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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme nad řádky dalšího Cebivského zpravodaje.
Rád bych zhodnotil dění v obci za uplynulé dva měsíce a seznámil s dalšími plánovanými akcemi.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
čtvrtého ročníku Cebivské návsi. Velké poděkování a uznání
zaslouží majitel zámku p. Urban za připravenou foto výstavu
a prohlídku části zrekonstruovaného zámku, zvláště pak za vybudování zámecké zahrady.
Nadále probíhá výstavba tlakové kanalizace, kde již byly provedeny páteřní rozvody a v nejbližších dnech se začnou provádět
veřejné a soukromé části kanalizačních přípojek. Na posledním
jednání se zástupci provádějící firmy (VaK Karlovy Vary) bylo
dohodnuto, že s každým vlastníkem přípojky bude provedeno šetření o přesném umístění přípojky a před realizací bude
k dispozici i její cenová kalkulace. Byla podepsaná veřejnoprávní smlouva s VZOZČ Studentská 328/64, Karlovy Vary, na poskytnutí příspěvku ve výši 248.562,40 Kč z rozpočtu obce Cebiv
na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury (veřejné kanalizační přípojky). Některé kanalizační přípojky budou zhotoveny ještě letos, ostatní dle povětrnostních podmínek v příštím
roce.

Dále byla podepsána smlouva s firmou Tazata na akci „Kulturní dům Cebiv - rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro
sál“. Byla podepsána smlouva s PSOV PK na dotaci na tuto akci
ve výši 250.000,- Kč.
Také byla uzavřena smlouva o dílo s firmou JME Dlouhý s. r. o.,
Bezemín 8, 349 52 Konst. Lázně na opravu havarijního stavu hráze rybníka v Bezemíně. Celková cena provedení je 59.801,- Kč.
Byla vydána dokumentace pro vydání územního souhlasu pro
akci „Bezbariérové a bezpečné propojení obce pro pěší - obec
Cebiv“.
A teď něco málo z kulturního dění v obci. Rád bych Vás pozval na setkání seniorů a Halloween, které se uskuteční v měsíci
říjnu. V listopadu nás pak čeká tradiční rozsvícení vánočního
stromu. Bližší informace naleznete dále ve zpravodaji.
Znovu bych chtěl upozornit občany na dodržování obecně
závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, čl. 3 odst. 2 - „Každý
je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození
veřejné zeleně“, tzn. nevjíždět, neparkovat, nepoškozovat.
Závěrem bych Vám rád popřál ještě hezké podzimní dny, které nás určitě ještě čekají.
S pozdravem
Zdeněk Kovář - starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY OD 25. 7. - 29. 9. 2019
25. 7. 2019 - v 10.00 hodin setkání starostů na Krajském úřadu
v Plzni s ministrem Brabcem
1. 8. 2019 - od 8.00 hodin - kontrolní den s firmou Touš Elektro
v Cebivi
5. 8. 2019 - ve 21.00 hodin - měření intenzity osvětlení s technikem elektro
8. 8. 2019 - v 9.00 hodin - kontrolní den kanalizace v Cebivi
12. 8. 2019 - v 8.30 hodin - kontrolní den veřejné osvětlení
s firmou Elektroflexi Lutín
15. 8. 2019 - od 10.00 hodin - kontrolní den kanalizace v Cebivi
27. 8. 2019 - od 13.00 hodin - Mikroregion Konstantinolázeňsko v Olbramově
28. 8. 2019 - v 10.00 hodin - revize dětského hřiště v Zahradě
naděje
3. 9. 2019 - od 8.00 hodin - kontrolní den tlak. kanalizace
5. 9. 2019 - od 9.00 hodin - schůze SOČ v Černošíně

9. 9. 2019 - v 10.00 hodin - kontrolní den kanalizace
10. 9. 2019 - od 9.00 hodin - jednání se Správou a údržbou silnic
PK, p. Janota v Cebivi
17. 9. 2019 - v 9.00 hodin - kontrolní den kanalizace
19. 9. 2019 - v 9.00 hodin - setkání starostů Plzeňského kraje
v Malesicích
23. 9. 2019 - v 10.00 hodin - kontrolní den kanalizace
25. 9. 2019 - ve 13.00 hodin - Mikroregion Konstantinolázeňsko
v Záchlumí
26. 9. 2019 - v 10.00 hodin - podpis smlouvy na Krajském úřadě
na akci „Kulturní dům Cebiv - rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál“

Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - srpen - září 2019
Rekonstrukce kulturního domu začne v listopadu
Na základě výběrového řízení jsme vybrali dodavatele stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí kulturního domu.
Současně obec získala stavební povolení. Stavební práce by měly
být započaty v listopadu letošního roku a ukončeny nejpozději
v únoru roku příštího.

Plán rozvoje obce umožní kvalitnější přípravu
investičních akcí a více peněz z dotací
Zastupitelé obce na svém zářiovém zasedání schválili Plán
rozvoje obce, jehož jsem byl garantem a na kterém se podíleli také další členové zastupitelstva. Plán obsahuje návrh nejdůležitějších rozvojových opatření a projektů, které by se měly
podle pořadí důležitosti předem připravit a následně realizovat
v tomto, případně v následujícím volebním období. Potřeb obce
ke zlepšení podmínek života našich občanů a k zajištění rozvo1
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je obce je mnoho. Vše však bude záležet na tom, zda se podaří
zajistit potřebné finanční prostředky z dotací a doplnit je odpovídajícím množstvím peněz z rozpočtu obce. Plán rozvoje obce

a kompletní přehled rozvojových aktivit budete moci v průběhu
října najít na webových stránkách obce v části OBECNÍ ÚŘAD
– DOKUMENTY.

