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dětské maškarní v místním KD

Masopustní masky připravené k průvodu obcí

Demontovaný sloup vysokého napětí u Cebivi
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Stavební práce v dolní části obce

Topolová alej směr Kozolupy…….

…….je už minulostí

Na fotografii vítězné masky zleva nahoře: Lucie a Karolína Jebavá, Natálie Křížová,
Barbora Klečková, Julie Moutelíková, zleva dole Dominik Jebavý,
nelze uvést (GDPR) Eliška Janšová a další oceněnou nemůžeme uvést.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
znovu se Vám do rukou dostává Cebivský zpravodaj, tentokrát pro jarní měsíce duben
a květen. Zima už je na ústupu a vládu po ní přebírá jaro, na které jsme se už všichni
určitě těšili.
Chtěl bych Vás informovat o opravách a investičních akcích. V opakovaném zadávacím
řízení na obnovu veřejného osvětlení v obci podala nejvýhodnější nabídku a byla vybrána firma Elektro-Flexi s.r.o., Lutín, za cenu 2,076.367, 70 Kč bez DPH, takže cena za
dílo i s DPH je 2.512.405,- Kč.
Jak již můžete sami vidět, již začaly montážní práce jak pro ČEZ Distribuce – rozvod
nízkého napětí a veřejného osvětlení pro obec – a bude ještě přiložen rozvod pro kabely optické sítě rychlého internetu. Rád bych Vás tímto také požádal o Vaši shovívavost a strpení při výkopových pracích. Termín ukončení montáže veřejného osvětlení a
rozvodů nízkého napětí je stanoven na červen 2019.
Na veřejné osvětlení jsme žádali o dotaci na Ministerstvu průmyslu a obchodu do dotačního titulu EFEKT 2019. Bohužel jsme dotaci na způsobilé výdaje ve výši 402.702,50
Kč neobdrželi z důvodu nedostatku finančních prostředků ministerstva.
Dne 18. března proběhlo ve Stříbře hodnocení nabídek na zhotovitele akce „Cebiv –
tlaková kanalizace“. Nejvýhodnější nabídku podaly Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s. Tato akce by měla začít dle dodavatele v červnu 2019. Hlavní páteřní rozvod kanalizace bude finančně hradit VZOZČ Karlovy Vary. Veřejné přípojky a soukromé přípojky
kanalizace budou projednány zastupitelstvem obce po dodání potřebných dokladů.
Dále se zpracovává projekt na chodník k zastávce ČSAD a ČD, který je dosti složitý a
podle předběžného názoru projektanta připadá v úvahu i okružní křižovatka, tzv. kruhový objezd. Než bude projekt dokončen, budeme Vás o návrhu kruhového objezdu
informovat.
Ještě Vás chci seznámit s problémem vykácení topolové aleje směrem na Horní Kozolupy. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje si na obecním úřadě podala žádost o pokácení těchto topolů z důvodu jejich nebezpečnosti vůči silničnímu provozu (nebezpečí
pádu stromů a větví). Zároveň byla Správě a údržbě silnic nařízena náhradní výsadba
nových stromů v katastru obce.
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V závěru bych Vám chtěl popřát krásné jarní dny, samozřejmě veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.
S pozdravem

Zdeněk Kovář – starosta obce

Z činnosti starosty
od 21.1. do 22.3.2019
21.1.2019 - jednání s firmou Červenka elektro o odstranění závad na OÚ
23.1.2019 - jednání s firmou Tauš elektro na OÚ
28.1.2019- od 16:00 hodin kolaudace rodinného domu u p. Tuky
29.1.2019- od 9:00 hodin projednání územního plánu ve Kšicích
31.1.2019- od 9:00 hodin jednání valné hromady SOČ v Černošíně, ve 14:00 hodin
jednání o projektu kanalizace Cebiv na OÚ
4.2.2019 - od 14:00 hodin jednání s geodetickou kanceláří Petrášek na místě zaměření účelové komunikace
6.2.2019- od 17:00 hodin zavedení nové výpočetní techniky na OÚ
7.2.2019- od 11:00 hodin jednání s firmou Domoza – hodnotící komise
8.2.2019- 9:00 hodin jednání Místní akční skupiny v Bezdružicích
11.2.2019- v 10:00 hodin projednání akce Cebivská náves 2019 na OÚ, v 11:00 hodin
projednání projektu na opravu pohostinství
12.2.2019- od 13:00 hodin jednání s projektantem k projektu tlaková kanalizace ve
Stříbře
13.2.2019- ve 12:00 hodin jednání se SUSPK o pokácení topolové aleje na komunikace směrem na Horní Kozolupy
21.2.2019- v 9:00 hodin schůze Mikroregionu v Černošíně
25.2.2019- od 13:00 hodin jednání Svazu měst a obcí Plzeňského kraje v Plané u M.L.
4.3.2019- od 13:00 hodin projednání projektu na optické sítě na OÚ
7.3.2019- od 10:00 hodin podpis smlouvy na zhotovitele akce Veřejné osvětlení Cebiv
ve firmě Domoza v Plzni
11.3.2019- od 16:00 hodin – školení zastupitelů v Záchlumí
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12.3.2019- od 9:00 hodin jednání ORP Stříbro na krizová řízení ve Stříbře
13.3.2019- od 9:00 hodin, zasedání Svazu měst a obcí ČR v Plzni
14.3.2019- od 17:30 hodin – volební sněm MAS v Černošíně
18.3.2019- 9:00 hodin – vyhodnocení zadávacího řízení VAK KV Stříbro
19.3.2019- ve 12:30 hodin jednání ohledně vlastnictví potoka v Bezemíně (vzhledem
k tom, že bylo konstatováno, že došlo ke stavebním úpravám v potoce- dláždění- je
třeba zjistit, kdo stavební úpravy dělal a tím by mohlo dojít i ke zjištění majitele, což
je potřebné k tomu, abychom mohli jednat o dalším postupu).
21.3.2019- od 9:00 hodin – jednání Mikroregionu v Horních Kozolupech
22.3.2019- v 10:00 hodin volební sněm Svazu měst a obcí Plzeňského kraje v Dobřanech, v 17:00 hodin jednání Mikroregionu v Konstatinových Lázních

