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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
nyní vychází třetí číslo Cebivského zpravodaje. Vychází
v době, kdy už neplatí nouzový stav a koronavirus je už, zdá se,
na ústupu. Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem občanům
za vzorné dodržování nařízených pravidel a nesmím zapomenout na dobrovolníky, kteří pomáhali potřebným v době nouze,
ať už to bylo šitím roušek, nebo roznášením desinfekce.
Ještě bych chtěl podotknout, že obec poskytuje i nadále
ochranné prostředky proti koronaviru, a to ochranné roušky
a desinfekci na ruce.
V důsledku nastalé situace došlo ke zrušení některých naplánovaných kulturních akcí, a to poutě s fotbalovým turnajem
a taneční zábavou. Neuskuteční se ani akce ke Dni dětí. Když ale
situace dovolí, uskuteční se poslední srpnový víkend již tradiční
„Barokní Cebivská náves“.
Jak jste si mohli všichni již povšimnou, byla instalována nová
autobusová čekárna, která byla pořízena přes společný projekt
Mikroregionu Konstantinolázeňsko a financována Plzeňským
krajem. Její cena byla 132.495,- Kč, obec přispívala částkou
53.059,- Kč. Čekárna byla vyrobena a nainstalována firmou Beva
Invest s.r.o. Plzeň/Krasíkov.

Probíhá výstavba gravitační kanalizace u bytových jednotek
a klubovny hasičů, kde bych chtěl občany požádat o trpělivost
s nastalým nepořádkem. Tato část kanalizace bude v nejbližších
dnech ukončena.
Bude pokračovat výstavba přípojek tlakové kanalizace, která by měla být dokončena do konce měsíce června 2020. Chtěl
bych informovat občany, kteří budou tuto kanalizaci využívat,
že vzorová jímka je umístěna na obecním dvoře, kde je možno si
jí prohlédnout. Před montážní každé kanalizační přípojky bude
s majitelem pracovníky VaK Karlovy Vary projednáno její umístění a cena.
Dle sdělení nového nájemce pohostinství bude otevřeno
od 1. 7. 2020.
A ještě jedna dobrá zpráva na závěr - majitel zámku, pan
Urban, se rozhodl do obce zavést plynovou přípojku. Konkrétnější informace vyplynou z dalších jednání s panem Urbanem
a my Vás o nich budeme informovat.
Závěrem bych rád všem popřál pevné zdraví, dětem hezká vysvědčení a vydařené prázdniny.
Zdeněk Kovář,
starosta obce

Dále budeme podávat žádost o dotaci na „Bezbariérové
a bezpečné propojení obce - Cebiv (chodník). Musí být podána
do 30. 6. 2020.

Z ČINNOSTI STAROSTY OD 1. 2. 2020 - 31. 3. 2020
3. 4. - od 9:00 hodin, zajištění desinfekce pro obyvatele ve Stříbře
6. 4. - od 9:00 hodin, jednání s VaK Karlovy Vary o gravitační
kanalizaci, na stavbě
9. 4. - od 9:00 hodin, školení bezpečnosti práce na obecním
úřadě
14. 4. - od 9:00 hodin, jednání s VaK Karlovy Vary o gravitační
kanalizaci, na stavbě
15. 4. - od 10:00 hodin, zajištění opravy obecní techniky
(traktor), Lhota u Stříbra
22. 4. - od 9:00 hodin, kontrolní den na stavbě gravitační
kanalizace
4. 5. - od 9:00 hodin, jednání s firmou Beva Invest s. r. o. Plzeň/
Krasíkov, montáž nové autobusové zastávky
12. 5. - od 11:00 hodin, jednání s projektantem o projektu opravy
místní vodní nádrže Bezemín

13. 5. - od 9:00 hodin, zajištění desinfekce a ochranných
prostředků ve Stříbře
14. 5. - od 9:00 hodin, kontrolní den gravitační kanalizace,
na stavbě
21. 5. - od 14:00 hodin, seminář k dotačnímu titulu MAS
na projekt „Bezbariérové a bezpečné propojení obce
- Cebiv (chodník), v Bezdružicích
25. 5. - od 13:00 hodin, předání restaurace novému nájemníkovi
26. 5. - od 11:30 hodin, jednání se zadavatelem žádosti
o dotaci na projekt „Bezbariérové a bezpečné propojení
obce - Cebiv (chodník)
28. 5. - od 13:30 hodin, jednání Mikroregionu KL v Bezdružicích
Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - duben - květen 2020
Koronavirová nákaza
V době krizového stavu fungovala obec v omezeném provozu,
avšak tak, aby v nezbytném rozsahu zajistila informovanost obyvatel, provedení krizových opatření a činnost obecního úřadu.
Hlavní zátěž přitom ležela na starostovi a paní Zelenkové. Dále
je třeba poděkovat našim hasičům, kteří aktivně pomohli všude,
kde bylo třeba a rovněž dobrovolníkům, kteří pomáhali seniorům při zajišťování jejich potřeb.

