebiv“ cca 250 m od žel. zastávky
Strahov autobus. zastávka „H. Kozolupy, Strahov“ v obci cca 2000
m od žel. zastávky
Břetislav autobus. zastávka „Konst. Lázně, Břetislav, rozc.“ cca 800
m od žel. zastávky
Kokašice autobus. zastávka „Kokašice, u samoobsluhy“ cca 1300 m
od žel. zastávky
Konstantinovy Lázně autobus. zastávka „Konst. Lázně, aut. st.“ na
autobusovém nádraží Bezdružice před staniční budovou.
Výlukový jízdní řád platný od 23.07.2018, 7:00 hod. do
19.11.2018,17:00 hod. bude vyvěšen na zastávkách.
České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují
za pochopení.
Výluka na trati Pňovany – Bezdružice
V červenci bude na trati z Pňovan do Bezdružic zahájena očekávaná dlouhodobá výluka, během níž dojde k rekonstrukci železničního mostu přes údolí řeky Mže u Pňovan. Nutno podotknout, že
potřeba nového mostu je pro trať do Bezdružic existenční, bez ná19

hrady 118 let staré mostní konstrukce by tady vlaky přestaly jezdit
úplně. Opatření k výluce se teprve zpracovávají, takže zatím lze
poskytnout jen předběžné informace. Výluka by měla začít v pondělí 23. července 2018. Posledním vlakem bude vlak 27313 s odjezdem z Bezdružic v 6.14 hod tohoto dne. Na dobu cca 4 měsíce
pak bude provoz na celé trati zcela zastaven a místo všech vlaků
bude zavedena náhradní autobusová doprava s přestupem „z“ a
„na“ vlaky ve Stříbře. Vlaky tedy budou jezdit v úseku Plzeň hlavní
nádraží – Stříbro s odjezdy z Plzně a příjezdy do Plzně dle stávajícího jízdního řádu. Ze Stříbra budou zavedeny dvě linky náhradní
autobusové dopravy. Jedna linka pojede směrem na Kšice, okolo
Lomničky do Trpíst a přes Erpužice a Malovice do Blahoust. Druhá
linka bude vedena přes Těchlovice a Záchlumí do Cebivi a dál přes
Horní Kozolupy, Strahov a Kokašice do Konstantinových Lázní a
Bezdružic. Autobusy náhradní přepravy budou jezdit podle výlukového jízdního řádu. Odjezdy z Bezdružic budou cca o 20 minut
dříve, naopak příjezdy budou o několik minut déle proti současnému jízdnímu řádu. Toto drobné navýšení cestovní doby a přestup bude pro cestující sice komplikací, ale naopak lidem ze všech
obcí na trati vznikne komfortní spojení z a do Stříbra, a to i o víkendu. Ve Stříbře bude mít autobus zastávku jen na vlakovém nádraží. Bezdružické vlaky patrně nebudou zastavovat ve Vranově u
Stříbra. Přeprava zavazadel bude během výluky omezena. Aktuální
informace k výluce je nutné si ověřit na vývěskách na zastávkách,
nebo na webových stránkách Českých drah.
Jiří Bízek
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XI.

Inzerce

Hledáme pracovníky pro žárovou zinkovnu Bezdružice

Chcete se stát špičkou ve svém oboru?
Hledáte stabilní a perspektivní zaměstnání?
Přijďte pracovat pro SIGNUM spol. s r. o.
Hledáme nové kolegy pro zinkovnu v
Bezdružicích.
Kdo jsme?
Jsme česká firma SIGNUM provozující největší síť žárových
zinkoven v České republice a na Slovensku. Celkem provozujeme
deset žárových zinkoven. Také vyrábíme ocelové konstrukce pro
významné stavby na celém světě. V roce 2016 jsme rozšířili naše
výrobní kapacity o zinkovnu v Bezdružicích.
Jaké pozice hledáme?
- Pracovník do výroby
Náplň práce: práce při procesu žárového zinkování oceli (3 směnný
provoz).
Požadujeme: časovou flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost,
pracovitost a sílu.
Nabízíme: stabilní práci na plný úvazek, nástupní plat 105 Kč/hod,
po zapracování 115 Kč/hod + výkonnostní odměny (až 30,-Kč/hod.),
příspěvek na stravování, odměny v průběhu a na konci roku
v závislosti na výsledcích společnosti.
Kontaktní osoba: Jan Jiřička, mob. 739 082 143,
jan.jiricka@signumcz.com.

SIGNUM spol. s r.o.
Úterská 291
Bezdružice
www.signumcz.com
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