Z činnosti místostarosty
ÚNOR – BŘEZEN 2019
Příprava rekonstrukce KD:
Proběhlo jednání s projektantem ke zpracování projektu na rekonstrukci sociálního zařízení a navazující dokumentace pro další etapy stavebních prací v následujících letech.
Současně byla podána žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. O případném přidělení dotace se rozhodne v dubnu. Pokud se vše podaří
včas připravit (zpracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení, výběr
dodavatele prací atd.), tak by rekonstrukce sociálního zařízení mohla proběhnout na
začátku příštího roku, aby byl co nejméně ovlivněn provoz restaurace a KD.
Převody pozemků do vlastnictví obce:
Proběhlo zaměření oddělení části pozemku směr Rochlov, zpracování geometrického
plánu, nacenění pozemku a získání souhlasu s převodem pozemku u místně příslušného stavebního úřadu. Připravuje se smlouva o převodu pozemku na obec. Jestliže se
obci podaří pozemek včas získat, bude provedena změna trasy tlakové kanalizace, aby
to lépe vyhovovalo potřebám obyvatel v severní a severovýchodní části obce a hlavně
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proto, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny domácnosti, které budou na
tlakovou kanalizaci připojeny.

Zpracování interních předpisů pro činnost obecního úřadu:
Na základě pověření zastupitelstva jsem zpracoval nový Organizační řád Obecního
úřadu tak, aby odpovídal platným právním předpisům. Dále proběhla aktualizace dalších předpisů pro činnost úřadu, aby lépe vyhovovaly jeho provozním potřebám. Začal
jsem se zpracováním nové dokumentace, týkající se požární ochrany, protože stávající
předpisy již nevyhovují.
Aktualizace internetových stránek obce:
Společně s dalšími pracovníky OÚ (paní účetní) se od února podílím na administraci
webu obce. V současné době probíhá kontrola stránek a postupná obměna neaktuálního obsahu, včetně doplnění některých nových informací pro obyvatele (např. jízdní
řády, ordinační hodiny lékařů, návody a informace, využitelné při řešení různých životních situací atd.). Výhledově zvážíme možnost případného rozšíření funkcionalit webu
obce, které by umožnilo např. informování občanů obce cestou SMS zpráv nebo emailu.
Z dalších činností:
Společně se starostou obcee (a v případě zájmu i s dalšími zastupiteli) jsme začali chodit na pravidelné prohlídky obce. Kromě pořádku v obci chceme ověřit a také řešit aktuální stav komunikací, veřejných prostranství a zeleně. O výsledcích vás nepochybně
bude průběžně informovat pan starosta. Chceme prověřit i stav nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, aby mohly být včas vyčleněny prostředky na jeho údržbu a opravy
a neřešil se až jeho havarijní stav. Právě v této oblasti je obec omezena nedostatkem
peněz, které jsou pro tyto účely k dispozici.
Účast na úvodní fázi výběrového řízení na stavbu tlakové kanalizace v obci. Při té příležitosti proběhlo předjednání dalšího postupu ohledně změn trasy kanalizačního řádu a
o účasti vodohospodářského sdružení na zaplacení víceprací, které v důsledku těchto
změn vzniknou.
Rozbíhají se stavební a výkopové práce související se zřizováním nových přípojek nízkého napětí a rekonstrukcí veřejného osvětlení v obci. V této souvislosti proběhla jednání o možnosti přiložení optického kabelu do stávajících výkopů, aby se zanedlouo, až
bude zavedení optických kabelů nutností a běžným standardem v každé normálně
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fungující obci, nemusela celá vesnice znovu rozkopávat. Optický kabel umožňuje zavedení rychlého internetu, kabelové televize a dalších komunikačních služeb.
Ing. Zdeněk Teplý – místostarosta

Výbory a komise informují
Komise pro pořádek a životní prostředí
Úvodem tohoto příspěvku bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří si vzali naše
doporučení týkající se parkování na travnatých plochách, zejména kolem bytovek, k
srdci a parkují na parkovištích. Chceme jen upozornit, že parkovací místo není ani před
kotelnou.
V tomto příspěvku bychom chtěli zmínit kácení topolů stojících podél silnice směrem
na Kozolupy. Toto opatření bylo nutné z důvodu bezpečnosti všech občanů, maminek
s kočárky ale také všech lidí, kteří zde projíždějí autem. Topoly byly již ve špatném stavu
a hrozilo tak nebezpečí jejich pádu.
Za zmínku stojí také rozkopané části naší obce. Je to příprava pro pokládání
elektrického vedení do země a pro kabely k novému veřejnému osvětlení. Tímto
chceme všechny občany požádat, aby byly k této situaci obezřetní. Po ukončení těchto
prací bude naše obec zase o něco hezčí.
Za pořádkovou komisi
Romana Křížová, David Malý, Jaroslav Vaněk.