Většina z nás jistě i nadále sleduje aktuální vývoj koronavirové
nákazy v České republice. Postupně dochází k uvolňování hygienických opatření. Koronavirus však nevymizel a tak především
u seniorů a ostatních rizikových skupin obyvatel zůstává na místě zachování přiměřené opatrnosti a dodržování hygienických
zásad.
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Hrozí omezení finančních prostředků pro obce
V souvislosti s poklesem ekonomiky a výraznou ztrátou
na daních z příjmu v důsledku koronavirové krize bude muset
obec řešit výpadek příjmů do svého rozpočtu. Současně hrozí
omezení dotací, bez kterých se obec neobejde při realizaci investičních akcí v letošním roce i v letech následujících. Začátkem
června by se měly schvalovat krajské dotace, kde má naše obec
podány 4 žádosti.
Nicméně některé záležitosti se v obci i přesto mění k lepšímu. Konkrétně jde o novou autobusovou čekárnu v Cebivi, kte-

rá konečně nahradila tu starou - z minulého století. Myslím, že
se nová čekárna líbí i těm zastupitelům, kteří při rozhodování
na zastupitelstvu chtěli zachovat původní zděnou čekárnu. Doufejme, že zařízení dlouho vydrží v současném stavu a že se podaří úspěšně realizovat také rekonstrukci křižovatky u rybníka
a chodník, který by měl přispět k větší bezpečnosti chodců.
V Cebivi také po zimní přestávce opět pokračuje výstavba
nové kanalizace.

Zastupitelstvo obce schválilo další směnu pozemků
Na svém květnovém zasedání zastupitelstvo obce schválilo
směnu pozemků se společností CEBIV s. r. o. Jedná se parcely
ve vnitřní části obce, které dříve patřily restituentům zámku.

Směně dalších pozemků, o které by měla obec zájem, zatím brání nevyrovnané majetkoprávní vztahy ze strany jejich vlastníka.

Aktuální novinky v zajišťování autobusové dopravy v Plzeňském kraji
Na závěr bych chtěl upozornit na některé novinky při zajišťování autobusové dopravy v Plzeňském kraji, k nimž dojde v prů-

běhu června. O těchto změnách budete průběžně informováni
na webových stránkách obce.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Stejně jako v předešlých vydáních Cebivského zpravodaje vás
chceme upozornit na nehezkou součást naší obce, kterou jsou
přetékající kontejnery. Určitě vám také není příjemný pohled
na odpad, který leží všude okolo vyhrazených nádob. Chtěli bychom vás tímto poprosit, aby jste v kontejnerech šetřili místo
například sešlapáváním pet lahví atd. Věřím, že tento problém
překonáme a nebudeme už muset koukat na všudepřítomný
odpad. Vždyť je to pro ostudu...
Jaroslav Vaněk, David Malý, Romana Křížová
Kontejnery u obchodu

Koberec v plastech
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Kulturní komise
V posledních týdnech jsme všichni sledovali vývoj koronavirové nákazy. S vyhlášením nouzové stavu došlo mimo jiné také
na zrušení kulturních akcí.
Museli jsme oželet nejen dětské maškarní, ale také stavění staročeské májky, Den matek a Den dětí. Na 20. června byla plánována Petropavlovská pouť. Bohužel ani tato akce se neuskuteční.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že z důvodu ochrany zdraví obča-

nů se konat nebude.
Další nejbližší plánovanou akcí je Cebivská náves, která by se
měla konat 29. 8. 2020. Pevně doufáme, že tuto akci již budeme
moci uskutečnit.
Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková

Kontrolní výbor
začal zpracovávat stavy budov v majetku obce, jejich využití
v současnosti. Tyto podklady budou používány pro další plánování toku financí v rozpočtu obce. Fotograficky jsme zpracovali budovu obecního úřadu, KD, hasičárny , kabin .Je mi líto,
že nemáme dostatek finančních prostředků, protože je co opravovat (viz fotografie). Na úřadě nepůsobí dobře ani obložení
na stěnách, nebo kryty na radiátorech a i celkově, když přijdete
na úřad, je zde cítit vlhko a specifický zápach, který nejde odvětrat. Doufáme, že postupně budeme schopni alespoň částečně ,,zacelit“ ta nejhorší poškození. Vzhledem k naplánovaným
nákladným projektům realizace oprav přejde i na další zastupitelstva. Dalším úkolem je dokončení inventur v KD a hostinci.
V době inventur došlo k rekonstrukci KD a WC . Fyzicky bylo

vše odsouhlaseno, ale musíme ještě dooznačit neoznačené věci
a ocenit majetek, který nebyl zařazen v inventuře, jako např. altán před hostince, kabiny na hřišti, barový pult aj.

