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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vychází páté vydání Cebivského zpravodaje pro podzimní měsíce říjen a listopad. Podzim se pomalu hlásí o slovo a dny se
začínají citelně zkracovat.
Nejprve bych Vás rád seznámil s plánovanými a již probíhajícími
akcemi:
• na opravu budovy OÚ „II. etapa“ byla vybrána firma Tazata
Stříbro. Akce bude zahájena v prosinci 2021 a dokončena
v únoru 2022. Cena opravy činí 349.319,- Kč včetně DPH.
Při této opravě prvního nadpodlaží budou opraveny podlahy,
omítky, nově bude vybudován sprchový kout pro posilovnu
a kuchyňka pro zázemí zaměstnanců. Bude nově zřízen vodovod a elektroinstalace. Také bude vyměněn okapový systém
budovy. Dotace na tuto akci činí 200.000,- Kč.
• úspěšně probíhá výstavba bezbariérového propojení obce
pro pěší, ukončena bude v říjnu 2021.
• byla podána žádost na rekonstrukci rybníka v Bezemíně
z dotačního programu ministerstva zemědělství
„Podpora opatření na malých rybnících“.

• i nadále probíhá jednání k chystanému projektu „Multifunkční
hřiště v obci Cebiv“, kde byla ustavena pracovní skupina, která
bude rozhodovat o podobě hřiště.
Děkuji všem pořadatelům, kteří se podíleli na uspořádání
letošní Cebivské návsi, a to především kulturní komisi obecního
úřadu, JSDH Cebiv a nesmím zapomenout poděkovat Dámskému klubu za přípravu občerstvení. Poděkování zaslouží i majitel zámku pan Urban za poučné a zajímavé prohlídky zrekonstruovaných prostor zámku. Podle jeho slov by se mohla tato
slavnost příští rok uskutečnit na novém zámeckém náměstí. Velkou
pochvalu zaslouží jednotka sboru dobrovolných hasičů za uspořádání zábavného dnu s názvem „Pomáhej a chraň“.
Dále chci oznámit, že dne 15. 9. 2021 byla do funkce místostarostky zvolena slečna Emilie Modrzewska. Tímto slečně
Modrzewske gratuluji a přeji jí do nové funkce hodně stěstí
a těším se na úspěšnou spolupráci.
Závěrem Vám všem přeji do dalších měsíců hodně zdraví a snad
nás čeká ještě pár dní babího léta.
S pozdravem
Zdeněk Kovář, starosta obce

Loutkové divadlo

Na návsi zahrála hostorická hudba Cavalla Canor

Z ČINNOSTI STAROSTY od 12. 8. - 27. 9. 2021
12. 8.
18. 8.
24. 8.
25. 8.
30. 8.
1. 9.

- od 10:00 hodin, předání staveniště „Bezbariérové
propojení obce“ stavební firmě DYPS
- od 9:00 hodin, jednání s projektantem akce
„Bezbariérové propojení obce“
- od 9:00 hodin, zasedání Mikroregionu Konstantinolázeňsko v Olbramově
- od 10:00 hodin, prezentace úklidových přístrojů
- od 9:00 hodin, jednání se zástupcem firmy Moravské
naftové doly Hodonín o energetickém auditu
- od 10:00 hodin, kolaudační řízení „Zvýšení stability
skalních masívů na trati Pňovany - Bezdružice“

7. 9.
8. 9.
13. 9.
14. 9.
20. 9.
27. 9.

- od 8:00 hodin, kontrolní den s projektantem a stavbyvedoucím na stavbě „Bezbariérové propojení obce“
- od 10:00 hodin, jednání s regionálních zástupce firmy
4soft o projektu víceúčelového hřiště
- ve 13:00 hodin, výběrové řízení na opravu budovy OÚ
- od 8:00 hodin, kontrolní den s projektantem a stavbyvedoucím na stavbě „Bezbariérové propojení obce“
- od 9:00 hodin, jednání s firmou Tazata Stříbro
o podpisu smlouvy na opravu budovy OÚ
- od 8:00 hodin, účast při geodetickém zaměření
pozemku 1433/3
Zdeněk Kovář
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Milí čtenáři,
většina z vás, už slyšela, že jsem byla zastupitelstvem obce zvolená na funkci místostarostky obce. Vážím si toho. Budu se snažit
svoji funkci vykonávat, jak nejlépe budu moct. I když všichni si
uvědomujeme, že laťka je nastavená vysoko. Nikoho z nás to nepřekvapí, když tuhle funkci vykonával pan Z. Teplý. A za jeho
práci mu moc děkuji. Jde vidět už na první pohled. Tak snad se
k té vysoké laťce aspoň z části přiblížím. 🙂 Všechno se teprve
učím, je to pro mě nové. Ale i tak se budu snažit, abych obstála
a aspoň část mojí práce byla vidět.
Spolu s panem starostou jsme oslovili místní mládež, aby vyjádřili připomínky a nápady k připravovanému projektu multifunkčního hřiště za KD. Nápad, aby se vyjádřili mladí občané,
vznikl na zasedání zastupitelstva. Nechal se zastupiteli schválit.
Do té doby, vše ohledně hřiště zařizoval starosta sám. Nakonec