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor se sešel v kompletním složení 30.1.2019. Měli jsme naplánovanou kontrolu vedení rozvrhu práce, přílohy k rozvrhu práce smlouvy na DPČ a DPP a náplně
práce. Na tuto kontrolu musí mít kontrolní výbor pověření zastupitelstvem, a to jsme
neměli, takže požádáme zastupitelstvo a pokud dostaneme pověření, tak se ke kontrole vrátíme. Předmětem kontroly se tedy následně stala smlouva na dodávku tepla
BJ, která je podepsána se společenstvími vlastníků. Kontrolní výbor doporučil prověřit,
zda smlouva může být podepsána se společenstvím vlastníků, nebo už s jednotlivými
majiteli, kteří jsou zapsáni v katastru nemovitostí. Dále se na zastupitelstvu probíralo
prolínání pracovní doby zaměstnance obce a topiče v kotelně BJ v jedné osobě, proto
jsme vznesli dotaz, jak je vše ošetřeno. Paní účetní odpověděla, že pracovní doba je
zpracována tak, že zaměstnanec v pracovní době na OÚ nepracuje v kotelně BJ s výjimkou předávky uhlí (i na toto je třeba pověření zastupitelstvem) Dále byl kontrolován
pracovní řád. V řádu je stanovena pevná pracovní doba. Myslíme tím, že v létě i v zimě
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se pracuje ve stejném čase. Kontrolní výbor navrhnul, aby byl zpracován plán údržby
obce tak, aby bylo jasné, co vše má jeden pracovník za svou směnu udělat a jak postupovat s údržbou obce, aby se nestávalo, že někde je např. posekáno 2x a jinde se ještě
nesekalo. Zvláště také proto, že údržba obce je jedním z kritizovaných bodů ze strany
občanů. Dalším bodem byla kontrola plnění usnesení: Usnesení č. 11/2018, bod 14 –
zadání nové zakázky na veřejné osvětlení spol. Domoza – znovu zadáno dne 21.1.2019.
Bod 15/ změna statutu zpravodaje – schváleno usnesením č. 1/2019 bod 14. Usnesení
č. 1/2019 – odtok v Bezemíně – Vyvoláno jednání na odboru životního prostředí – budou svoláni majitelé přilehlých pozemků a bude se nadále řešit vlastnictví a následná
údržba. (sledujeme další vývoj a informace přineseme v dalších zpravodajích)
Finanční výbor – přineseme v dalším zpravodaji, do uzávěrky zpravodaje finanční výbor
nezasedal.
Kulturní komise
Jako každoročně se u nás pořádal Masopust. Masky se nachystaly, ale nebe bylo zatažené. Lilo a lilo jako z konve. Přesto masky dorazily. V 11 hodin předal pan starosta
klíč od obce královně a vyrazilo se směr Bezemín. Po návratu se prošla Cebiv. Masek
bylo i v nepřízeň počasí dosti. Po obchůzce Cebiví se šlo do hospůdky a z té se osazenstvo přesunulo na zábavu. Tancovat se začalo v 18 hodin, hrál MM Music. Lidí přišlo
hodně, namastili jsme si bříška tlačenkou, jelítkama i jiterničkama a spláchli něčím
ostřejším. Tato akce se vydařila, děkujeme za přízeň.
Dětský masopust-Pro děti nastal 23. března 2019 dětský masopust čili dětský rej. V 15
hodin se ozvala v sále hudba a dětičky začaly tančit. Sešlo se hodně masek, jedna hezčí
než druhá. Porota to vůbec neměla lehké, jak se říká, z té záplavy krásy až oči přecházely. Masky byly rozděleny na malé a velké dětičky, proto se rozhodlo, že každá kategorie dostane čtyři ceny. Bylo opravdu těžké vybrat. Dětičky si zasoutěžily a zatančily.
K tanečním kreacím jim hrál DJ Sulda. Při přestávce si daly něco dobrého a zase tanec.
Šlo jim to ostošest. Bylo to krásné. Děkuji všem, co pomohli a těším se na další akci
s vámi všemi.
Co nás čeká: 20. dubna 2019 Velikonoční jarmark, 27. dubna 2019 Vítání občánků,
30. dubna 2019 Stavění máje,

11. května 2019 Den matek

1. června 2019 Den dětí
za kulturní komisi Jana Moutelíková
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Obecní úřad informuje

Obec Cebiv zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o. mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v neděli 14. 4. 2019
Cebiv (u kotelny) 09:50 – 11:00
Cebiv (pod tratí) 10:25 – 10:55
Bezemín (náves) 10:00 – 10:20
Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON
s.r.o. následující nebezpečné odpady: obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové,
plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, pneumatiky, oleje, olejové
filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.

Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být neprodyšně zabalen.
Maximální odebírané množství eternitu je 50 kg na nemovitost.
Do zpětného odběru lze předat: televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky,
výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné
akumulátory. Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner, případně svozové
vozidlo na objemný komunální odpad (části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.)
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu z důvodu ukládky
odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka) již předem a naši pracovníci ji nebudou schopni zlikvidovat
v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky přestupku dle zákona o odpadech a vystavuje se možnosti udělení pokuty, kterou mu
může obec udělit.
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Děkují Vám pracovníci společnosti EKODEPON s.r.o.

Obecní úřad informuje

V souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů vyhlašuje obec Cebiv ke dni 25.02.2019:

záměr prodeje palivového dřeva z obecních lesů
Podmínky prodeje:
• pouze pro občany obce Cebiv a Bezemín
• 400,- Kč / prostorový metr (max. nárok 5 pm na zájemce = 1 fůra)
• cena včetně dopravy
• prodej dle pořadníku, přihlášky na Obecním úřadě v Cebivi
• přednostní nárok pro důchodce
• prodej bude probíhat v průběhu roku 2019 dle těžby
Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Cebiv dne 20.02.2019 pod usnesením č. 2/B14/2019.

Rozhovor se starostou obce Cebiv

Otázky připravila a rozhovor zpracovala redaktorka zpravodaje Marta Pivoňková
Pane starosto, je to vaše třetí volební období za sebou, co se vám povedlo za uplynulá
dvě období dokončit?
Dokončila se 2 etapa kanalizace, oprava místní komunikace směr Michalčíkovi, střecha
kulturního domu + místní komunikace u KD, místní komunikace v Bezemíně, oprava
Zahrady naděje, veřejné osvětlení směrem k Michalčíkům a Moutelíkům, oprava posilovny a archivu, příprava dokončení kanalizace, úprava okolí obecního úřadu a vybudování parkovacího stání, kanalizace Bezemín, veřejný bezdrátový rozhlas, osazení laviček v obci Cebiv, veřejné osvětlení v Bezemíně.
Co se nepovedlo ?
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Z finančních důvodů se nepovedla revitalizace rybníka. Výsadba zeleně (odloženo po
rekonstrukci veřejného osvětlení)

Uvolněný starosta, proč až teď?
Narostly úkoly a je to více časově náročné. Už nechci tolik zatěžovat paní Zelenkovou,
která mi velice pomáhala.
Co byste chtěl v tomto volebním období dotáhnout do konce?
Hlavně veřejné osvětlení a kanalizaci.
Nenapadlo vás udělat stejné gesto jako místostarosta (snížení platu)?
Toto nelze. Mohu věnovat peníze na charitu, nebo něco podobného, ale z nařízení
vlády si nemohu plat snížit. Jsou určité tabulky a zákony.
Jak se vám spolupracuje s panem místostarostou?
Spolupráce je stoprocentní. Snažíme se diskutovat. Málokdy se naše názory liší.