Poškození zdiva na KD

Kuchyňka na obecním úřadě

HISTORICKÉ OKÉNKO
Cebivské šídlo č. 6 z roku 1973 seznamovalo s čtenáře s dějinami obce Cebiv a okolí. Přinášíme vám přepis
tohoto článku
Milí čtenáři!
Počínaje tímto výtiskem Šídla bychom vás chtěli seznámit
s ,,dějinami Cebivska“ V nedávné době jsme požádali soudruha
Adolfa Veštu ze Stříbra, zda by nám mohl zajistit materiály z této
oblasti. S. Vešta s velkou ochotou a se snahou předat vzácné in-

formace ostatním zájemcům o dějiny, zapsal a poskytl je našim
novinám k otištění. Přejeme vám, aby jste byli se seriálem spokojeni a doufáme, že pro vás bude dobrým zdrojem informací.
Adolf Vešta
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Dějiny obce Cebiv a kolí
1. Prehistorie okolí
2. Dějiny obce a okolí
1. Prehistorie okolí
Hovoříme-li o prehistorickém osídlení cebivska, tak je třeba říct,
že bylo v této době velmi hustě osídleno.Proto vás chceme s osídlením seznámit.
1. Bezemín: Na parcele číslo 651 obce Bezemín se nachází slovanské hradiště velkých rozměrů, slovanské mohylové pohřebiště
s obětním kamenenm před vstupem do mohutného slovanského
hradiště. Hradiště má oválný tvar, je dlouhé asi 368 m a široké
170-270 m. Na severní straně v těsném sousedství hradiště bylo
objeveno při prehistorickém průzkumu, druhé opevněné místo,
oddělené valem a hradebním příkopem od hlavního hradiště.
Hradiště se nachází na soutoku Hadovky a Úterského potoka.
Jižně od hradiště se rozprostírá slovanské mohylové pohřebiště, do dnešního dne se napočítalo 60 mohylových hrobů. Mohylové pohřebiště šlo jižním směrem (k Mydlovarům).Na západní
straně byl vstup do mohutného slovanského města a ještě západněji se nacházel velký obětní kámen, který sloužil k okultním
účelům.
Hradiště bylo obehnáno vysokou zdí, která byla postavena
tím způsobem, že na vnitřní a vnější straně hradiště byly kameny vyztužené dubovými a bukovými kmeny, ty zeď spojovaly
a vnitřek byl vydusán hlínou. Archeologický průzkum byl proveden v roce 1949 a 1950, pracovalo na něm 150 vysokoškolských
studentů po oba dva roky. Svůj stanový tábor a kuchyni měli pod
hradem Gutenštejn.
Při archeologickém průzkumu bylo zjištěno, že hradiště bylo

obehnáno zdí do výšky 15 m a nad zdí byly dřevěné ochozy. Několik velkých sond se udělalo přes celé hradiště a bylo zjištěno,
z jižní strany, že tam je doposud dobře zachovaný hradní příkop, který mimojiné sloužil jako zásobárna vody. Jedna sonda
se prokopala z jihu na sever a hned u vnitřní strany hradební zdi
bylo řemeslo hrnčířské, bylo tam nalezeno několik vagonů slovanských střepů se slovanskými křivkami hned pod okrajem nádoby. Celé hradiště bylo prakticky městem s ulicemi. Hrnčířská
ulice byla hned u hradební zdi, severněji byli tkalci, další ulice
tvořily kožedělní dílny, dále byly dílny kovářské, kde se zpracovávalo železo v menších pecích a dále se tam zpracovávala měď,
byla nalezena pec na tavení měděné rudy a strusky jak z železné,
tak měděné rudy. Hradiště mělo ulice jak od západu k východu,
od hlavní brány, tak i ulice od severu k jihu.
Při prokopání slovanského hradiště bylo zjištěno po prokopání několika mohyl, že Slované převzali způsob pohřbívání obyvatelstva od obyvatelstva halštatsko-latenského, pochovávali mrtvé
spalováním s milodary a popel ukládali do zvlášť vyhloubených
jamek. U dalších mohyl toto nebylo zjištěno.
Kolem obětního kamene, který se nachází západně od vstupní
brány, byl proveden výzkum a byly zjištěny zbytky kostí z obětovaných zvířat, většinou hovězí dobytek, ale také od koní a prasat. Koňské zuby byly provrtány a sloužily jako korále pro ženy.
Severozápadně se nachází opevněný ostroh, o kterém jsem již
hovořil. Má přirozenou ochranu v hlubokém skalnatém údolí.
Je vidět, že hradiště sešlo velkým požárem, protože vrchní strany
břidlice jsou vypáleny skoro do červena. Ve východní části hradiště se nachází zbytky pece na zpracování měděné rudy. Hradiště pochází podle zjištěných nálezů ze 6.-8. stolení n. l.