Snažíme se získávat pozemky potřebné pro další rozvoj obce
V září proběhla další jednání o směnách a převodech pozemků, které se pro obec snažíme získat. Zejména se jednalo o schůzku se zástupcem společnosti Cebiv s. r. o., který v katastru obce
vlastní více než 40 % pozemků. Obci jde například o pozemky
v okolí zdroje pitné vody, veřejná prostranství pod obchodem
a hrází rybníka, potenciální rozvojové oblasti pro rozvoj bydlení
atd. Vzhledem k roztříštěnosti pozemků, které komplikuje jejich

racionální vlastnické využívání je pravděpodobné, že v dohledné době bude na základě žádosti většinových vlastníků pozemků
zahájena komplexní pozemková úprava, která by v katastru obce
měla pozemky prostorově a funkčně sjednotit a současné problémy vlastníků pozemků vyřešit. Jednání o pozemcích nejsou
jednoduchá a budou pokračovat i v následujícím období.

Dojednání dalšího postupu při připojování nemovitostí na tlakovou kanalizaci
Na jednání se zhotovitelem tlakové kanalizace, které obec iniciovala, jsme dohodli další postup při připojování jednotlivých
nemovitostí k hlavnímu kanalizačnímu řadu. Pokud to situace
dovolí, tak většina tlakových přípojek by měla být realizována
ještě do konce letošního roku, gravitační část kanalizace (u požární zbrojnice) pak na jaře roku příštího. Příprava připojení jed-

notlivých nemovitostí bude předem projednána a koordinována
s jejich majiteli. Zástupce zhotovitele přislíbil, že předem navštíví všechny majitele nemovitostí a dohodne s nimi další postup.
Za obec jsme se starostou nabídli účast na těchto schůzkách, abychom měli přehled o tom, jak budou práce probíhat.

Získali jsme příslib státní dotace na nový požární automobil pro rok 2020
Při nástupu do funkce místostarosty jsem našim hasičům přislíbil pomoc při zajištění nového požárního automobilu, který by
měl nahradit stávající dosluhující avii. V letošním roce se nám
na tuto akci podařilo získat příslib státní dotace z fondu Ministerstva vnitra (předpoklad 450 tis. Kč). Tím ale práce nekončí
a neznamená to, že můžeme být spokojeni a v poklidu čekat na
to, až nám někdo nové auto přiveze před obecní úřad. Naopak,
nyní je třeba v součinnosti s našimi hasiči zajistit řadu důležitých
věcí, zejména:
- nové auto by mělo být umístěno v odpovídajících podmínkách,
proto je nutné dokončit dílčí stavební úpravy požární zbrojnice,
výměnu vrat, zpevnění plochy před zbrojnicí, výměnu zchátralého oplocení a případně pokusit se získat na tyto úpravy nějakou
dotaci, aby se obci ušetřily peníze,

- dořešit umístění nebo odprodej stávající požární techniky,
- zpracovat technické řešení nového vozidla, které musí vyhovovat požadavkům poskytovatele dotace, tedy Ministerstva vnitra
- účastnit se koordinačních schůzek žadatelů o dotaci na GŘ
HZS ČR,
- provést výběrové řízení na dodavatele vozidla, atd.
Pokud se to všechno podaří, pak ještě zbývá příští rok požádat
o další dotaci, tentokrát z Plzeňského kraje. Jedná se o příspěvek kraje ve výši 300 tis. Kč, který by dále snížil náklady obce
na nákup vozidla. Obec by tak v této oblasti měla na dalších
15 - 20 let splněny povinnosti, které jí vyplývají ze zákona o požární ochraně.

…a takhle nějak by nová technika mohla
vypadat, pokud se vše podaří…
Dopravní automobil s přívěsem na požární
vybavení
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PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Milí spoluobčané,
Předem tohoto článku chceme popřát našim mladším spoluobčanům spoustu úspěchů v novém školním roce.
Jako pořádková komise pro vás máme dva body, na které bychom chtěli upozornit.
První bodem je svoz bioodpadu. Někteří spoluobčané se
domáhají hnědých popelnic na bioodpad, ale ty se v naší obci
používat nebudou, jelikož máme domluvený svoz bioodpadu
z jednoho místa, kam můžete bioodpad vyvážet a to do kontejneru, který je umístěn u sádek a slouží všem spoluobčanům pro
odvoz bioodpadu .