se návrh schválil. Dostala jsem to jako svůj první úkol v nové
funkci, a tak jsem vybrala 5 osob, které mladší generaci budou
zastupovat. Představíme jim projekt a vyslechneme připomínky
a nápady, které pak představíme zastupitelstvu obce. Hřiště budou využívat převážně oni, proto chceme, aby jim co nejvíce vyhovovalo, jak po funkční, tak i praktické stránce. V následujícím
vydání zpravodaje vám přiblížím jejich nápady.
V posledních řádcích mého příspěvku bych vám chtěla sdělit,
že si ráda vyslechnu vaše připomínky a nápady, jak k mé práci,
tak i k zvelebení obce. Proto se na mě neváhejte s čímkoli obrátit.
Jó a držte mi prosím palce, ať v téhle funkci obstojím. 🙂
Emilia Modrzewska, místostarostka

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Vážení spoluobčané,
pomalu jsme vkročili do podzimu a dá se říct, že za rohem už
máme Vánoce. Už skoro tradičně se k podzimu v Cebivi pojí mobilní sběr odpadu. Bude se konat v neděli 24. 10. 2021. Prosím,
dávejte pozor, co vyhazujete a dbejte na to, aby to bylo jen to, co

je povoleno.
Jak jste si jistě všimli, stále v Cebivi probíhá realizace chodníků. Buďte prosím opatrní a shovívaví. Výsledek jistě bude stát
za to! 😊
		 Jaroslav Vaněk, Romana Kuncová, David Malý

Kulturní komise
Poslední týden v srpnu se konala, jako již mnoho let, Cebivská
náves. Tento rok byl v dešťovém oparu. Přesto si to návštěvníci
užili. Divadelní představení, šermíři i hudba, vše se líbilo. Účinkujícím velké díky. Poděkování patří také místním hasičům,
Dámskému klubu a v neposlední řadě i dětem, které si připravily
na akci přehlídku kostýmů.

Co nás čeká dále?
2. října
Setkání seniorů
30. října
Halloween
27. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu
5. prosince
Pochůzka Mikuláše
Připravujeme pro děti také Mikulášskou diskotéku. Přesný termín bude ještě upřesněn.
Za kulturní komisi předsedkyně Jana Moutelíková

Finanční výbor
Vzhledem k tomu, že nově zvolená předsedkyně finančního výboru je ve funkci teprve od 15. 9. přinese zprávu až v příštím čísle
zpravodaje.

Kontrolní výbor
14. 9. se sešel kontrolní výbor, aby kontroloval plnění usnesení. Nebyla zjištěna závažnější pochybení. Vzhledem k tomu,
že došlo k nekvalitnímu vybudování parkovacího stání u čp. 5
a při naší kontrole bylo zjištěno, že na zhotovení parkovací stání
na základě usnesení, kdy bylo schváleno, že si zhotoví vlastník
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domu parkovací stání sám na své náklady, nebyla uzavřena žádná písemná smlouva, tak KV doporučil, že pokud si bude někdo
chtít vybudovat parkovací stání na obecním pozemku, je třeba ošetřit toto smlouvou pro řešení případných neshod.
Za kontrolní výbor Pavlína Jonášová
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Čerpáno z brožury Cebiv - Kapitoly z dějin jedné západočeské
obce (Zdeněk Procházka)

složený ze tří dílů, další kanape a 12 židlí, 2 taburety a zelená
postel.

