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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu a Vám se do rukou dostává letošní 4. vydání Cebivského zpravodaje.
Nejprve bych vás rád seznámil s dalšími plánovanými akcemi. V měsíci září se uskuteční výběrové řízení na dotační titul
„Rekonstrukce budov v majetku obce - II. etapa“. Předpokládané
náklady činí 360.000,- Kč. Obdrželi jsme dotaci z dotačního titulu „PSOV PK 2021 - projekty obcí“ ve výši 200.000,- Kč. Stavební
úpravy jsou pak naplánovány na prosinec 2021.
Dále nám byl schválen finanční příspěvek z dotačního titulu
„Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje“ ve výši
30.000,- Kč. Dalších 5.000,- Kč zaplatí obec ze svého rozpočtu,
protože celková částka dotace pro provozovatele prodejny je
35.000,- Kč.
Bylo také zahájeno jednání o nabídce k chystanému projektu
„Multifunkční hřiště v obci Cebiv“ s firmou Linhartsport.
Nadále probíhá výběr dodavatele na výměnu kotlů v restauraci a kulturním domě.

Jak jste si mohli sami všimnout, byla provedena demontáž
staré trafostanice směrem na Horní Kozolupy.
Stavební firmou byla provedena oprava nekvalitně zhotoveného parkovacího stání u domu č. 5 na návsi. Toto opravené parkovací stání bude do budoucna sloužit jako vzor pro vybudování
dalších parkovacích stání.
Děkuji všem pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci Petropavlovské poutě a fotbalového memoriálu Vladimíra Miloty, především místnímu sboru dobrovolných hasičů a kulturní
komisi OÚ Cebiv. Dále velký dík patří také Dámskému klubu
za přípravu občerstvení a aktivit pro děti na akci „Bezdružické
parní léto“.
Ještě bych Vás chtěl informovat o změně v zastupitelstvu obce.
Na vlastní žádost z důvodu stěhování odstoupila paní Stanislava Hochgesandtová. Tímto bych jí rád poděkoval za odvedenou
práci pro obec. Za paní Hochgesandtovou jako náhradnice nastoupila do funkce zastupitelky obce paní Emilie Modrzewska.
Paní Modrzewske přeji do nové funkce hodně úspěchů.
Z funkce místostarosty a člena zastupitelstva na vlastní žádost
ze zdravotních důvodů k 31. 7. odstoupil pan Ing. Zdeněk Teplý.
Rád bych panu Teplému poděkoval za jeho práci pro obecní úřad
a popřál mu brzké uzdravení a do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a životního elánu.
Závěrem bych Vám rád popřál ještě spoustu hezkých letních
dnů a našim žákům a studentům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku (snad již bez distanční výuky).
S pozdravem
Zdeněk Kovář, starosta obce

Opravene stání u domu čp. 5

Z ČINNOSTI STAROSTY od 31. 5. - 28. 7. 2021
31. 5.

7. 6.

10. 6.

21. 6.

- od 10:00 hodin, jednání s projektantem o nabídce
zhotovení projektu „Hromosvod kulturní dům
a restaurace“
- od 10:00 hodin, jednání se zástupcem Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje o nové komunikaci v obci
(průtah)
- od 9:00 hodin, jednání SOČ Černošín
- od 13:00 hodin, jednání s projektantem - projekt
„Revitalizace rybníku v obci Cebiv“
- od 14:00 hodin, jednání s majitelem prodejny v Cebivi

24. 6.

- od 10:00 hodin, jednání s projektantem - akce
„Chodník“

25. 6.
27. 7.
28. 7.

- od 8:30 hodin, jednání Mikroregionu Konstantinolázeňsko v Kokašicích
- od 8:00 hodin, jednání se zástupcem MAS
o programu k pořádání Cebivské návsi
- od 13:00 hodin, jednání se zástupcem firmy
Linhartsport o nabídce k projektu „Multifunkční
sportovní hřiště Cebiv“
Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - červen - červenec 2021
Administrace vyúčtování plateb z dotace na revitalizaci zeleně v obci.
Oficiální předání nového zásahového vozidla SDH Cebiv do výjezdu.
Dokončení návrhu změny územního plánu obce.
Prověření možnosti získání dotace na víceúčelové sportovní hřiště s umělou plochou.
Předání funkce místostarosty.
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TELEGRAFICKY Z NAŠÍ OBCE:
Proběhlo oficiální předání nového zásahového vozidla našim hasičům
O pořízení nové zásahové techniky pro naše hasiče jsme vás
průběžně informovali v předchozích vydáních Zpravodaje. Pro-

to nyní tyto informace doplňuji už jen několika snímky z oficiálního předání nového vozidla, které se uskutečnilo 12. 6. 2021.