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Parta HiC
Vážení čtenáři, dnes bych vám chtěl napsat
pár řádků k tématu kanalizace v obci a k pracovníkům, kteří se na této velestavbě podílejí.
Chtěl bych především poukázat na pracovní
nasazení a tempo pracovních postupů při
této stavbě. Okolo starých bytovek k hasičárně a poté i k bývalé
myslivně, to je cca dohromady nějakých 50 metrů výkopu, no
a těch 50 metrů tito takzvaní makáči zvládli za neuvěřitelný jeden měsíc...co k tomu dodat. Když tito pracovníci přijeli na místo své práce okolo půl osmé a jeden si sedne do bagru, druhý
do avie a zbytek si půjčí naši lavičku a zasednou na ranní poradu, která trvá zhruba do desíti hodin, poté se na hodinu jakoby
rozmakaj, načež v jedenáct zahodí lopaty a jiné pracovní nářadí
a zmizí někam na oběd. Když už se zdá že by se mohli rozjet a začít konečně něco dělat, tak je zase půl druhé a je třeba urychleně
spěchat domů. Děláme přeci do 14 hodin. A tak to jde den po dni
a metr po metru, až se konečně dobereme do možná splněného
cíle. Musel jsem se smát, když přijel asi někdo z vyšších míst to by člověk zavařil i tu lopatu z krumpáčem, ale bohužel jen
4

na malou chvíli, protože po odjezdu, zřejmě mistra této úchvatné
party, se vše vrací do starých kolejí. Není třeba nikam chvátat,
vždyť jsme přeci královsky placeni. Nevím jak vy, ale já musím

Poničená tůje u hasičárny

Cebivský zpravodaj č. 3/2020
v práci odvést kus práce, aby za mnou bylo něco vidět. Bohužel
za touto partou hic je vidět jen nehorázný bordel a roztahaný
stavební materiál. Všude kam se podíváš, najdeš kus něčeho, co
patří k této stavbě. A to nemluvím o tom, že se třeba zničí tůje
u hasičárny. No musím říci, že je až neuvěřitelné, že to vůbec
nikoho nezajímá a nikdo se o nic nestará. Tak jsem se doslechl,
že by tito harcovníci měli pokračovat i na dalších místech v obci
a snad se dočkají všichni naši občané své nové kanalizace...Jen
chci ještě podotknout, že my hasiči ještě ani hotovo nemáme,
protože někdo neodvedl svou práci až do úplného konce. Opět
jsme byli požádáni, jestli bychom práci jiných nedodělali svépomocí....bohužel, už mě v Cebivi asi nic jiného nepřekvapí..tak
PRÁCI ZDAR a věřím, že třeba se jinde tito makáči rozmakaj...
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt

Kvůli nebezpečnému odpadu, který asi nejde vyndat, si budeme
muset dodělat kanalizaci sami

Dámský klub Cebiv
Činnost Dámského klubu byla za poslední 2 měsíce tak, jako
u ostatních, omezena. Přesto se nám podařilo uspořádat zajímavou akci, a to velikonoční řehtání. V minulém čísle jsme vás
vyzvali, abyste si s námi na velikonoce ,,zařehtali“ a musím všem
zúčastněným poděkovat. Řehtalo se o sto šest!!!! A dokonce se
přidal i Bezemín. Máme obrovskou radost. Bylo až dojemné zaposlouchat se do zvuků, které se nesly celou vsí. Nejvíc bylo slyšet bouchání do hrnců, ale ani řehtačky a klapačky se nenechaly
zahanbit. Ani po avizované minutě se nechtělo nikomu skončit.
Jsme rádi, že starosta obce přes rozhlas akci odstartoval a všich-

ni věděli, kdy mají začít. Dobře byla vybrána i úvodní skladba
(Slunce, seno, jahody).
V současné době připravujeme další akci: oslavy slunovratu.
20. 6. projde průvod vsí od obecního úřadu.Vzhledem ke stále
trvajícím omezením, nebudeme zacházet do budov. Až uslyšíte
hudbu, vykoukněte z oken, nebo přijďte za námi a my vám zahrajeme, zatančíme a zazpíváme. V 18,00 hod pak před kulturním domem se setkáme na „zpívané“. Tak přijďte, nastartujeme
i Cebiv ☺.
Za Dámský klub Monika Saková