pokračování ze zpravodaje č. 4………………….
Co obsahoval cebivský zámek v letech 1770-1780?
Velice podrobný inventář zámku z roku 1780 je uložen
ve státním oblastním archivu Plzeň, fond velkostatek Bezdružice (karton1). Ve dvou soupisech je nejprve popsáno zařízení
prvního patra západního křídla, v němž žila šlechta, a potom 15
pokojů a dalších prostorů ve východní části zámku.
Z několikastránkového popisu, který přeložil Antonín
Kodrys, jsou zde vybrány pouze soupisy mobiliáře ze tří místností prvního patra západního křídla, a to ložnice velkého sálu
a tzv. loveckého salonku v jihozápadním nároží zámku.
Ložnice
V ložnici se nalézalo celkem 47 hlavních inventárních položek. Ze seznamu vyplývá, že ložnice byla nejvíce zaplněnou zámeckou místností. Nalézaly se tu mimo jiné: tapety se žlutým
podkladem, na kterém byly modré květy rámované zlacenými
lištami. Portrét jeho knížecí jasnosti (Karla Tomáše) v císařské uniformě se jménem a letopočtem 1767. Broušené zrcadlo
v ozdobném rámu. Dva nástěnné svícny se sochami a kyticemi.
Věčný kalendář, chronograf, lakovaný popelník, vějíř z pavích
per, červený podnos se zlatým kohoutem. Stála zde bílá kamna
se zlatými hranami a namalovaným lvem. Dále dvoje dveře, každé o dvou křídlech, potažené zmíněnou žlutou tapetou a vycpané zelenou látkou. Tři okenní polštáře, 3 bílé záclony, každá s pěti
střapci a šňůrami, velká postel s baldachýnem, vše tapetou potažené, zeleným tkalounem olemované. V ozdobné posteli bylo
jako příslušenství zvlášť vykázáno dalších 23 položek, mimo jiné
21 kusů různých polštářů a pokrývek.
Strop místnosti byl zeleně táflovaný s přibitým knížecím
monogramem. Další postel s kartounovými záclonami patřila
urozené kněžně. V ní se nacházela peřina povlečená bílým barchetem, modře pruhované prostěradlo, dlouhý polštář, modře
pruhovaná matrace se žíněmi atd. Stály zde 2 svícny s indiánskými pery, sloupkové hodiny z Vídně, pozlacený španělský kříž,
kovové psací náčiní. Zeleno-bílý konzolový stolek potažený zeleným plyšem, zeleně lakovaný pracovní stolek s knížecím monogramem, zelený stůl se zlacenými hranami, psací stůl se zeleným voskovým plátnem potažený a se zlacenými hranami, další
3 stolky s vykládaným knížecím monogramem a další zařízení.
Velký reprezentační sál
V sále byly tapety z voskového plátna s krajinami, městy
a městysi, knížecím majetkem v říši a Čechách, orámované zlacenými lištami. Stála zde bíle glazovaná kamna se zlacenými
hranami a vyzlaceným knížecím znakem a armaturou. Dále 2
bílé velké zlacené vázy a 2 malé vázy a velký lustr, který visel
uprostřed místnosti. Stál zde podstavec s císařským dvojhlavým
orlem, knížecím kloboukem a šňůrami, velký jelen čtyřiadvacaterák malovaný na plátně, malované lovecké kanape, zelený stůl

Velký sál cebivského zámku, který obsahoval obrazovou galerii.

Rohová místnost - lovecký salonek
V lovecké místnosti pokrývaly stěny tapety s výraznými loveckými motivy, rámované pozlacenými lištami. Stála zde bíle
glazovaná kamna se zlaceným knížecím monogramem, psací
stůl s koženým černým listrem, stará zelená španělská stěna.

Lovecký salonek, kamna s monogramem Karla Tomáše
knížete Löwensteina v roce 1997.

Lovecký salonek v roce 2008, když byla kamna již zbořena a odcizena.
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Popisy dokládají, že zámek byl skutečně zařízen a vybaven
nábytkem, obrazy i dalším mobiliářem. Jistě zde mnohé z čtenářů napadne, jak ostře kontrastují dnešní pusté prostory zámku
s těmito starými soupisy.

2/ Výplně jižních dveří obsahovaly obrazy Role Mihl (Roller
Mühle), Mariafels (Slavice), Macharschen (Machařov), Guttensteiner Weshoff (gutštejnský dvůr se zámečkem zvaným Daňkov), Ruine Guttenstein (zřícenina hradu Gutštejna).

Obrazová galerie cebivského zámku

3/ Výplně severních dveří obsahovaly vyobrazení Altes Schlos
bei alt Mihl (jednalo se o zříceniny hradu Falkenštejna nad Starým mlýnem). Znovu se zde objevil Macharschen (Machařov),
Marassen Mihl (Marasův či Mrázův mlýn na Úterském potoce), Das Guttensteiner schloß (Gutštejn), Weis Mihl (bílý mlýn),
Rachlowa (patrně Rochlov, který však nebyl součástí bezdružického panství), Tuthacken Mihl (Dudákovský mlýn pod Šipínem) a opět staré poutní místo Schippin (Šipín).