Rozhovor s místostarostou obce Cebiv

Pane místostarosto,
Jak dlouho tady žijete a jak vnímáte změny v obci?
V Cebivi bydlíme už skoro 11 let. Stěhovali jsme se sem, kromě jiného také proto, že
máme rádi přírodu a čisté prostředí a chtěli jsme k němu mít blíž, než tomu bylo v původním bydlišti mezi Sokolovem a Karlovými Vary. A pokud jde o Cebiv, tak jsem přesvědčen, že každá obec, která chce mít budoucnost, se musí v rámci svých možností
rozvíjet. Zastupitelstvo obce je tu od toho, aby pro rozvoj obce udělalo maximum. Od
letoška máme navíc uvolněného starostu, takže jsou nepochybně vytvořeny základní
podmínky pro to, aby se to projevilo jak při zajišťování běžných provozních činností
v obci, při správě majetku obce, tak i přípravě a realizaci investičních akci, které obec
plánuje.
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Co vás vedlo k tomu, abyste kandidoval do zastupitelstva?
Kandidoval jsem proto, že obec mi v řadě případů vyšla vstříc. Proto se nyní snažím
v rámci svých omezených možností pomoci zase já obci, ve které žiji. Pro někoho to
možná bude trochu „staromilský“ pohled na věc v době, kdy se většina lidí stará jen
sama o sebe a na to, co se děje kolem, moc nehledí.
Co byste chtěl v obci změnit?
1.Trošku (dost!!!) mne mrzí názory lidí z okolí na naší obec. Takže bych chtěl alespoň
částečně napomoci k tomu, aby se obecné povědomí o naší obci měnilo k lepšímu. Je
to určitě běh na dlouhou trať, ale určitě bychom se o to měli všichni pokusit. Ať už
realizací nových investic v obci a vynakládáním obecních prostředků do vzhledu a fungování obce, ale i kulturní a spolkovou činností a pořádáním akci, které dokážou zaujmout jak místní obyvatele, tak sem přilákat i lidi z okolí.
2.Budu podporovat větší zapojení mladých lidí do činnosti obce. Podmínkou samozřejmě bude, že se v obci najdou mladí, kteří o to budou mít zájem. Doba se rychle mění
a bylo by naivní si myslet, že to lze zastavit. Mladí lidé přirozeně budou součástí budoucnosti obce, a proto by měli mít možnost se k životu v obci vyjadřovat a budoucnost
spoluvytvářet.
Shrnutí dosavadní práce?
Jako zastupitel obce jsem pouhý začátečník 😊 a teprve se v této oblasti orientuji. Ale
snažím se pomoci panu starostovi tam, kde to je nejvíc třeba. Obec letos i v dalších
letech chystá řadu akcí a jejich realizace nemůže záviset jen na jednom člověku – starostovi.
Jak se vám spolupracuje se starostou?
S panem starostou vycházíme naprosto normálně a pracovně. Lidé nás volili proto, aby
obec fungovala, a tak se to snažíme také dělat. Na některé záležitosti máme někdy
odlišný názor, ale to je zcela přirozené a snažíme se to řešit věcně, bez osobních animozit a snad i ve prospěch věci.

Oběma aktérům děkuji za jejich čas a ochotu
Marta Pivoňková
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Činnost organizací
Zpráva SDH Cebiv
Vážení spoluobčané,
tak jsme oslavili Nový rok a blíží se nám jaro a naše činnost se opět rozjede na větší
obrátky. Dne 9.února proběhla výroční valná hromada za účasti většiny našich členů,
kde jsme mimo jine probírali a navrhovali naši činnost pro tento rok. Také jsem zde na
této výročce navrhl mé odstoupení z funkce starosty hasičů, které ovšem nebylo shledáno jako reálné a tudíž jsem i nadále starostou hasičů. Také nám bohužel skončily
další dvě členky sboru z důvodu pracovní vytíženosti, nebo z důvodu stěhovaní do
Plzně. Přesto jim chci alespoň touto cestou poděkovat za činnost, kterou pro SDH udělaly. Letos se opět chystáme na spolupráci z obecním úřadem, dále pak budou pokračovat práce na zvelebení naši klubovny, ale především samotné hasičárny a určitě proběhnou i nějaké ty brigády. Také jsme si domluvili i častější schůzky, abychom mezi
sebou lépe komunikovali a mohli se i připravit na různé akce či školení. Děkuji za pozornost a snad už nám brzy bude přát i počasí a opravdu přijde tolik očekávané jaro a
s ním i teplé počasí.
Za SDH Cebiv
starosta Hochgesandt Dušan