NAPSALI NÁM…..
Kdybych mohla vrátit čas…
Každého z nás určitě někdy napadlo, že by chtěl vrátit čas
a udělat něco jinak. A nebo některé věci prožít znovu. Když jste
na základní škole, napadne vás, že by bylo fajn být ve školce a jít
spát po obědě. Nemusel dělat domácí úkoly….
Pak se dostanete na střední. Jste na intru, kam se strašně těšíte
a pak závidíte všem, kdo na internát jezdit nemusí. I náročnost
na učení je větší než na té základce, která byla kdysi pro vás tak
strašná. Těšíte se na to, až půjdete do práce a budete si vydělávat.
I když teď mi napadá taková věc, že to asi každý tak nemá. Ale
mě by si rodiče doma nevydržovali, já šla dělat.
Musíte ráno brzo vstávat a už to není takový „šlágr „ jak jste
si mysleli….
Mateřská dovolená taky není úplně nejvíc dobrodružství…..
možná vstávání do práce bylo fajn. 😁 Miluji svoji dceru, a to
bych určitě nezměnila. Kdybych neměla ji, nebyla bych ve 37 letech babičkou 😁. Když jsem se dozvěděla, že budu babičkou,
chvilku jsem byla šílená. Ale dneska jsem strašně šťastná, mám 3
vnoučata a to bych taky nechtěla jinak.
Každý věk má svoje kouzlo. Máme zážitky, na které vzpomínáme s úsměvem na tváři a vzpomínky, které bychom raději neměli.

I když mám pocit, že úplně nejlepší čas je teď. Nemusím řešit,
kdo mi pohlídá dítě, jestli mohu dělat na směny.
Já si vlastně až teď můžu dělat, co chci. Nějaký čas to trvalo,
ale je to fajn. I když už nemám nohy do minisukně, je to super
období. Doufám, že se všichni máte dobře. A jestli si myslíte, že
ne, tak nic není hned a vyplatí se počkat ♡
Marta Pivoňková

Poděkování
Vážený pane starosto, zastupitelé a občané obce Cebivi,
dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za práci v obci mých
vzpomínek a mého srdce, kdy dění v Cebivi sleduji se svojí rodinou, alespoň na Vašich stránkách. Zvláště děkuji tvůrcům zpravodaje za retro rubriku s fotografiemi. Přiznám se, že je to pro
mne velmi emotivní vzpomínání. Ještě tedy jednou díky.
Petr Nevařil
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MÁME VEŘEJNOU VYHLÁŠKU …. NO A CO?
Výňatek z vyhlášky:

Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic
a jiných veřejných prostranství.
2. Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely
této vyhlášky rozumí: odhazování papírů, smetí, obalů všeho
druhu, zbytků jídel, nedopalků
cigaret a jiných odpadků, znečištění výkaly zvířat.

Smrčky na barokní návsi

3. Kdo způsobí znečištění ulice
či jiného veřejného prostranství,
je povinen znečištění neprodleně
odstranit.

Další výsadba místního občana na obecním pozemku

b) rozdělávat oheň;
c) stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená;
d) jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat
veřejnou zeleň;
Kvete nám tady lahvovník

4 V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství
výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která
má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně
1. Vlastník, správce nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň
udržovat formou pravidelných
sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně. Po provedené
seči musí být posekaná hmota
odstraněna nejpozději do třech
dnů.

Polámaný buksus

e) stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly

2. Každý je povinen počínat si
tak, aby nezpůsobil znečištění či
poškození veřejné zeleně.
3. Na plochách veřejné zeleně je
zakázáno:
a) bez souhlasu vlastníka či správce
vysazovat nebo ošetřovat vegetaci;

Neudržovaný obecní pozemek
v Bezemíně - foto M. Saková

Parkoviště na revitalizovaném pozemku
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Životní jubilea
V červnu 2020 oslaví narozeniny

Marie Obdržálková
Františka Košinová

V červenci 2020 oslaví narozeniny

Hana Růžičková,Božena Saková,
Marie Švihlíková.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatky
Do 30. dubna byl splatný poplatek za psy na rok 2020. K dnešnímu dni je stále poměrně hodně majitelů psů, kteří poplatek
v daném termínu neuhradili. Vzhledem k situaci posledních týdnů nebude při úhradě do 30. června 2020 účtováno k poplatku
penále. Po tomto termínu budou dlužné poplatky penalizovány
dle daňového řádu. Výše poplatků za psy je stanovena Obecně
závaznou vyhláškou obce Cebiv č. 6/2019.
Stejný postup bude u neuhrazených poplatků za svoz komunálního odpadu. Týká se to především občanů, kteří si poplatek
rozdělili na dvě splátky a druhou splátku do 30. dubna neuhradili.

Upozorňujeme rekreanty, že poplatek za svoz komunálního
odpadu se dle Obecně závazné vyhlášky obce Cebiv č. 2/2018
týká všech majitelů nemovitostí na území obce.
Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.cebiv.cz.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo převodem na bankovní účet
č. 9023401/0100 pod VS 31500 - poplatek za psy nebo VS 1337
- poplatek za svoz komunálního odpadu, do poznámky napište
své jméno. Rekreanti si mohou známku na popelnici vyzvednout
na obecním úřadě nebo se telefonicky domluvit na jejím zaslání.