Z několika odkazů starých historiků se dozvídáme, že
na cebivském zámku se nacházelo např. staré vyobrazení bezdružického zámku, na němž byl ještě zobrazen se zdí korunovanou cimbuřím, nebo historický obraz hradu Švamberka. Bližší
popis obrazů i jejich umístění se donedávna nepodařilo objevit.
Teprve zápis v kronice obce Bezdružice, uložené v SOkA( státním okresním archivu - pozn. red) Tachov osvětli tuto cebivskou
záhadu.
Hlavní reprezentační prostor zámku tvořil velký sál v prvním
patře, jeho 3 okna směřují dnes do cebivské návsi. Ještě ve 20.
letech 20. století byl bohatě zdoben freskami a ,, tapetovými“ obrazy. Jednalo se patrně o olejové obrazy přichycené ke stěnám
za pomocí nízkých dřevěných rámů a lišt. Nad vstupem
do sálu z haly se nacházel Löwensteinský znak s nápisem
Es liben/Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht/Carl/regierendes
Reichsfürst/zur/löwenstein-Wertheim/1814. Strop sálu byl
zdoben freskami, které byly ze všech obrazů nejzachovalejší.
Nad knížecím erbem, který drželi dva štítonoši v podobě lvů
a který byl obklopen praporci, kopími a dalšími odznaky vojenského řemesla, se vznášel anděl troubící na pozoun, který v levé
ruce držel štít se zlaceným nápisem Vivat Carl Regierendes Fürst
zu Löwenstein-Wertheim 1766. Na pozounu visel ozdobný praporec s iniciálami FCL z FCL, obsahující opět iniciálu Fürst Carl
zu Löwenstein. Zbývající část stropu byla poseta malými andílky.
Mnohem zajímavější byla výzdoba stěn. Zde byly celé plochy pokryty tapetovými obrazy, které byly dle pisatele kroniky již tehdy
značně poškozeny. Pod těmito obrazy (není uveden jejich bližší
popis) byly na dveřích a v okenních výklencích umístěny malby,
které znázorňovaly vlastivědné a historické výjevy z löwensteinských panství. Vyobrazení byla z části opatřena popiskami.

Nade všemi třemi dveřmi byly v šířce dveřních rámů umístěny tapetové obrazy vysoké 120 cm, které byly nejlépe dochovány. Obraz nad severními dveřmi zobrazoval zámek a náves v Cebivi s pěstěným trávníkem a dvěma stromořadími, v nichž každý
strom byl opatřen bílou okrasnou mřížkou. Po cestě k zámku
přijížděl panský kočár. Další tapetové obrazy byly 320 cm vysoké
a pokrývaly stěny v celé jejich šíři, bohužel byly již tehdy poškozené. Na rohu východní a severní stěny byl umístěn obraz
Bezdružic. Podle regionálního historika O.Lenze zobrazoval
městečko se zámkem v roce 1760. V této části sálu, mezi okny,
se nacházel také další obraz Cebivi, tentokrát z pohledu přes návesní rybník zvaný v minulosti Tempelteich, byl 160 cm široký
a 320 cm vysoký. Obraz umístěný v rohu jižní a západní stěny
představoval pravděpodobně historický pohled na hrad Švamberk - Krasíkov. Další obrazy zobrazovaly Löwensteinské državy
v Německu. Celý sál byl již tehdy rozdělen dvěma dřevěnými
stěnami na 3 prostory a využíván jako byt. Na upozornění profesora Georga Smitha ze Stříbra si v roce 1927 tyto obrazy prohlédl zemský konzervátor P. Königschmeid z Prahy. Ten konstatoval pouze, že je již nebude možné zachránit před zkázou.
V sousední rohové místnosti, využívané jako třída místní
německé školy, stála ještě barokní kachlová kamna s iniciálami
CFZLW, tedy opět Carl Fürst zu Löwenstein-Wertheim.

1/ Na výplních východních dveří byl namalován Schippin (Šipín) a Marassen Mihl (Marasův mlýn). Ostatní obrázky nebyly
doplněny popiskami

……pokračování příště

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři,
rád bych se Vám chtěl představit, jako nový
starosta SDH Cebiv a tím poděkovat členům
našeho sboru za důvěru a dosavadnímu starostovi za jeho práci. Doufám, že vše bude
fungovat tak dobře, jako do teď.
V srpnu se konala akce Barokní náves, které jsme se, jako každý
rok, zúčastnili a vypomohli s přípravami a úklidem. Během akce
jsme měli stánek s nealko pitím studeným pivem a teplou medo4