Dámský klub
Výroční schůze klubu přinesla změny ve vedení klubu. K 30. 5. 2019 ze svého předsednictví odstoupí Pavlína Jonášová a její místo zaujme Ema Modrzewska. Všechny přítomné členky se shodly na tom, že je třeba omlazovat tým, a proto padla volba na Emu.
Všechny doufáme, že do klubu přinese změnu a dokáže přivést i mladé maminky s
dětmi svými novými nápady. Pavlína Jonášová převzala pozici místopředsedkyně. Dále
jsme zhodnotily minulý rok. Účast na akcích otvírání lázeňské sezony v Konst. Lázních,
Parné léto v Trpístech, Barokní náves v Cebivi, Den řemesel v Černošíně a zejména Den
s integrovaným záchranným systémem zhodnotily jako zdařilou a přínosnou. Co se nedaří, jsou pravidelné schůzky, a proto jsme nabídly svou pomoc obecnímu úřadu, kdy
jsme nabídly své prostory a pomůcky kulturní komisi, která s dětmi vyrábí (nyní třeba
na velikonoce). Zatím nebyla nabídka využita, ale doufáme, že navážeme spolupráci a
zázemí i slušné vybavení klubu bude moci být využíváno.
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No a po zhodnocení roku minulého, přišly na řadu plány na rok letošní. V současné
době s obecním úřadem probíhají jednání a příprava akce Cebivská náves. Klub bude
zajišťovat jako v letech minulých občerstvení společně s hostinskými. Program jako takový bude bez naší účasti, ale pomoc s organizací prostřednictvím Jarmily Teplé bude
pokračovat, jako v letech minulých. 13 a 14.7. je naplánováno parní léto. Na další akci
budeme žádat o dotaci v grantovém programu Haranti a na zajímavý program pro děti
i dospělé se můžete těšit 25. května. Doufáme, že budeme úspěšné, abychom mohly
uspořádat kvalitní akci. Co mohu prozradit je, že byste si měli připravovat indiánský
kostým.
19.3. jsme, za přítomnosti starosty obce, otevřeli kasičku veřejné sbírky na záchranu
zámku, která běží od roku 2017. V kasičce bylo 3332,-Kč, na transparentním účtu sbírky
je 7118,- Kč. Víme, že tato částka zámek nezachrání, ale můžeme si myslet, že jsme
uspořádáním sbírky upozornily na neutěšený stav a rozhoupaly jsme bývalé majitele
k tomu, že zámek prodali. Jsme rády, že se konečně na zámku něco děje a všem, kteří
přispěli do sbírky patří obrovský dík. V nejbližší době finanční obnos předáme majiteli
zámku, panu Urbanovi a sbírku ukončíme. Proběhla i schůzka s panem Urbanem a domluvili jsme se na spolupráci i na předání finanční hotovosti.
Těšíme se na setkání
Za Dámský klub
Monika Saková

Alena Stachurová a Pavlína Jonášová počítají
peníze vyjmuté z kasičky

Zdeněk Kovář a Alena Stachurová
ukazují otvor v keramické kasičce
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Životní jubilea

V březnu oslaví narozeniny

Hodně zdraví, neboť je vzácné

pan Jiří Řezníček

Hodně štěstí, neboť je krásné

a v dubnu

Hodně lásky, neboť je jí málo

pan Gustav Dlouhý

Hodně všeho, co by za to stálo

Blahopřání
Redakční rada zpravodaje přeje všem maminkám, babičkám, tetičkám, dcerám,
prostě všem ženám k již minulému Mezinárodnímu dni žen
a budoucímu Dni matek
mnoho krásných chvil s rodinou, jen samé pozorné muže,
hodné děti a kopu splněných přání