Bezdružicko na starých pohlednicích
Na obecním úřadě v Bezdružicích je možnost zakoupit si
II. rozšířené vydání knihy : Bezdružicko na starých pohlednicích. V této knižní publikaci jsou fotky Konstantinových Lázní,
Okrouhlé Hradiště, Lestkova, Krasíkova, Cebivi, Horních Kozolup a jejích částí. Knihu si zajistěte na tf. čísle 374 630 515, přímo
na úřadě v Bezdružicích, nebo se obraťte na obecní úřad v Cebivi
a my vám prodej zprostředkujeme.
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Rozhovor s velitelem hasičů Davidem Kasičem
Jsi novým velitelem hasičů. Proč ses na tuto funkci dal?
Jsem zvolený velitelem, ale oficiálně vede jednotku ještě Franta Michalíků, protože nemám velitelské zkoušky, na které jedu
v září. Zatím jsem stále strojníkem. Funkci velitele jsem přijal,
protože chceme naší jednotku omladit.
Co pro tebe znamená práce pro dobrovolné hasiče?
Už od mala jsem chtěl být hasičem, a proto jsem se přihlásil
k dobrovolným hasičům. Dnes jsou pro mě jako druhá rodina.
Obec pro jednotku dobrovolných hasičů pořizuje nové auto.
Můžeš nám k tomu něco bližšího říct?
Přesně nevím, jak je tady současné auto dlouho, ale určitě potřebuje obměnu. Nové auto bude mít modernější a lepší výbavu

oproti tomu stávajícímu. K tomu, abychom mohli mít nové auto
potřebujeme udělat úpravy garáže a příjezdové cesty, které musí
splňovat požadavky HZS pro dobrovolné hasiče.
Měli jste za letošní rok nějaké výjezdy?
Letošní rok jsme zatím žádný výjezd neměli.
Myslíš si, že je pro obec důležité mít dobrovolné hasiče?
Každá obec měla odjakživa dobrovolné hasiče, protože jsou nejblíž, když je potřeba pomoc ve vesnici a okolí (požáry, povodně
atd.).
zpracovala Pavlína Jonášová

USNESENÍ č. 3/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 13. května 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 2/2020.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cebiv
za rok 2019.
3. Zavedení pečovatelské služby - dovoz obědů.
4. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020
- Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“.
5. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Zachování
prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020.
7. Rozpočtové opatření č. 2/2020.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
9. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Pronájem kulturního domu dne 01.08.2020 za účelem konání
soukromé akce.
4. Pronájem kulturního domu dne 27.06.2020 za účelem konání
soukromé akce.
5. Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 109, k.ú. Cebiv ke dni
21.05.2020.
6. Zařazení správního území obce Cebiv do Území působnosti
MAS Český Západ, z.s. na období 2021 – 2027.
7. Darovací smlouvu na finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč
pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8.
8. Vyhlášení záměru prodeje cisterny s valníkem ke dni
21.05.2020.
9. Schvaluje dodavatelem veřejné zakázky „Kulturní dům Cebiv
- dílčí stavební úpravy“ firmu TAZATA spol. s r.o.,
Soběslavova 214, Stříbro.
8

10. Schvaluje smlouvu o dílo na stavbu „Kulturní dům Cebiv
- dílčí stavební úpravy“ s TAZATA spol. s r.o., Soběslavova
214, Stříbro.
11. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 12 364,- Kč
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2020 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň.
12. Cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o.,
Březenecká 4808, Chomutov ve výši 19 500,- Kč bez DPH
na redesing a upgrade webových stránek obce Cebiv.
13. Darovací smlouvu na finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč
pro Stodskou nemocnici a.s., Hradecká 500, Stod.
14. Schvaluje podání žádosti o dotaci / podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) zaměřenou
na bezpečnost dopravy - vybudování bezbariérového
a bezpečného propojení obce Cebiv pro pěší.
15. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019.
16. Pronájem p.p.č. 1/3, o výměře 1 084 m2, zahrada, v k.ú. Cebiv
od 01.06.2020 do 01.06.2030.
17. Prodej p.p.č. 1398/4, o výměře 61 m2, jiná plocha, v k.ú.
Cebiv za cenu 2 440,- Kč.
18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajišťování IT servisu s KETNET
s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov.
19. Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Cebiv se společností
Cebiv s.r.o.
20. Vyhlášení záměru pachtu pozemků k zemědělskému využití
v k.ú. Cebiv a Bezemín dle přílohy č. 1 k vyhlášenému záměru.
21. Pronájem místního pohostinství od 01.07.2020 na dobu
neurčitou za cenu 500,- Kč / měsíčně.
22. Zrušení kulturní akce Petropavlovská pouť 2020.

Cebivský zpravodaj č. 3/2020
C. Zastupitelé neschválili:
1. Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 1433/1 a 1433/3, k.ú. Cebiv.
2. Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 138/5, 138/7 a st.p.č. 60, k.ú.
Cebiv.
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Linkou bezpečí,
z.s., Ústavní 95, Praha 8.
2. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo na stavbu
„Kulturní dům Cebiv - dílčí stavební úpravy“ s TAZATA spol.
s r.o., Soběslavova 214, Stříbro.
3. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
ve výši 12 364,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2020 s Plzeňským krajem, Škroupova
18, Plzeň.