vinou, která za nepříznivého počasí zahřála.
V září jsme pořádali společně s Dámským klubem akci Pomáhej a chraň, která byla zaměřena hlavně na děti. Byly pro ně
připraveny různé soutěže, jako třeba překážkový běh, střelba
ze vzduchovky, stříkání z proudnice na terč, ošetření popálenin,
slaňování, resuscitace. Za splnění všech disciplín dostaly děti
odměnu. Proběhla ukázka vyprošťování zraněných osob z auta
a poté se jela spanilá jízda, které se zúčastnilo dalších pět jednotek dobrovolných hasičů z okolí. SDH Otročín, SDH Ošelín,
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SDH Planá, SDH Lestkov a SDH Bezdružice, kteří nás na naší
akci přijeli podpořit. Tímto bych jim za nás chtěl moc poděkovat. Na závěr nesměla chybět pěna, na kterou se nejen děti, ale
i dospělí těšili. 😃 Byli jsme mile překvapeni, kolik lidí a dětí
se zúčastnilo. Akce byla finančně podpořena grantovým programem Haranti Mikroregionu Konstantinolázeňsko
V zimním období nás čeká také práce, a to zvelebování naší
hasičské zbrojnice.
Jak už jste možná slyšeli, v obci Koryčany se stala tragická
událost, kde zemřeli dva dobrovolní hasiči při výbuchu rodinného domu. Dne 19. září ve 12:00 jsme se připojili, jako i další hasiči
z celé ČR a uctili jejich památku minutou ticha. Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Všem přeji hodně zdraví a krásný začínající podzim. 🙂
Za SDH Cebiv starosta hasičů Jaroslav Genčúr

Minuta ticha za zemřelé dobrovolné hasiče se držela i v Cebivi

Fotografie z akce Pomáhej a chraň můžete shlédnout též na této adrese: https://uloz.to/tam/12560b80-2c98-4a1a-8aff-4278ded58c80

Dámský klub
V srpnu je pro cebiváky připravena největší tradiční obecní
akce, a to Cebivská náves. Je to vlastně setkání místních i přespolních na návsi, proložené kulturním programem pro všechny
generace. Na programu obec spolupracuje s MAS Český západ
a většinou se skládá z muziky, divadla pro děti i dospělé
a vrcholem je ohňová show a barokní ohňostroj. Nejinak tomu
bylo i letos. I když počasí moc nepřálo a ukázaly se i dešťové
kapky, přišlo hodně návštěvníků. Bylo zde hodně přespolních,
které určitě přilákal otevřený zámek. Před ním se tvořily fronty
zájemců o shlédnutí opravených prostor zámku, jimiž provázel
majitel, pan Urban. Na návsi pak byl k vidění historický dřevěný
kolotoč hojně využívaný dětmi. Přestože skoro každý rok vidíme barokní ohňostroj, jako vyvrcholení setkání, vždy má velký
úspěch. Českokrumlovští „ohňostrojaři“, Theatrum pyrotechnicum, připravili opět pro všechny krásný zážitek.

Registrace a ošetření popálenin bylo také pod naším vedením.
O akci již psal starosta hasičů a my můžeme jen konstatovat, že
dopoledne bylo náročné pro děti i dospělé, ale stálo za to. Když
spojíme síly a je nás na to víc, je to vidět. Tak co? Zase někdy?
Za Dámský klub Monika Saková

Program začal v 15 hodin a končil po 21té hodině, a tak aby
byli všichni spokojení, je třeba se postarat i o jejich žaludky. To
měl na starosti Dámský klub. Klobásy, grilovaná krkovička, také
vlastnoručně upečené moučníky - tvarohové, pudinkové řezy,
buchta z cukety, ořechový ,, orgasmus“ 😊, ale i punčové řezy od
Věry Procházků, moravské koláče od Aleny Lipáků, nebo jablečný koláč od Kačky Vávrů (holky dík) uspokojili mlsné jazýčky
návštěvníků. Pití zas měli na starosti hasiči, s kterými jsme se
skvěle doplňovali.
A protože jsme již několikrát byly spokojeny se spoluprací
s hasiči, domluvili jsme se, že se budeme spolupodílet na jejich akci: Pomáhej a chraň. My jsme zajistili dětský koutek pro
nejmenší, paní Petru Jedličkovou, která nám v Cebivi opakovaně líčí úrazy a postarali jsme se o část odměn pro účastníky.
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NAPSALI NÁM…..
Omluva:

V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili článek Jany Moutelíkové, ze kterého nám vypadla poslední věta. Omlouváme
se za chybu a uveřejňujeme tento článek znovu v úplném znění:

Naše vesnička
Naše vesnice je krásná. Jak jsem ji viděla, bylo rozhodnuto,
že tu chceme žít. Překrásná příroda a dýchají na vás staré časy
v podobě barokního zámku. Po nějaké době jsem poznala i místní lidi. Jak se říká: Každý je nějaký. Někomu se líbí to, jinému
ono. Co mě ale neskutečně mrzí, je to, že někteří lidé vidí jen

to špatné. Co není hotové, kde se má co udělat. Co si všichni
najít hodinu denně a přiložit ruku k dílu? Třeba posekat si před
barákem nebo se domluvit a jít vyplít naši náves. Zamyslete se,
prosím.
Chtěla bych tímto poděkovat manželům Matouškovým
za dodání vzrostlých buxusů, kterými obecní zaměstnanec doplnil nově osázenou náves.
Poděkování patří také paní Olině Korimové, Boženě Hurtové a holčičkám Moutelíkovým - Julii a té nejpracovitější - malé
Aničce, které pomohly s vypletím záhonů před obecním úřadem
Těch, co jim není naše vesnička lhostejná je více. I těm patří
za to poděkování.
Jana Moutelíková