Něco z historie
Naše rubrika ,, Něco z historie“ vám přináší opět něco z 3. vydání Cebivského šídla
z roku 1973. Tentokrát něco o sportu:
,, SPORTOVCI HLÁSÍ: Od vydání minulého čísla ,, Cebivského šídla“ sehrál náš oddíl kopané zbývající zápasy tohoto ročníku. Z 10 možných bodů získali 7, což je velmi dobré.
Úspěch mohl být ještě mnohem výraznější, nebýt zbytečné porážky od Konst. Lázní.
Naproti tomu je velmi cenné vítězství na hřišti vedoucího mužstva Hošťky. Výkony našeho oddílu kopané v jarní části soutěže naznačují výrazné zlepšení oproti podzimu.
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Vždyť z celkového počtu 21 bodů jsme na jaře získali 14 a stali se tak jedním z nejúspěšnějších mužstev jara. Jestliže se odstraní Ještě některé nedostatky ve hře v útoku
a z části i obrany včetně brankáře (což by mělo vyřešit zejména doplnění mužstva o
několik nových hráčů), pak je zde reálná naděje postoupit v příštím ročníku do II třídy!!!
Postup by byl rozhodně velkým úspěchem cebivské kopané a samozřejmě přáním
všech příznivců.
Jak uplynulý ročník hodnotí vedení oddílu a hráči samotní, na to jsme se zeptali
předsedy oddílu s. Polanského a kapitána družstva Vl. Miloty.
Šídlo: V čem vidíte příčinu slabého výkonu na podzim a velkého zlepšení na jaře?
Polanský: Na podzim jsme měli nedostatečný kádr hráčů, navíc jejich přístup k plnění
svých povinností nebyl právě nejlepší. Ani kolektiv nebyl v mužstvu nejlepší, chyběla
zdravá ctižádostivost. Vzestup na jaře je především zásluhou hráčů, kteří se vrátili
z vojny a také Záchlumáků.
Milota: Mohu mluvit jrn za ,,jaro“. Měli jsme dostatek vyrovnaných hráčů, mohli jsme
stavět ty, kteří měli momentálně nejleší formu. Stejně je třeba ocenit bojový výkon
celého mužstva, zvláště v těžkých zápasech na hřišti soupeřů.
Šídlo: Jak hodnotíte práci výboru oddílu, přístup hráčů k zápasu?
Polanský: S prací výboru zatím nemohu být spokojen. Ne každý své povinnosti plní tak,
jak by měl. Co se týká hráčů, ani zde nejsem spokojen. Hráči by neměli požívat
alkoholické nápoje v den zápasu, měli by dodržovat životosprávu, zvláště před
zápasem jít včas spát. Někteří hráči nechodí na tréninky. Měla by se také zvýšit úroveň
tréninků.
Milota: Práce výboru by se měla rozhodně zlepšit. Zatím své povinnosti plní nejlépe s.
Polanský a s. Plechatý. Ze strany hráčů by měl být větší zájem, třebaže momentálně
nehrají. Na trénink by měli chodit všichni hráči alespoň 2x týdně. I přesto, že není
trenér, měli by samotní hráči dbát o co nejlepší úroveň tréninků.. Dost často se stává,
že hráči před zápasem požívají alkohol. Nápoje, ož se pak projeví an výkonu při utkání
a bylo to také hlavní příčinou porážky v Lomu.
Šídlo: Chtěli byste některé hráče zvlášť pochválit?
Polanský: Každý hráč odvedl vše, co bylo v jejic silách. Děkuji celému mužstvu, zvláště
za bojový výkon na jaře. Přesto bych se chtěl zmínit o výrazném zlepšení hry J. Saka,
který po domluvě zazna,enal v posledních zápasech. Naopak bych chtěl odsoudit
přístup ke hře M. Kertise, který se bez omluvy nedostavil na poslední zápasy.
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Milota: Během jarní části soutěže jsem si dělal osobní hodnocení každého jednotlivce.
Spolehlivě zahráli Jan Hering, Strein, V. Milota a M. Kertis, který však v posledních
zápasech zcela bezdůvodně chyběl. Ostatní zahráli podle svých možností. ( pozn.
Redakce: náš kapitán samozřejmě zapomněl na jednoho z nejlepších hráčů na jaře
vůbeec, totiž na sebe)
Šídlo: Jak posuzujete šance na postup mužstva v příští sozoně?
Polanský: Jsou zcela reálné šance na postup, viz výrazné zlepšení na jaře.
Milota: Jestliže se zlepší práce výboru a zejména přístup hráčů k tréninkům a zápasům,
pak budeme hrát o jedno z čelních míst.
rozmlouval V. Lešák
Pozn. redakce: dle informace pana V. Miloty se postup podařil a hrála se 3. třída. V roce
1974 a 75 hráli Cebivští 2. třídu, kterou také vyhráli (přišli posily z Konst. Lázní, ale např.
také z Rudé hvězdy Plzeň) a vykopali si postup do 1B třídy. Tam na ně čekali soupeři
jako Vejprnice, Zbůch aj. V tehdejším dvoubodovém systému měli po třech kolech 6
bodů skore 20:2. Porazili Kozolupy 4:0, Stříbro 7:0 a Doudlevce 9:2. Krásné výsledky a
úžasný výkon. Určitě se ještě k tomuto tématu vrátíme
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To jsou pánové, kteří slavili fotbalové úspěchy. Fotografie je z již zaniklého ,, velkého“
fotbalového hřiště v Cebivi
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Končí zima, a tak si dovolujeme zveřejnit fotografii zimní návsi. To, co vidíte vlevo na
horní fotografii, je kašna, která byla zlikvidována. Všimněte si, že u domu č.p.81
(Boušků) ještě není sedačka. To, co v současnosti vidíme jako sedačku je vlastně kus
kašny. Bourání kašny vidíte na další
fotografii. 4
části
byly
odvezeny a
použity na
opravu
kašny
ve
Stříbře
na
náměstí.
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Cebivský zámek se pomalu probouzí k životu
Je tomu už více než rok, co barokní
skvost naší obce změnil majitele. Po
mnoha letech chátrání tak svitla naděje, že zámek nepotká osud mnohých
jiných historických staveb v našem
kraji. V lepším případě by pak obec
měla za dominantu romantickou zříceninu. To ale naštěstí momentálně nehrozí. Na zámku je čilý stavební ruch a
nás samozřejmě zajímá co se v zámku
děje a co s ním nový majitel zamýšlí.
V současné době dochází k obnově původní architektury památky, tak dotčené mnohými, i velmi brutálními zásahy.
Jsou opraveny nejhorší statické
závady zámku a zámecká architektura a její původní členění je
z valné části už obnoveno. Během těchto úprav došlo k například k obnově původní černé
kuchyně, která je v této podobě
v našem okrese výjimečná,
znovu se propojili, dříve zazděné portály, propadlé stropy
jsou obnoveny tak, že ani památkáři nepoznali, které konstrukce byly znovu vybudovány
a které jsou původní.„Myslím, že se zámek podařilo zachránit v hodině dvanácté" říká
nový majitel. „Během prvních měsíců po koupi zámku, došlo v prvním patře levého křídla zámku k masivnímu rozšíření poškození kleneb přízemí vinou hroutící se konstrukce
stropu. Za pouhé 3 měsíce došlo k rozšíření trhlin ve zdi prvního patra a přízemní
klenby z několika málo milimetrů, na 7 centimetrů. Kdyby nebyl hroutící se strop v poslední chvíli odstraněn, je velmi pravděpodobné, že by celé levé křídlo zámku spadlo.
A bylo by to velká škoda. Konec konců zámek jsem si vybral nejen proto že je nádherný,
ale i pro to, jak kvalitně je postaven." Jaké má se zámkem nový majitel úmysly? „Zaslechl jsem nějaké zkazky o tom, co zde vlastně bude, prý nějaká ubytovna pro cikány,
nebo zas luxusní nevěstinec. No, i když ten nevěstinec není tak špatný nápad", říká
s úsměvem, „nic takového. Po památkách jezdím už asi 10 let, jsem nadšenec do
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historických nemovitostí a bezmezný obdivovatel starých stavebních postupů, technologií prostě kumštu, který jako stavař dovedu ocenit. Cebivský zámek jsem si vybral
proto, že splňuje všechno, co jsem na zámcích hledal. Mým úmyslem je vrátit zámek
k životu, byl bych rád, aby se v zámku skloubily funkce společenské i kulturní, ale aby
si zámek alespoň z části dokázal vydělat na svůj provoz. Chtěl bych zde v části penzión
nebo hotel, restauraci, místo na pořádání svateb, ale i menších koncertů, rád bych zde
i bydlel. Byl bych moc rád, kdyby se zámek stal takovým společenským centrem obce."
Nový majitel by chtěl postupně obnovit i parkovou úpravu okolí zámku. Zde je však
problém, který budou asi muset vyřešit až soudy. Česká republika prostřednictvím
fondu národního majetku vlastní v areálu budovy o celkové ploše bezmála 5000 metrů
čtverečních a nemíní se o ně starat, udržovat je nebo odstranit, nebo alespoň za ně
platit nájem. To rozvoj a obnovu zámku znatelně brzdí. Budoucí host určitě nebude
nadšený z pohledu na rozpadlé silo, či zříceninu vážnice. Bez ohledu na to jdou práce
na obnově zámku rychle dopředu a tak nový majitel přislíbil, že při tradiční oslavě Cebivská náves poslední srpnovou sobotu bude alespoň část zámku pro veřejnost zpřístupněna. Slibuje i nějaké překvapení a tak se jistě máme na co těšit.
Na závěr zbývá
asi
dodat,
držme si i novému majiteli
palce aby mu
při
opravě
zámku nedošel
entuziazmus
anebo peníze.
Zdeněk Urban
a PJ
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Napsali nám