4. Starostu obce podpisem darovací smlouvy se Stodskou
nemocnicí a.s., Hradecká 500, Stod.
5. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na p.p.č. 1/3 v k.ú.
Cebiv.
6. Místostarostu obce Ing. Teplého jednáním ohledně změny
územního plánu obce.
7. Starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o zajišťování
IT servisu s KETNET s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov.
8. Starostu obce podpisem nájemní smlouvy na místní
pohostinství.

POZNÁMKY K USNESENÍ

né vzhledem k baroknímu rázu návsi a naplánované revitalizaci
návsi - nápravu zajistí starosta
P. Jonášová upozornila, že skládka uprostřed vsi na revitalizovaném pozemku je nevhodná (kopec pod Řezníčkovými). Pokud
se revitalizuje, nemělo by se pak ničit. Starosta uvedl, že není
jiné vhodné místo a po dokončení kanalizace bude vše uvedeno
do původního stavu zainteresovanou firmou.

Zastupitelé vzali na vědomí:
Bod 1
Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že nebyly dosud splněno ořezání stromů okolo veřejného osvětlení a stále nebyla předložena
cenová nabídka na opravu zvonice v Bezemíně.
Bod 5
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu žádost podal starosta
bez schválení zastupitelstva. Celková částka na podporu místního obchodu činí 30 000,- Kč, z toho obec zaplatí 5000,- Kč. Pozn.
P. Jonášové - zachování obchodu v obci je nutné, ovšem podpora
obce místního provozovatele spočívá i v tom, že zdarma využívá
kontejnery na plasty a papír, ačkoliv je povinen zajistit si nádoby
své. Z tohoto důvodu je třeba jednat alespoň o základním udržování pořádku kolem obchodu – zajistí starosta obce
Zastupitelé schválili:
Bod 6
Abychom nadále mohli využívat finanční prostředky z operačních programů, je třeba být členem MAS. MAS Český Západ je
pro nás důležitým článkem k získávání financí a nejeden projekt
byl řešen právě přes MAS. (např. Bezemínská náves)
Bod 12
Bude provedena základní modernizace webových stránek, kterou nám nařizuje zákon. Je to především úprava pro zdravotně
postižené (nevidomé…)
Bod 14
Znovu jsme schválili podání žádosti, poněvadž, dle projektové
manažerky Státního fondu životního prostředí ČR došlo k chybě
při generování údajů ze systému MS 2014+ a byla vygenerována
vyšší částka. Projekt bude zaslán opětovně ke schválení
Bod 18
Předmětem dodatku je zálohování serveru a pracovních stanic
obce
Bod 19
viz práce místostarosty
Diskuse:
Starosta informoval o nástupu 3 zaměstnanců na VPP 2
do 30. 11. 2020 a 1 do 30.09. 2020
Po upozornění p. Jonášovou na vysázení jehličnanů na obecním
pozemku před čp. 103 se zastupitelé shodli, že toto není vhod-

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 17. června 2020 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

Skládka na revitalizovaném pozemku

- stále nejsou vyvezeny původní kontejnery na bio odpad. Starosta informoval, že jedná se zástupci firmy, která je v úpadku a
bohužel nedochází k nápravě.
-nepořádek u KD - vykopnutá plaňka, pořezaná
kůra stromu a velká hlučnost mládeže - plaňka
bude opravena a oprava
uhrazena viníkem
Starosta informoval, že se
nebude konat náhradní
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Tento bude až na podzim a mohl by se konat v
dřívějším termínu, než je
obvyklé
zpracovala:
Jonášová Pavlína

Dlouhodobě nevyvážený kontejner
na bio odpad v Bezemíně
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Novinky a benefity veřejné autobusové dopravy Plzeňského kraje!
Cestující veřejnou dopravou po Plzeňském kraji se mohou od
14. června 2020 těšit na vítané novinky, a na více než 300 nových
modrých autobusů. Ty s sebou přinesou vysoký komfort a pohodlnější cestování.
Všechny autobusy v barvách Plzeňského kraje budou částečně
nízkopodlažní, s plošinou pro vozíčkáře či pro kočárky. Uvnitř
bude pro tyto cestující vyhrazené bezpečné místo. K rychlejší
odbavení pomůže možnost bezkontaktní platby kartou přes terminál u řidiče.
V parných letních dnech se cestující mohou těšit ve všech vozech na klimatizaci, která v kombinaci s dvojitými skly zaručí
příjemnou cestu. Tato skla naopak v zimě zase pomohou udržet
autobusy příjemně vytopené.
Pro větší pohodlí budou mít autobusy prodloužené sedačky
a větší rozteč mezi nimi. Všechny vozy nabídnou USB nabíječky
na mobily a tablety, a na vybraných linkách bude k dispozici i
Wi-Fi připojení. Pro snadnou orientaci a přehled při cestě poslouží ve všech autobusech LCD obrazovky s hlášením zastávek.
Novinkou od 14. června bude fungující dopravní dispečink,
který díky aktuálním informacím o zpoždění na trasách zajistí
garanci návaznosti spojů. Informace o zpoždění se budou mimo
jiné zobrazovat cestujícím na zmiňovaných LCD obrazovkách ve
vozech.
Vítanou novinkou bude v budoucnu mobilní aplikace Virtuální Plzeňská karta, ve které si bude možné zakoupit jednotlivé
přestupní jízdné dopředu. Jízdné se bude v rámci aplikace kontrolovat u řidiče přes QR kód v jízdence. Časem do aplikace přibude zobrazování informací o volných místech v autobusech pro
jízdní kola a jejich případná rezervace.