Druhým bodem je vyvážení olejových odpadů (rostlinný
a živočišný). Od 1. 1. 2020 budou instalovány nádoby na odvoz
použitých olejů z domácností, a to jak v Cebivi, tak v Bezemíně.
Prosím, nejedná se o vývoz motorových, či jiných syntetických
olejů, ale jen o oleje, které zpracováváte v domácnosti. Věříme,
že spoluobčané budou dodržovat pravidla ekologického chování
a budou používat tyto nádoby jen k tomu, k čemu jsou určeny .
Za pořádkovou komisi
		
Jaroslav Vaněk, David Malý, Romana Křížová

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor konečně zakončil evidenci pozemků ve vlastnictví obce. Na základě této kontroly dojde k prověření hospodaření na nepropachtovaných pozemcích. Dále byly upraveny malé
nesrovnalosti v evidenci. Další plánovanou kontrolou je evidence staveb v majetku obce a zmapování jejich stavu. Toto poslouží

k plánování oprav a snadnějšímu plánování toku financí na další
období.
Za kontrolní výbor
		
Pavlína Jonášová

Finančnívýbor
Finanční výbor se sešel 23.9.2019. Provedli jsme kontrolu
plateb bytového hospodářství, plateb za prodej dřeva, účelově vázané úvěry a stavy účtů. Bylo zjištěno, že u prodeje dřeva
od obecního úřadu vznikl dluh ve výši 4000Kč. Účelově vázané
úvěry jsou řádně spláceny. U plateb bytového hospodářství bylo
zjištěno, že vznikl dluh ve výši 9.375Kč. Stav účtu u KB a ČNB
souhlasil. Jak všichni víme, máme za s sebou velmi nákladnou
akci, a to veřejné osvětlení a je před námi další etapa budování

veřejné kanalizace. Obecní rozpočet je pořád hodně napjatý a
stále nás ještě čeká hodně projektů, které chceme zrealizovat, aby
naše obec vzkvétala. Začátkem listopadu budeme připravovat
rozpočet na příští rok 2020 a budeme doufat, že všechny naplánované projekty finančně zvládneme.
Za finanční výbor
		
Stanislava Hochgesandtová

Kulturní komise
Cebivská náves

Již několik let se u nás v měsíci srpnu pořádá akce Cebivská
náves. Tento rok byla o něco jiná. V první řadě byl zpřístupněn
již zčásti opravený zámek a zároveň i zámecká zahrada, která je
opravdu krásná a má svoji novou kašnu. Zámkem prováděl sám
majitel pan Urban a dobové šaty zapůjčila paní Jarmila Teplá.
Odpoledne svou písní provázel Plzeňský malý lidový soubor
a reprodukovanou barokní hudbou podbarvil barokní odpoledne pan Marek Vladov. Na návsi se hrály dětské dobové hry
a připravena byla také divadelní představení. Dětem se vše líbilo, i dospělí se se zájmem podívali. Naši mládežníci si připravili
na tento den Staročeskou besedu. Tanečníci: Jaroslav Kunc a Julie Moutelíková, Tomáš Klíma a Lucie Jebavá, Petr Kunc a Natálie Křížová. Natálie Křížová se společně s Janem Moutelíkem
podíleli na přípravě tohoto vystoupení. Všem těmto mládežníkům velké díky!
O žíznivce se v tento den postarali manželé Hochgesandtovi
a pro hladové krky připravil něco na zub Dámský klub.
Na zakončení večera byla ohňová show v podání Delecto Production.

Děkujeme paní Simoně Bouškové za krásnou kasičku v podobě cebivského zámku a manželům Noskovým za zapůjčení květinové výzdoby. Poděkování patří též hasičům, kteří pomáhali
jak s uzavírkou komunikace, tak i s úklidem. Prostě všem, co se
na této akci podíleli vřelé a veliké DÍKY!!!

Nadcházející akce:
19.10.2019

Setkání seniorů

26.10.2019

Halloween

30.11.2019

Rozsvícení vánočního stromu

5.12.2019

Pochůzka Mikuláše, anděla a čertů

7.12.2019

Čertovské řádění u ohně

Z důvodu plánované rekonstrukce kulturního domu bude každoroční Mikulášská besídka letos v novém kabátě.
za kulturní komisi Jana Moutelíková
3
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Rozhovor se zastupitelem, tentokrát s paní Stanislavou Hochgesandtovou
Co tě vedlo ke kandidováni do zastupitelstva?
Chtěla jsem se podílet na změnách v obci, přiučit se novým věcem, vědět, jak vše funguje.

A v poslední řadě neohleduplnost lidi ohledně vyhazování věci
do kontejnerů. Když se to tam nevejde, tak se to hodí vedle. To
mi nepřijde normální.

Jsi v zastupitelstvu rok, pociťuješ nějaké změny?
Udělalo se veřejné osvětlení, což mě velice potěšilo.
Dokončuje se veřejná kanalizace a i to vnímám jako veliké plus.
Myslím si, že se ještě spoustu věcí změní, plány jsou…..

Jak se ti spolupracuje s ostatními zastupiteli?
Většinu znám od mala, takže se v jejich společnosti necítím nejhůř☺. Každý máme někoho, kdo je nám příjemný a kdo ne. Kdo
nám pomůže a za kým jít pro radu když nevíme.

Co by si konkrétně ty chtěla změnit, kdybys mohla?
Více místa na parkování.
Aby si pejskaři uklízeli po svých miláčcích.
Hodně mi vadí nepořádek kolem obchodu. Že si tam lidé chodí
na záchod, kde se jim zrovna chce. To je dost nechutné.