Velcí a silní podporují hendikepované
Plzeňský kraj, ČEPS a.s. a Leon Tsoukernik dlouhodobě podporují i Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně, které
pracuje s mentálně a tělesně těžce postiženými dětmi, dospělými i seniory. V předchozích letech pomohli s postupnou rekonstrukcí jednotlivých učeben a terapeutických dílen, s pořízením
bezbariérového skleníku a v letošním roce významnou částkou
podpořili i výměnu starého uhelného kotle za moderní a ekologické tepelné čerpadlo. To nejen budovu vytápí, ale ohřívá
i teplou vodu na odpolední koupele.
Není žádným tajemstvím, že sociální podnikaní si nikdy svou
činností nemůže na větší investice vydělat a je tak odkázáno na
pomoc veřejných i soukromých zdrojů. Pracovníci střediska,
klienti i jejich rodiče proto posílají všem, kteří se na pomoci
a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně i přání,
aby nám zachovali přízeň i v dalších letech.

Sekání v Bezemíně
Letos v Bezemíně sekali pracovníci OÚ dvakrát za sezónu.
U kontejneru na bio odpad si sekáme sami. Můj muž, p. Tomáš
Franěk a p. Jan Svoboda. Rozhodně ne pracovníci OÚ. U kontejnerů na tříděný odpad sekám já vyžínačem, jinak bychom se
brodili vysokými kopřivami. Sekání pracovníků vypadá takto
(viz foto). Pracovníci OÚ nesekají všude, jen tam, kam se dostanou rotační sekačkou na sena. Jinak to nejde, protože když
přijdou sekat, je tu metrová tráva. Kde byla tráva nižší než
30 cm, už se neseká. ,,Vždyť my si to posekáme!“ Myslím, že mi
bezemínští dají za pravdu.
Monika Saková
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Nekvalitně posekaná tráva v Bezemíně

Toto se neseká,
nedorostlo to do sekací výšky

Reakce na článek z minulého čísla: Naše vesnička
Paní Moutelíková,
Po přečtení vašeho příspěvku jsem si řekl ,,A dost!“ Už mám
toho vašeho kázání plné zuby. Každý normální a zdravý člověk si
před svým domem a plotem poseká, jinak bychom zarostli trávou. Nepotřebujeme, aby nám někdo radil. Já jsem se zamyslel
nad tím, že vy, jako předsedkyně kulturní komise, byste se měla

především postarat o to, aby kulturní akce v Cebivi byly alespoň
na takové úrovni, jako byly kdysi. Krásné poutě, Silvestry….A co
teprve rodáci! Klobouk dolů před těmi, co se o to postarali. Je a
bude v Cebivi dlouho na co vzpomínat. S tím pletím záhonů by
si měli, jako všude jinde, poradit pracovníci OÚ.
Jaroslav Sak

V CEBIVSKÉM ZPRAVODAJI č.4/2021 MNE ZAUJAL
ČLÁNEK NAŠE VESNIČKA OD PANÍ JANY MOUTELÍKOVÉ. CITUJI:
„NESKUTEČNĚ JI MRZÍ, ŽE NĚKTEŘÍ LIDÉ VIDÍ JEN TO
ŠPATNÉ, CO NENÍ HOTOVÉ, KDE SE MÁ CO UDĚLAT.CO
SI VŠICHNI NAJÍT HODINU DENNĚ A PŘILOŽIT RUKU K
DÍLU? TŘEBA POSEKAT SI PŘED BARÁKEM NEBO SE DOMLUVIT A JÍT VYPLÍT NAŠI NÁVES. ZAMYSLETE SE PROSÍM.“ Toť citace z článku.

Takže se naskýtá otázka: Proč občané nad železničním přejezdem by si měli sekat trávu před barákem a občané v panelácích, či na návsi nemusí? O stráni pod obchodem ani nemluvě,
za rok 2021 již sekáno potřetí!!! Pokud se ve vývěsce OÚ nebo
rozhlasem dozvíme o brigádě na pomoc pracovníkům obecního
úřadu, dobrovolným hasičům, dámskému klubu, tak se jistě zúčastníme. Ale to musí vždy být někdo kdo je vedoucí, či organizátor neboli tahoun...