Pro zjištění a porovnání cen předplatného pro zóny, přes které jezdíte, naleznete na webových stránkách www.idpk.cz aktualizovaný online kalkulátor.
Webové stránky www.idpk.cz jsou hlavním komunikačním
kanálem. Na stránkách naleznete veškeré potřebné informace a
kontakty, aktuální info o dopravě, výlukách, i vysvětlení, co vše
se v červnu bude měnit.
Sledovat můžete také profil IDPK.cz na sociálních sítích Facebook a Instagram. Tam naleznete nejen aktuální informace o
veřejné dopravě, ale také užitečné tipy na výlety či nejrůznější
soutěže. Sociální sítě jsou vhodným komunitním místem, kde
můžete přispět do diskuze, a kde vám POVED - organizátor veřejné dopravy Plzeňského kraje - odpoví na případné dotazy.

SLOVO REDAKTORKY
Koronavirus. Tohle slovo všem lidem žijícím v současné době
jen tak z paměti nikdo nevymaže. Možná se už doba nebude dělit
jen na: před naším letopočtem a našeho letopočtu, ale doplní se
o: před koronavirem a po koronaviru. Aniž bychom chtěli, tento
malý ,,zmetek“ ovlivnil na dlouhou dobu naše životy. Ať už to
bylo tím, že jsme se nemohli stýkat s rodinami tak, jak jsme byli
zvyklí, že jsme byli omezeni i v kulturním životě a co je nejhorší,
že někteří přišli o příjem, o živnost, o zaměstnání. K nám ,,zmetek“ nepřišel, a to je dobře. Protože jsme byli všichni svědky toho,
že i menší vesnice, než je ta naše, byly odříznuty. Asi si nikdo
z nás nedovedeme představit, co lidé v izolaci museli prožívat.
Já ze svého pohledu konstatuji, že jsem už po 14ti dnech měla
dost všech omezení a nařízení, a to jsem mohla chodit do zaměstnání, mohla jsem nakupovat, pohybovat se venku. V úvodu
starosta děkuje všem za vzorné dodržování nařízených pravidel. Dovolím si nesouhlasit. Nemyslím si, že poděkování patří
VŠEM. Poděkování patří všem těm, kteří vzorně dodržovali pravidla. Našli se zde i tací, kteří se chovali nezodpovědně. Nevím,
jestli si uvědomovali, že nenošením roušky neohrožují sebe, ale
nás, všechny okolo. Když byli upozorněni, tak se schovali za obchod, protože tam asi virus nemůže, nebo v čekárně je asi virus
neuvidí. Na druhé straně jsou tu ti, kteří se dobrovolně vystavo12

vali riziku jen proto, aby pomohli. Například dováželi
léky, nakupovali seniorům, ale i donášeli do domácností potřebnou desinfekci, kterou zajistil obecní
úřad. O této činnosti, tedy roznášení desinfekce
do domácností, jsem se zmiňovala už v minulém čísle zpravodaje, ale protože o dobrovolnické činnosti (tedy činnosti, která se
děje ZDARMA a VE VOLNÉM ČASE
daného člověka), by se mělo vědět,
vracím se k tomu ještě nyní. Je mi líto, že jsem v minulém čísle
nejmenovala Ondřeje Korima, který ke skupině dobrovolníků
také patří a touto cestou se mu omlouvám. Dobrovolnická skupina se rozrostla o Milana Korima ml., Michala Kostku a Lukáše Hrabáka. Kluci i vám patří poděkování, stejně tak, jako
i zastupitelům, kteří pomáhali v rámci možností ale i spoustě
z vás, o kterých ani nevíme. Doufejme, že už jsme z nejhoršího
venku, i když Covid 19 tu už s námi bude napořád, budeme se
muset naučit s ním žít do té doby, než chytré hlavy najdou účinnou ochranu. Pokud se nic výjimečného nestane věřím, že příští
zpravodaj už bude bez koronaviru Dávejte na sebe pozor.
Za redakční radu Pavlína Jonášová

PSALO SE V TACHOVSKÉM DENÍKU
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