Co ti v obci chybí?
Mateřská školka. Sice už mám děti odrostlejší, ale dětiček je tady
dost a doufám, že budou stále přibývat.
Dodělaní chodníků, ale s tím se doufám do budoucna počítá.
zpracovala Marta Pivoňková

Životní jubilea
V říjnu oslaví narozeniny

Vlasta Horká ,
Vlasta Šindelářová,
Marie Horová,
Marie Poláková
Irena Nosková

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

HISTORICKÉ OKÉNKO
Psalo se v Cebivském šídle číslo 6 z roku 1973
Rozhovor s pamětníky:
Blíží se závěr letošního roku, čas, kdy lidé hodnotí vykonané
dílo i svůj dosavadní život. Položili jsme proto několika našim
dříve narozeným občanům pár otázek.
Končí rok 1973, vy jste takových okamžiků, kdy člověk hodnotí svojí práci, svůj celý život a kdy dělá plány do příštích let,
prožili v Cebivi téměř tři desítky let Chtěl bych se Vás zeptat,
jak hodnotíte celkový život obce za období, které jste zde prožil
a zda na Vás některá událost v Cebivi více zapůsobila.
Na co máte pěkné (nebo špatné) vzpomínky a jaká přání máte
do příštího a dalších let?
s. Nevařil: Když hodnotím život v obci od r. 1945, tak vidím, že
je stále lepší. Nejvíce na mne zapůsobily události v roce 1968.
4

Období, kdy někteří lidé zklamali. Stále jsem věřil, že socialistické přesvědčení, socialistické myšlení u lidí zvítězí. Jsem nejvíce
spokojen s výsledky roku 1973, kdy si občané Cebivi vytvořili
velký kus díla v přibližné hodnotě 1,5 milionu korun. Myslím, že
všichni občané mohou být hrdí na to, že si postavili prodejnu o
rok dříve, než bylo plánováno a že už začátkem roku budou nakupovat v nové prodejně. Já osobně občanům, kteří se podíleli na
akcích volebního programu děkuji a přeji všem občanům v Cebivi
a v obcích patřících k našemu MNV do roku 1974 hodně pevného zdraví a hodně úspěchů v práci.
s. Sýkora: Celkově se nám tady líbí, se sousedy vycházíme dobře
i práce je dobrá. Za všechny uplynulé roky se udělalo hodně.
Postavil se kulturák, kanalizace, lidé mají hezky upravené cesty. Člověk se má teď dobře. Věřím, že kdyby se ,,soukromničilo“,
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takový blahobyt by pro všechny lidi nebyl. V paměti mi utkvělo,
když se v Cebivi sázela ,,lípa svobody“. Tehdy se na pergamenovou listinu podepsali občané Cebivi a ještě s jinými dokumenty
se listina vložila do lahve. Po uzavření se lahev uložila do země
pod lípu.
Do budoucna bych si přál, aby nebyla žádná válka, aby mohl
člověk žít a pracovat v klidu a dobré pohodě.
s. Veselý: Od roku 1945 se zde hodně pokročilo kupředu. Vzpomínám, jak se zde dříve hrávala divadla. Myslím, že se dříve
dovedli lidi na vesnici kulturně vyžívat vlastní aktivitou. Dnes
máme co dohánět. Hrálo se dříve na malém jevišti, ale hrálo
se hodně. Vzpomínám na naše ochotníky, kteří hráli skutečně
s chutí. Karel Oktábec, učitel Baloun, paní Heringová, Šůchová,
Oliberiusová, Šašková, Anča Prokopů, pan Zeman. Z mladších
Vašek Šůcha, Věra a Karel Zemanovi, Jarda a Zdena Bělohlavovi,
Marie Nevařilů, Alena Švihlíků. Tanečních zábav, přestože byl sál
malý, bylo hodně. Těšili jsme se na nový kulturní dům, na nové
jeviště vzdálené od hluku hospody. Než se však kulturák postavil,
aktivita lidí poklesla. Pak jsme se pokoušeli několikrát o nacvičování her, ale to se nedařilo, protože chyběla disciplína a chuť hrát.
Z paměti nelze vyhnat vzpomínky na několik požárů,
z nichž největší byl požár ,,špejcharu“. Pěknou vzpomínku mám
na ,,železničářský“ bál, který se pořádal na zámku. Tehdy zde bylo

velké množství lidí a výtěžek byl rozdělen na výstavbu stadionu
v Plané a na klubovnu ROH v Bezdružicích.
s. J Šůcha: Za celé období se zde udělalo hodně práce. Co si
místní národní výbory vytýčily, vždy se snažily splnit. Velká akce
z minulosti je postavení kulturáku. Za poslední období se zde
mnoho zlepšilo, zásluhu na tom má MNV a všichni občané.
Zapomenout se nedá na velký požár ,,špejcharu“. Přál bych si,
aby nebyla nikdy válka, aby se mohlo v klidu pokračovat v práci.

Pohled na vjezd k hostinci

Cebivští ochotníci

Bourání kašny před zámkem
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OKÉNKO HOSTINSKÉHO
Vážení čtenáři,
dnes naposledy se vám pokusím napsat pár řádků. Jak všichni
víte, skončily nám prázdniny a s ním i teplé počasí. Léto jsme
zvládli relativně dobře, přestože jsme měli spoustu práce, ať už
se jednalo o akci Štybar cyklo Stříbro, nebo i akce pochodujících
čundráků, nebo několik skvělých grilovaček. K tomu chci jen dodat, že když se domluví parta dobrých kamarádů, tak jde uskutečnit opravdu parádní posezení u pečené ovce. Jen kdyby v obci
bylo takových lidí více. Mrzí mne, že mezi námi žijí křiváci a závistivci. Je to opravdu mrzuté. Dále jsme uspořádali zábavu, kde
zahrála skupina Zakázaný ovoce. Sjeli se lidé ze širokého okolí
a myslím si, že se opravdu pobavili. Celkově se akce podařila.
Velmi bych chtěl touto cestou poděkovat Dámskému klubu, který se na akci podílel a jehož členky nám se vším pomohly, spoustu věcí zapůjčily, nebo zařídily. Věřte, že takovou akci není lehké
uspořádat, stojí to spoustu času a energie i peněz jako takových.