Okénko hostinského
Vážení spoluobčané,
i v tomto čísle našeho zpravodaje si můžete přečíst názor hostinského a jeho postřehy,
či zajímavosti z hospůdky na kopečku...To vám přijde jednou pán a ptá se jaké máme
pivo a já na to, že jedenáctku Chodovar a jedenáctku Excelent. Hm, to by šlo, takže si
dám tu jedenáctku, povídá pán, a to mě málem zabil...Takže to bylo drobet z té humornější stránky a teď vážně. Vyskytly se totiž určité věci, na které bohužel musíme zareagovat. Jedná se především o dámské WC v budově místního hostince. Vím, že byly problémy již dříve, ale teď už je to neúnosné a neakceptovatelné. Milé DÁMY ,ŽENY A
SLEČNY, na záchodech se po jakékoliv potřebě vždy splachuje, alespoň mě to vždy tak
učili a vedeme k tomu i své děti. Bohužel se tomu tak neděje a je vidět, že některým z
vás je to úplně lhostejné a bohužel musím říci, že je to zřejmě i obrázek toho, jak asi
žijete i u vás doma. Nebo se pletu??Věřte, že je potom, co se tyto záchody ucpou, nehorázně práce a naposledy jsem to čistil cca přes tři hodiny. No nic, ale to je vám stejně
asi fuk takže jedeme dál...Jsme rádi za každého hosta, který k nám zavítá a posedí s
námi u pivka či nealka a věřte, že v dnešní době je stále větší problém vést a provozovat
hostinskou činnost a věřte, že děláme vše, co je v našich silách, aby naše hospoda v
Cebivi nezanikla. Ještě bych chtěl moc poděkovat KAMARÁDŮM za jejich velkou pomoc
při dělání dřeva pro naší obecní hospůdku….aby jsme byli pěkně v teplíčku...Děkuji za
pozornost ...Ať i nadále chutná..
hostinský Hochgesandt Dušan

Reaguji na článek „Blýskání na lepší časy“
Můj názor je ten, že reakce na Váš článek vůbec nebyla ukvapená. Vždyť píšete skoro
samé záporné věci o obci. Je v pořádku, že si stojíte za tím, co píšete, ale vytrhávat věci
z kontextu viz. minulý zpravodaj, není dobré. Myslíte si, podle toho, co píšete, že místní
lidé jsou hloupí, sebestřední a nedotknutelní. Tak na to měla moje babička přísloví:
Každý si má zamést před svým vlastním prahem. Je hezké přijet a komentovat. A co dál
děláte pro naši vesničku? Slova se lehce píší, ale něco vykonat je těžší, že? Pomalu se
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z našeho zpravodaje stává bulvár. Na závěr vám musím dát za pravdu – vánoční stromek byl opravdu nevzhledný, prostě koště. A víte, co je to na tom nejsmutnější? Že
překrásný strom, co vyrostl v Cebivi, byl odvezen do Stříbra, kde dělal parádu na náměstí. Jo, co se dá dělat, když náš občan ho dá raději jinam. Co se týče vysazení stromku
na návsi: Víte, jak by byl už hezký, kdyby mu bylo třeba 12 let? To už by byl opravdu
krasavec. A ještě jedna maličkost je velice zarážející. Zeptám se: Jak je možné, že v minulých volebních obdobích bylo vše v pořádku? Tak prosím, ruku na srdce …

Jana Moutelíková
Vysvětlení k poznámce o vánočním stromu:
Vánoční strom Stříbru darovala rodina Jonášova. Krásná jedle vyrostla na zahradě č.p.
2 . Bylo jí cca 16 let a vyrostla do výšky asi 21 metrů. Bohužel byla vysazena tak nešťastně mezi dvěma budovami, takže bylo nutné,
vzhledem k výšce a umístění, pozvat odbornou
firmu. Přijeli pracovníci z firmy Lesy města Stříbra
a zajistili bezpečné poražení stromu, který asi 1,5
hodiny jeřábem přemisťovali a upevňovali na připravené nákladní auto. Nemyslím si, že místo před
obecním úřadem je vhodné pro tak velký strom (a
také nevím, zda bychom na něj měli dostatek ozdob 😊) a opravdu jsme nechtěli uříznout jen
špičku tak, aby mohla zdobit naší vesnici. V neposlední řadě hrála roli i finanční odměna, kterou
jsme od města Stříbra obdrželi. Musím říci, že jsem
ráda, že strom zdobil náměstí ve Stříbře a věřte, že
kdybychom měli vhodný strom pro Cebiv, tak bychom ho určitě darovali naší vesnici.
Pro nás by to znamenalo úsporu času a jednoduchost řešení.
P. Jonášová
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Usnesení
Usnesení č. 2/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 20. února 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

2. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 1/2019.
2) Nabídkovou cenu v celkové výši 47 000,- Kč za vypracování projektové
dokumentace na akci „Kulturní dům Cebiv – rekonstrukce sociálního zařízení a
zázemí pro sál“.
3) Vydání rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.č.
1421 v k.ú. Cebiv (silnice na Horní Kozolupy) s podmínkou náhradní výsadby.
Důvodem kácení je havarijní stav dřevin.
4) Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci ze Státního programu úspor energie pro
rok 2019 – Program EFEKT z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jedná se o
žádost o dotaci na obnovu veřejného osvětlení v obci Cebiv.
5) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro
rok 2019“ z Plzeňského kraje na akci Cebivská náves ve výši 65 000,- Kč.
6) Práci výborů a komisí.
7) Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Žádost SVBJ Cebiv 95-96 o odpuštění úroků na základě soudního smíru v celkové
výši 56 721,- Kč.
4) Pronájem kulturního domu dne 13.04.2019 za účelem pořádání soukromé akce.
5) Odpis pohledávek v celkové výši 10 693,40 Kč z důvodu nevymahatelnosti.
6) Prodloužení termínu předání kotelny bytových jednotek p.p.č. 155 v k.ú. Cebiv
novým majitelům do 30.04.2019.
7) Poskytnutí účelové dotace ve výši 12 320,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje v roce 2019 Plzeňskému kraji, Škroupova 18, Plzeň.
8) Pronájem kulturního domu dne 22.02.2019 za účelem pořádání soukromé akce.
9) Organizační řád Obecního úřadu Cebiv.
10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře.
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11) Pronájem části p.p.č. 1450/2 v k.ú. Cebiv.
12) Prodej části p.p.č. 980/3 v k.ú. Cebiv.
13) Ukončení Nájemní smlouvy č. 02/2009 o nájmu nebytových prostor (čekárna) se
SŽDC, s.o. ke dni 28.02.2019.
14) Vyhlášení záměru prodeje palivového dřeva z obecních lesů ke dni 25.02.2019.
Záměr bude vyhlášen na dobu neurčitou. Podmínky prodeje budou podrobně
popsány ve vyhlášeném záměru.
15) Směrnici č. 2/2019 – Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
16) Směrnici č. 1/2019 – Zajišťování stravování zaměstnancům a uvolněným
zastupitelům obce.
17) Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti pro tři zaměstnance
v rámci veřejně prospěšných prací na období od 01.03.2019 do 30.11.2019.
18) Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Obnova veřejného
osvětlení v obci Cebiv“. Vybrán byl dodavatel ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U kapličky 21,
783 49 Lutín s nabídkovou cenou 2 076 367,70 Kč bez DPH.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň.
2) Starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 20. března 2019 od 17:00 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
Poznámky k usnesení (zpracovala Jonášová Pavlína)