Podzimní vzpomínání….

ta. V tom dobrém slova smyslu. 😃Teplá voda jen pro nejrychlejší. Jídlo, které nebylo žádná první cenová skupina….
Ale zase jsme nemuseli do školy a vydělali jsme si trochu peněz. Všechno má své pro a proti. Dnes už se takové akce nedělají.
Tak si někdy říkám, na co bude dnešní mladá generace vzpomínat. Obličeje zabořené do mobilů, každý ve svém světě.
Je mi jich líto. A jsem ráda, že jsem svoje dětství prožila jinak.
Bez značkové elektroniky a v teplácích s vytahanými koleny.
Přeji Vám všem, krásný zbytek podzimu a co nejvíce slunečních dnů
Marta Pivoňková

Skončily prázdniny a začíná podzim. To je období, které má
své kouzlo. Příroda nám poskytne pohled na spoustu nádherných barev a sluníčko nám dělá radost do poslední chvíle. Babí
léto….každý rok ho mám raději.
Podzim, doba vybírání brambor, pouštění draků a zazimováni
zahrádek.
Bramborová brigáda, to je příběh, který zažil snad každý. Nebavilo nás to a přesto si ty zážitky z mládí rádi připomeneme.
Ubytovny, kde jsme 14 dni žili, nás poznamenaly do konce živo-

Karásek Ilja
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Na obecním úřadě jsou k dispozici

PERMANENTKY do Wellness centra Konstantin v Konstantinových Lázních.
Poukázky mohou využít zdarma senioři s pobytem v obci Cebiv a Bezemín.

INFORMACE K VOLBÁM
Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s § 27 zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuji, že:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne
8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne
9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místo konání voleb:
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: zasedací místnost Obecního úřadu v Cebivi, Cebiv 64 - 1. patro, pro voliče
s trvalým pobytem v obci Cebiv a Bezemín.
Do volební místnosti není umožněn bezbariérový přístup.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky.
Hlasování bude umožněno také voliči, který se prokáže státním občanstvím státu, jehož občané
jsou oprávnění volit na území ČR, a průkazem povolení pobytu na území obce, cestovním pasem
nebo občanským průkazem. Zároveň musí být tento volič zapsán do seznamu voličů.
4. Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti
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USNESENÍ č. 8/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 15. září 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Rezignaci Ing. Zdeňka Teplého na mandát zastupitele
a místostarosty obce.
2. Nastoupení paní Marty Pivoňkové do funkce zastupitelky
obce.
3. Kontrolu usnesení č. 6/2021 a 7/2021.
4. Rozpočtové opatření č. 6/2021.
5. Rozpočtové opatření č. 7/2021
6. Zprávu o uplatňování Územního plánu Cebiv obsahující
návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Cebiv pro projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Revokaci usnesení č. 7/B5/2021..
4. Navýšení počtu výtisků Cebivského zpravodaje o 5 ks
a následné zapracování změnu počtu kusů do Statutu
Cebivského zpravodaje.
5. Vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 1433/3 o rozloze
cca 120 m2 v k.ú. Cebiv, ostatní plocha, ke dni 20.09. 2021.
6. Pořízení mobilní aplikace V obraze od společnosti Galileo
Corporation s. r. o., Březenecká 4808, Chomutov, za cenu
pořízení modulu ve výši 12 500,- Kč bez DPH a roční poplatky za provoz modulu ve výši 3 500,- Kč bez DPH.
7. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za rok 2020“..
8. Dodavatele akce „Oprava budovy obecního úřadu“ společnost TAZATA s. r. o., Soběslavova 214, Stříbro s celkovou
nabídkovou cenou 349 319,- Kč
9. S ustanovením § 6 odst. 5 písm. a), § 55a odst. 2 zák.
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění, pořízení Změny č. 2 Územního plánu Cebiv
zkráceným způsobem a zprávu o jejím obsahu.
10. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín.
11. Ponechání pronájmu přísálí KD v Ceníku služeb poskytovaných obcí Cebiv.

14. Vyhlášení záměru pachtu pozemků k zemědělskému využití
v k. ú. Cebiv a Bezemín ke dni 20.09.2021 dle Přílohy č. 1
k usnesení č. 8/2021.
15. Místostarostkou obce Cebiv sl. Emilii Modrzewskou.
16. Předsedkyní finančního výboru p. Zdeňku Řezníčkovou.
17. Redakční radu ve složení: Pavlína Jonášová - šéfredaktorka,
Emilia Modrzewska, Marta Pivoňková, Monika Saková,
Jaroslav Genčúr.
18. Kulturní komisi ve složení: Jana Moutelíková - předsedkyně,
Božena Hurtová, Natálie Křížová.
19. Odměny pro kulturní komisi: p. Božena Hurtová - 3 000,- Kč,
p. Jiřina Kostková - 2 000,- Kč.
20. Odměny pro členy komise pro životní prostředí a veřejný
pořádek: p. Romana Kuncová - 2000,- Kč, p. David Malý 2 000,- Kč.
21. Umístění cedulí s názvem obce Cebiv na autobusové zastávky
v obci včetně jejich grafického provedení.