Dnes už vím, že se lidem nezavděčíte absolutně ničím, natož pak
dělat akce pro lidi. No a pak přišel den ,,D“- tedy rozlučka z hospůdkou. Kdo přišel a viděl, určitě nelituje. Bavili jsme se všichni
- starší mladší… No co vám budu povídat. Jak asi víte, od října
bude hospoda zavřená. Je nám to moc líto, ale už jsme to dále
nezvládali, jak po časové stránce, tak i stránce rodinné. Hospoda
je totiž otročina a časově velmi náročná věc. Kdo nevěří, může
si to zkusit...
JEŠTĚ JEDNOU VELMI DĚKUJEME LIDEM, KTEŘÍ NÁM
POMÁHALI, LIDEM KTEŘÍ K NÁM CHODILI A STRÁVILI
V MÍSTNIM HOSTINCI NĚJAKÝ TEN ČAS. VELMI DĚKUJEME NAŠÍ RODINĚ A TAKÉ KAMARÁDŮM. DÍKY ZA POZORNOST MĚJTE SE CO NEJLÉPE.
S ÚCTOU BÝVALÍ HOSPODŠTÍ - DUŠAN A STÁNINA
HOCHGESANDTOVI.

Poslední den v hospůdce na kopečku bylo hodně veselo

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
V naši obci proběhla akce Cebivská náves, na kterou jsme přispěli měrou samotných připrav a vše s tím spojené. Tedy vše
nachystat, sestavit a zase rozebrat a uklidit.
Vše jsme zvládli se ctí a velké díky patří všem
našim hasičům za jejich příkladnou účast
a hlavně za jejich pomoc. Mohli sedět doma, odpočívat a přesto
přišli a přiložili ruku k dílu. Dále jsme tady měli i další výjezd,
6

když nedaleko obce hořelo. To si takhle naše děti z obce rozdělávali ohníčky v místech k tomu neurčených. Naštěstí vše
dopadlo poměrně dobře. No, určitě by se chtělo těmto věcem
ovšem vyvarovat, příště by to mohlo dopadnout hůře. Měli jsme
se zúčastnit taktického cvičení, a to hašení požáru letecky a opět
toto bylo přeloženo na neurčito. Snad to napotřetí vyjde. Uvidíme. Blíží se akce na sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. S firmou Ekodepon bych chtěl poprosit občany, aby odpad
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vytřídili. Budeme určitě opět pomáhat, jako už poněkolikáté,
takže by bylo dobré, se předem připravit. Naši vybraní členové se zúčastnili motokrosu ve Stříbře jako členové hlídek, opět
z kladnou reakci. A i těmto členům patři velký dík za reprezen-

taci SDH CEBIV. Tímto bych svojí zprávu ukončil a poděkoval
za pozornost.u zdar.
Za SDH Cebiv starosta hasičů Hochgesandt Dušan

Dámský klub Cebiv
V srpnu jsme se těšili na to, co nám přinese již tradiční akce Cebivská náves. Pro Simonu Bouškovou začala příprava na tuto
akci již o několik týdnů dříve, protože vyráběla kasičku v podobě
zámku, kterou Dámský klub daroval obecnímu úřadu. Doufáme,
že bude kasička dlouho sloužit. U vstupu byly k odběru připravené i malé keramické medaile také z naší dílny. Pro ostatní členky
začaly přípravy na výše uvedenou akci již v domácím prostředí,
protože každá z nás upekla moučník, který návštěvníci mohli
ochutnat v našem stánku. Bábovka a jablečný závin od Stachurů,
slané pečivo a tvarohové řezy od Teplých, ořechový ,,orgasmus“
od Jonášů, tvarohový dezert od Modrzewskych. Tradičně nám
s pečením pomohla i Věra Procházková, a tak jsme nabízeli

muffiny, švestkový, cuketový koláč, punčové řezy. Kdo nechtěl
sladké, tomu jsme nabídly halušky z dílny Moniky Sakové, nebo
chutné klobásy, které servíroval Luboš Jonáš. V zámku pak byl
prezentován náš projekt ,,Pomozte nám zachránit zámek“, takže
jste se mohli setkat se ,,sbírkovou“ kasičkou, banerem, fotografiemi a návrhem dětí, co by se zámkem udělaly ony. I když to
byl pro nás den pracovní, hezky jsme si ho užili a doufám, že vy
všichni také.
Za Dámský klub Monika Saková