Ad5) Odepsání pohledávek – za sekání trávy na pozemcích bývalých majitelů zámku a
za pronájem hospody (z roků 2015-16).
Ad3) Celá pohledávka za služby byla uhrazena, nyní se jedná o úroky. Úroky jsou odpuštěny na základě soudního smíru.
Ad6) Prodloužení smlouvy na vytápění BJ do konce topného období (do 30.4.2019).
Důvodem je formální chyba v žádosti o registraci společenství vlastníků a soud žádost
nepřijal.
Ad13) Smlouva se ukončí po dohodě s SŽDC. V současnosti vlaky nejezdí a v létě čekárnu nepotřebujeme. Další zimní období se bude řešit operativně.
25

Ad12/ Schváleno navýšení z 50 tisíc na 100 tisíc. Nízký limit brání normálnímu běžnému fungování úřadu,
17/ Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Žádost podána na 3 pracovníky. V minulosti příspěvky z ÚP nepokryly
náklady na tyto pracovníky a muselo se dokrývat z rozpočtu obce. (již nyní víme, že
byl schválen pouze 1 pracovník, kterým se stala paní Jana Moutelíková)
Různé a diskuze: místostarosta navrhl zvážit větší zapojení mládeže do života obce,
protože bude přirozenou součástí její budoucnosti.
p. Moutelíková žádá předložení kroniky a fotokroniky kronikářem (není na obci). Dále
žádá prostor k vyrábění a nácviku vystoupení s dětmi. S dětmi nemá k dispozici žádný
vhodný prostor. Možností je případně knihovna, která není plně využívána občany.
Projednat na dalším zasedání.

Něco o velikonocích
Velikonoce jsou svátky jara. Všechno začíná pučet, rodí se mláďátka a kluci už se těší,
jak zase půjdou na koledu a budou moci svými vrbovými proutky zvanými pomlázka,
omladit všechny ženy. Tradice. A co ženy? Ženy připravují vajíčka, symbol života. Zdobí
je, aby mohly++++++++ koledníky odměnit za to, že na ně nezapomněli a přišli se o ně
postarat. Tradice. Všechno to vypadá krásně, než se podíváme na pozadí velikonoc, na
to, co předcházelo těmto oslavám. Začalo to tím, že se objevil člověk, který měl jiné
názory, než ostatní. Vyprávěl, mluvil s lidmi a získával je na svou stranu. Líbilo se jim,
co říká a objevovali v jeho názorech kus pravdy. Získal jich na svou stranu hodně a obklopil se, jak se říká, svými věrnými. Ale pozor! Všimli si toho ,,ti nahoře“, kterým se
jeho názory nelíbily. No a co se stalo? Konec. Zatkli ho a nakonec ukřižovali. A co jeho
věrní? Věděl, že se od něho odvrátí, zapřou ho a jeden i zradí a přesto je měl rád a
nezanevřel na ně. Nakonec došlo na jeho vzkříšení a jeho učení se už léta šíří po celém
světě. Dalo by se říct, TRADICE. Ne ne ne. I když v lecčems bychom tradici našli, tak ale
dnes můžeme říkat své názory a nikdo vás neukřižuje (tedy alespoň ne fyzicky v pravém
smyslu slova). No a zpět k tomu hezčímu. To vzkříšení, je vlastně nový život, o kterém
jsem se zmínila na začátku. I když příběh, který předchází krásným svátkům jara, není
úplně optimistický, my si určitě užíváme velikonoce zvesela. Tak pánové, nezkažte je
dámám tím, že je zmlátíte tak, že si pak ve škole, nebo v práci budou porovnávat, kdo
má větší modřiny na zadku. A vy, dámy, zase oceňte to, že chlapi přijdou za vámi a dejte
jim nějaké to občerstvení, třeba i v podobě nějaké té pálenky (vajíčka jsou drahá a
stejně by je po sobě házeli). Nakonec to stejně dopadne tak, že špatně bude jim
PJ
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Slovo redaktorky
Je 1. duben. Apríl. Den, kdy si z blízkých, známých děláme legraci a snažíme se je nachytat nějakým vtipným příběhem, kterému by uvěřili. Většinou se to povede a všichni zúčastnění se zasmějí a pobaví. Je 1. duben a
nám vychází zpravodaj. Teď si můžete myslet, že to, co jsme napsali, je
legrace. Ale co tedy v dnešním zpravodaji brát vážně? Posuďte sami. Zakomponovali jsme dvě ,,legrace“ do textu zpravodaje. Napište nám na mail: zpravodaj@cebiv.cz oba apríly z textu a my vás odměníme poukázkou na 200,- Kč do místního
hostince. Poukázku obdrží první, od koho přijde správná odpověď na mail zpravodaje.
Jiná možnost oznámení není možná. Vyhodnocení provede redakční rada, která se nemůže do soutěže zapojit. Tak přejeme hodně štěstí.

PJ

Letecký snímek Cebivi
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Pohoštění masopustu u dvojdomků

Masopustní hudební doprovod
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