C. Zastupitelé neschválili:
1. Vstup obce Cebiv do zapsaného spolku NAŠE ODPADKY
a poskytnutí finančního daru spolku ve výši 4 500,- Kč.
.
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava
budovy obecního úřadu“ se společností TAZATA s.r.o.,
Soběslavova 214, Stříbro.
2. Starostu obce Zdeňka Kováře ke spolupráci s pořizovatelem
- Městským úřadem Stříbro, Odborem výstavby a územního
plánování, při pořizování změny územního plánu a při pořízení Zprávy o uplatňování Územního plánu Cebiv.
3. Starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 13. října 2021 od 16:00 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu Cebiv.

12. Změnu v ceně pronájmu přísálí KD v Ceníku služeb
poskytovaných obcí Cebiv.
13. Změnu Ceníku služeb poskytovaných obcí Cebiv včetně
Přílohy č. 1.
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Ž ivotní jubi l e a
V říjnu 2021 oslaví narozeniny

Josef Kočandrle
Renata Uchytilová
Vlasta Šindelářová
Marie Horová
Věra Chadimová
Marie Poláková
V listopadu 2021 oslaví narozeniny

Milan Brabec
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.

SLOVO REDAKTORKY

Všimli jste si? Nastala změna. V čem? V našem zpravodaji. Změna je uvedena v tiráži, kterou asi moc
lidí nečte, tak vám jí prozradím. Změnili jsme jednoho z redaktorů. Vzhledem k tomu, že se odstěhoval
z obce pan Dušan Hochgesandt, s jehož články jste se od začátku naší činnosti mohli setkávat
v našem zpravodaji, ukončil svoji činnost v redakční radě. Jeho ,, bodré“ okénko hostinského
sice skončilo dříve, neboť skončila i jeho práce v místní hospodě, ale informace o SDH
v posledním čísle zpracoval ještě jako člen redakční rady. Dušane, děkujeme za tvoji činnost
a aktivitu při tvorbě zpravodaje. Tři roky byly náročné, ale plodné. Koho vybrat na jeho místo?
Volba pro nás byla vlastně jednoduchá a udělali jí za nás hasiči. Zvolili si nového starostu
a kdo jiný by měl dodávat informace o hasičích, než jejich starosta. Oslovili jsme
tedy pana Jaroslava Genčúra. Ten s jistou obavou návrh přijal, a tak již v tomto
čísle máte možnost zhodnotit jeho prvotinu. Přejeme mu, nám i vám,
aby měl stále o čem psát a aby ho práce na zpravodaji bavila alespoň tak,
jako nás a bylo to na zpravodaji vidět.
Pavlína Jonášová
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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 24. 10. 2021

na níže uvedených stanovištích a v následujících časech
Cebiv (u kotelny)
Cebiv (pod tratí)

8:00 – 12:30
8:00 – 13:00

Bezemín (náves)

13:45 – 14:00

Ve vymezených časech mohou občané předat 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 je nutné dle pokynů pověřeného pracovníka roztřídit na velkoobjemový, nebezpečný a železný.
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.
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali pouze ve shora uvedených časech.
Pokud někdo chce zajistit odvoz odpadu traktorem přímo od domu, musí si odvoz objednat předem osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě v Cebivi,
popř. na telefonu 374 625 318 a předem uhradit poplatek za odvoz ve výši 50,- Kč. Ti, kteří si odvoz od domu u obce objednali, shromáždí v den svozu odpad
u příjezdové komunikace před svým domkem, a to nejpozději do 10:00 hod. Shromážděný odpad nesmí bránit provozu na komunikaci a musí být řádně roztříděn
na velkoobjemový, nebezpečný a železný odpad. Naložení a odvoz na svozové místo zajistí pracovníci obce v součinnosti s hasiči.

Placená inzerce
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Nově řešený prostor u autobusového stání

Přestěovaná autobusová čekárna

Hotový chodník od návsi k rybníku
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Pokračování chodníku směrem ke kolejím

Akce Pomáhej a chraň

Na úvod předvedli naši hasiči požární útok

... jen vyběhnout k požárnímu útoku

Historická tatrovka SDH Otročín u Karlových Varů

Auta dobrovolných hasičů si všichni mohli prohlédnout z blízka

Překážky pomáhali dětem zvládnout hasiči i rodiče

Royal Rangers při nácviku resuscitace

Slaňování bylo náročné, ale zajímavé

V autě

Akce Pomáhej a chraň

Diváci sledující ukázku požárního útoku

Stříkání z proudnice na terč

Čekání na odměny

Ukázka vyprošťování osob z havarovaného auta

Tak tohle byla bomba

Spanilá jízda
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