NAPSALI NÁM…..
Sociální středisko Víteček Černošín zahájilo nový školní rok
S novým školním rokem zahájilo i sociální středisko Víteček
v Černošíně svoji činnost viditelnou a příjemnou změnou.
S
významnou
podporou Plzeňského kraje se podařilo
po dlouhé době zrekonstruovat
podlahy ve většině tříd
a pokojů. Dolní třídy
dostaly nové plovoucí podlahy, které přinesly nejen příjemnou vizuální změnu,
ale zejména lepší
možnosti
úklidu
a přispějí tak k příjemnějšímu vnitřnímu prostředí. Podařilo se instalovat novou
kuchyňskou linku, na které se kamarádi učí připravovat jednoduché pokrmy v rámci dopoledních a odpoledních svačinek.
Horní třídy dostaly také nové podlahy - tentokráte díky
dobročinnosti akciové společnosti ČEPS, která působí na území České republiky jako výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy. Tato společnost věnovala Vítečku významnou
částku jako 100% dotaci a tak mohly být také podlahy horních
učeben pokryty odolnými PVC, které odolají jak vozíčkářům,
tak i častému stěhování stolů a židlí. Věřme, že tato kvalitativní
i estetická změna přinese nové příjemné impulzy klientům i zaměstnancům.
S podporou plzeňského kraje zakoupilo sociální středisko
Víteček také nový pásový schodolez, který pomáhá dopravit
imobilní kamarády do horních pater střediska. Nový schodolez

umí přepravit klienta i s jeho invalidním vozíkem a proto odpadá komplikované přesedání z vozíku na schodolez a zpět. Navíc moderní řídící systémy přináší i větší komfort a bezpečnost.
Přejme tak schodolezu, klientům i pracovníkům milion ujetých
schodů bez nehod a závad.
Velkou pomocí zejména pro ty zručnější je i speciálně vyrobený nábytek a pracovní stůl pro klienty sociálně terapeutických
dílen, kterou nám nezištně a na míru vyrobila firma Taubenhansl
s. r. o. Horšovský Týn za osobního přispění pana Josefa Taubenhansla. Naši kamarádi tak mohli hned po prázdninách využít
nového zařízení a návrat do střediska byl pro ně nejen radostnější, ale i tvůrčí. Klienti, jejich rodiče i zaměstnanci sociálního
střediska Víteček Černošín panu Josefu Taubenhanslovi děkují
za nezištnou pomoc a přejí jemu i všem jeho zaměstnancům vše
dobré v osobním i profesním životě.
Za 15. přední hlídku RR ML
Ing. Jiří Kalista
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Letní prázdninové tábory pro hendikepované
Také o letošních prázdninách uspořádali pracovníci sociálního střediska Víteček Černošín respitní pobyty pro mentálně
a tělesně postiženou mládež. Pro velký zájem musely být děti
rozděleny do dvou skupin se samostatnými programy. Táborový
pobyt ve středisku Víteček se konal v prázdninovém týdnu od 12.
do 16. srpna a naši kamarádi při něm prožili mnoho příjemných
a neobvyklých zážitků. Bohatý program, během něhož společně navštívili plzeňskou Techmanii a Planetárium, dětské hřiště
v Plané, zvířecí Dvůr Krasíkov, ZOO v Plasích, naučnou stezku Kladská a také bazén v Tachově, během nichž měli možnost
se nejen přiučit a poznat nové věci, ale také užili spoustu dobré
nálady a zábavy. Úspěch u všech měly i neformální aktivity ve
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středisku, při kterých jsme si společně zazpívali při kytaře, „zatvořili“ v tvůrčích dílnách nebo jen tak společně odpočívali ve
stínu zahradního altánu. Snad nejvíce zábavy a smíchu si všichni
užili při obyčejných společenských hrách a soutěžích. Pro nezúčastněné nutno poznamenat, že k úspěchu letošního táborového
pobytu ve Vítečku přispěli i samotní kamarádi. Poděkování patří
i všem našim pracovníkům za jejich nadšení a celotýdenní nasazení. Takže se všichni těšíme na příští táborový pobyt 2020.
Za 15. přední hlídku RR ML
Ing. Jiří Kalista
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Obecní úřad má k dispozici poukázky do Wellness centra Konstantin v Konstantinových Lázních.
Poukázky jsou platné do 31. 1. 2020. K dispozici jsou pro seniory - občany Cebivi a Bezemína s trvalým pobytem v obci. K vyzvednutí na OÚ, po návštěvě welness by se měly opět na OÚ vrátit, aby byly k dispoziciostatním. Doba pobytu ve Wellness je 1,5 hod. Máme k zapůjčení 3 poukázky.

USNESENÍ č. 7/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 14. srpna 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 6/2019.
2. Informace ohledně směny pozemků v k.ú. Cebiv.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
4. Vyhodnocení ankety - zájem obyvatel o plynofikaci obce.
5. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Výpověď nájemní smlouvy na p.p.č. 913/1 v k.ú. Cebiv se Zekol s.r.o., Cebiv 85, ke dni 1. 10. 2019.
4. Propachtování p.p.č. 152/7, k.ú. Cebiv, orná půda, o celkové
výměře 5 099 m2, společnosti AgroKol s. r. o., Tyršova 33, Koloveč.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cebiv.
6. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy s Městem Bezdružice, ČSA 196, Bezdružice.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvovu základní školy.
9. Nájemní smlouvu č. 119N19/31 na p.p.č. 1072/9 v k.ú. Cebiv
se SPÚ ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3.
10. Smlouvu o připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín.
11. Odměny pro členy kontrolního výboru, kulturní komise
a komise pro veřejný pořádek a životní prostředí.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem dohody o vytvoření společného škol-

ského obvodu spádové školy s Městem Bezdružice, ČSA 196,
Bezdružice.
2. Starostu obce podpisem nájemní smlouvy č. 119N19/31
na p.p.č. 1072/9 v k.ú. Cebiv se SPÚ ČR, Husinecká 1024/11a,
Praha 3.
3. Starostu obce podpisem smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín.
4. Starostu obce jednáním se zástupci společnosti Cebiv s.r.o.,
Klatovská třída 1460/83, Plzeň, ohledně směny pozemků v k.ú.
Cebiv.
5. Starostu obce jednáním se společností AgoKol s.r.o., Tyršova
33, Koloveč, ohledně návrhu pachtovní smlouvy na p.p.č. 152/7,
k.ú. Cebiv.
6. Místostarostu obce jednáním se SPÚ ČR, Pobočka Tachov, T.
G. Masaryka 1326, Tachov ohledně odkoupení p.p.č. 1072/9, k.ú.
Cebiv.
Poznámky k usnesení zpracovala Pavlína Jonášová
Obec Cebiv - Anketa - zájem o plynofikaci 2019			
Počet oslovených formou anketních lístků:		
100
Počet odevzdaných anketních lístků:		
32
Počet oslovených jinou formou (telefonicky):
4
Počet oslovených celkem:				104
				
Počet souhlasu se zavedením plynu
33 oslovených
Počet souhlasů se zřízením přípojek
29 oslovených
Počet zájemců o vaření			
24 oslovených
Počet zájemců o topení			
23 oslovených
V diskuzi zaznělo:
- nutnost prořezání stromů u veřejného osvětlení
- doplnění houpačky na dětské hřiště, popř. výměna stávající za
vhodnou pro menší děti
- dochází k požívání omamných látek na dětském hřišti a dalšímu porušování řádu -budou prováděny častější kontroly
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USNESENÍ č. 8/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 11. září 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 7/2019.
2. Termín mobilního sběru objemného odpadu, nebezpečných
složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru dne
3. 11. 2019.
3. Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o přidělení
investiční dotace na obnovu veřejného osvětlení v Cebivi ve výši
402 702,- Kč ze Státního programu na podporu úspor energie na
období 2017 - 2021, program EFEKT 2 pro rok 2019.
4. Rozpočtové opatření č. 6/2019.
5. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Pachtovní smlouvu na p.p.č. 152/7, k.ú. Cebiv, orná půda,
o celkové výměře 5 099 m2, se společností AgroKol s. r. o., Tyršova 33, Koloveč.
4. Změnu Statutu Cebivského zpravodaje.
5. Veřejnoprávní smlouvu s VSOZČ, Studenstká 328/64, Karlovy
Vary na poskytnutí příspěvku ve výši 248 562,40 Kč z rozpočtu
obce Cebiv na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury.
6. Směrnici č. 6/2019 - Příspěvek na dopravu.
7. Plán rozvoje obce Cebiv 2020+ s připomínkami starosty obce.
8. Dodavatele na akci „Kulturní dům Cebiv - rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál“ - společnost TAZATA, spol.

s r. o., Soběslavova 214, Stříbro. Celková nabídková cena
988 237,- Kč včetně DPH.
9. Smlouvu o dílo se společností TAZATA, spol. s r. o., Soběslavova 214, Stříbro na akci „Kulturní dům Cebiv - rekonstrukce
sociálního zařízení a zázemí pro sál“.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na p.p.č. 152/7,
k.ú. Cebiv, orná půda, o celkové výměře 5 099 m2, se společností
AgroKol s.r.o., Tyršova 33, Koloveč.
2. Starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy s VSOZČ,
Studenstká 328/64, Karlovy Vary na poskytnutí příspěvku
ve výši 248 562,40 Kč z rozpočtu obce Cebiv na realizaci obecní
vodohospodářské infrastruktury.
3. Místostarostu obce jednáním ohledně realizace rozvojového
opatření v oblasti technické infrastruktury - usilování o navýšení
a zlepšení signálu kvality mobilních oprerátorů v obci.
4. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností TAZATA, spol. s r.o., Soběslavova 214, Stříbro na akci „Kulturní dům
Cebiv - rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál“.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 23. října 2019 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu Cebiv.

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 3. 11. 2019

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

09:50 - 11:00			
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, monočlánky, 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 ze zákona neprodyšně zabalen!
Maximální množství odebíraného 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 na objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady
z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou přebírány od občanů 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.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
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Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích
Legislativní předpisy
■ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
■ Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Vymezení povinnosti
Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25)
Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit
prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci
zavedeno).
Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.
Důvod zavedení povinnosti
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po
zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci
mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích
a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například
ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle

Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového
množství odpadů ukládaných na skládky.
Plnění povinnosti
Povinnost je možno zajistit různými způsoby:
■ speciálně určené kontejnery v ulicích - občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);
■ speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;
■ sběrné dvory - občané odevzdávají olej v plastových nádobách
na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.
Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020
Komunikace
Při zavádění sběru jedlých olejů a tuků je nutno občany důsledně informovat prostřednictvím používaných informačních
nástrojů v obci (obecní zpravodaj, webová stránka obce, letáky
do poštovních schránek, beseda s občany, ekologická výchova
ve školách, vývěsky v obci), vysvětlit důvody pro zavedení sběru
i způsoby jeho provedení.
Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité,
aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. Obec také musí komunikovat s firmou, která sběr olejů zajišťuje, vyhodnocovat, jak systém funguje
(např. čistota a množství vytříděných surovin) a případně upravovat jeho nastavení. O výsledcích třídění by měla obec občany
informovat.

Nabídka firmy EKODEPON s. r. o. Černošín spolupráce v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností v souladu novely vyhlášky 321/214 Sb. a doplnění odstavce 7 v § 2 s účinností od 1. ledna 2020
V rámci spolupráce v oblasti odpadového hospodářství nabízíme pro naše smluvní partnery (města a obce) rozšíření našich
služeb o sběr a oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků ve
spolupráci s firmou EKO-PF, s. r. o., která bude pro nás tuto službu zajišťovat.
Jak vše probíhá?
Firma EKO-PF dodá potřebné množství separačních nádob
(240 l, speciálně upravené zelené PVC kontejnery), které jsou
označeny specifikací daného odpadu a logem firmy EKO-PF
a EKODEPON.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského
oleje a tuku v použitých PET lahvích nebo jiném obalu z PVC
materiálu. Nádoby jsou uzavřené s prořízlým okrouhlým otvorem pro vkládání PET
lahví či jiných obalů
z PVC. Takto upravený vhoz pomáhá
zamezit kontaminaci
např. komunálním
odpadem a protečení
vody v případě nepříznivého počasí.
Svoz a umístění nádob:
Svoz probíhá standardně 1x za 3 měsíce, pokud se nádoby naplní dříve, tak je po telefonické domluvě vyprázdníme i mimo
pravidelný svoz, za který se neplatí nic navíc. Četnost svozů bude
v průběhu roku upravována podle naplněnosti nádob.
Umístění nádob je nejvhodnější u stanovišť separovaného odpadu, protože nádoby musí být neustále volně přístupné. Další
nádobu lze umístit i na sběrném dvoře.
Pokud dojde ke změně umístění nádoby, je potřeba na to upozornit, abychom včas předali informaci o jejím novém umístění
(nejlépe GPS souřadnice).
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Cena a co je v ní zahrnuto:
Cena služby je 1500,- Kč bez DPH za nádobu na celý rok. Poplatek zahrnuje náklady
na dopravu, mimořádné svozy v
případě nutnosti, náklady na zaměstnance, na separaci oleje z
PET a likvidaci PET lahví, ve kterých se olej a tuk shromažďuje,
náklady na pořízení sběrných nádob, řádnou likvidaci komunálního odpadu, který je v nádobách z většiny zastoupen, evidenci
nádob, evidenci množství odváženého oleje a tuků včetně průběžné evidence a příprava podkladů pro roční hlášení o produkci odpadů do ISPOP ve spojení s ostatními odpady (separace:
plast, papír, sklo, bio, komunál, atd.)
Počet nádob je na Vašem uvážení a samozřejmě není problém
ho kdykoliv v průběhu spolupráce zvýšit či snížit podle potřeby.

foto v příloze zprávy), který si můžete k nádobě objednat za 490,bez DPH. Držák se osvědčil jako prevence proti případnému
odcizení či převrhnutí nádoby.

Doplňky k nádobám:
K nádobám můžeme nabídnout speciální profi-držák (viz

SLOVO REDAKTORKY
Celý zpravodaj se nese v duchu oslav na cebivské návsi a nejinak tomu bude i v mém článku. Je to asi největší každoroční
akce v Cebivi. Letošní rok byl výjimečný tím, že si návštěvníci
mohli prohlédnout zámek, který po rekonstrukci jen pro výše
uvedenou slavnost, otevřel majitel zámku. I proto byla návštěvnost velmi vysoká a zájem o prohlídku nevídaný. Sám majitel
odhaduje, že zámkem prošlo kolem 600 lidí. Už při vstupu do
zahrady byla vidět obrovská změna. Zahrada s kašnou všechny
ohromila. Přivítání samotným majitelem bylo příjemné a jeho
informace o tom, jak probíhaly opravy a co vše zjistil při rekonstrukci, velmi zajímavé. Informace o tom, že v zámku byla objevena možná jedna z nejstarších stále funkčních pecí na chleba,
nebo že vše nasvědčuje tomu, že zde byl i žalář, nebo udírna,
jsou překvapivé. Každý, kdo prošel památkou před lety , viděl
výraznou změnu, a tak věřím, že už se všichni těšíme, jaké zají-

Rychle do lesa, rostou tam i takoví krasavci ...
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mavosti přinese otevření prvního patra. Už nyní
ale víme, že nám zámek nespadne. Po letech ,,
bojů“ o záchranu památky jsme se dočkali.
Pan majitel děkoval Dámskému klubu,
který uspořádal sbírku a já myslím, že
při záchraně zámku udělal hodně
práce i Jan Dlouhý z Bezemína.
V zastupitelstvu jako jediný
bojoval za to, aby mohl jednat
s bývalými majiteli o zachování
památky, což mu nebylo umožněno a nakonec neprosadil proti
všem ani sbírku, a tak kýžené ovoce mu přinesla až spolupráce
s Dámským klubem. Přejeme panu majiteli, ať práce pokračují
minimálně takovým tempem jako doposud a ať nemusí svádět
boje s ,, úředním šimlem“. Těšíme se na příště......
Pavlína Jonášová

Oslavy na cebivské návsi

DivadloLo

Staročeská beseda

Netradiční krocení ptáků na chůdách

Ohňová show - skupina Eqites

DivaloLo - rybář
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