…o úvodní slovo se postaral starosta…

…akci ústy svého velitele zhodnotili také naši hasiči…

…slavnostní křest vozidla byl svěřen starostovi a místostarostovi…
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…akce se zúčastnili také někteří zastupitelé a občané naší obce…

…hasiči své nové auto všem zájemcům předvedli…

…a po skončení oficialit následovalo posezení u něčeho dobrého…
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Obec podala návrhy na změnu územního plánu
V měsíci červnu byla zpracována a schválena zastupitelstvem
konečná verze návrhu změn územního plánu obce. Do návrhu byly zapracovány také dva podněty od majitelů nemovitostí

v katastru obce. Návrh změn byl zaslán zpracovateli územního
plánu, kterým je ORP Stříbro.

Prověření možnosti získání dotace na víceúčelové sportovní hřiště s umělou plochou
Naše obec má ve svém plánu rozvoje záměr vybudovat v
příštích letech víceúčelové sportovní hřiště s umělou plochou
k provozování volnočasových aktivit (tenis, nohejbal, volejbal,
minikopaná, florbal atd.). Zřízení takového hřiště by vytvořilo
podmínky pro to, aby zdejší mládež mohla provozovat i jiné činnosti, než je tomu doposud zvykem. Zahrát nohejbal nebo volejbal by si určitě ráda přišla i starší generace. Protože Ministerstvo
pro místní rozvoj vypsalo v červnu vhodný dotační titul, začali

jsme se zabývat podmínkami, za kterých by takové hřiště bylo
možné v Cebivi zřídit. Z mého pohledu je velmi potěšitelné to, že
se do přípravných prací ochotně zapojili i mladí lidé z obce, kteří
byli ochotni s celou akcí pomoci. Konkrétně se jedná o Marka
Jonáše, který prověřoval možnosti financování z dalších zdrojů
(ČEZ). Oslovili jsme také některé dodavatele, se kterými by případně bylo možné dál jednat. Vzhledem k ukončení mé činnosti
ve funkci místostarosty jsem podklady předal starostovi obce.

Změna ve funkci místostarosty obce
Vzhledem k tomu, že se v nejbližší době budu muset více
věnovat svému zdraví, rozhodl jsem se k 31. 7. 2021 odstoupit

z funkce místostarosty a člena zastupitelstva obce.

Text + foto
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta
PODĚKOVÁNÍ
Za SNK za rozkvět obec bych ráda touto cestou poděkovala panu ing. Zdeňku Teplému za jeho činnost v obci. Jsme
rádi, že jsme takového člověka mohli mít na kandidátce a že se
stal místostarostou obce. Jeho nezávislý a inteligentní pohled
na činnost místní samosprávy byl pro obec obrovským přínosem
a jeho široký rozhled dokázal pojmout a vyřešit problémy, s kterými jsme se potýkali. I když ne všem se jeho přístup zamlouval,
za úspěšnými projekty stojí on. Ing. Teplý stojí za úspěšnou
opravou obecního úřadu. Bez jeho zásahu bychom stále měli
staré obložení, staré podlahy a zátěžové koberce, podobně by
dopadla i rekonstrukce kulturního domu. Stojí za projektem
na revitalizaci zeleně a v nejbližší době realizovatelným projektem
na pěší propojení obce. Víte sami, že když nastal problém
s kvalitou vody, staral se a běhal, zajímal se o vodojem, který
byl za léta neopečovávání v neutěšeném stavu, tři roky pracoval
a běhal okolo nového hasičského auta a rekonstrukce hasičárny. Kdo viděl internetové stránky, ví, že se změnily k nepoznání
a mají pěkný moderní vzhled, který ,,doladil“ také místostarosta.
Spoustu jeho práce není vidět, ale dotáhl do konce mnoho, ně-
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kolik let rozjednaných věcí, jako je např. směna pozemků před
novými bytovkami (aby se mohla v příštích letech vybudovat
pěkná komunikace), dokázal zajistit položení optického kabelu
v době, kdy byla obec rozkopaná (takže vlastně zabil dvě mouchy
jednou ranou) a mnoho jiných různých ,, maličkostí“. Všem nám
ukázal, že není jedno, kdo stojí v čele obce a že i s malým rozpočtem se dá udělat hodně věcí, když umíte pracovat s moderními
technologiemi, které, jak jistě všichni ví, jsou v dnešní době naprosto nepostradatelným pomocníkem.
Zdeňku, přejeme Ti hodně, hodně zdraví, ať si ho dlouho můžeš užívat obklopen Tvojí báječnou rodinou.
SNK za rozkvět obce
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PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Finanční výbor a komise pro pořádek a životní prostředí
Svůj příspěvek nedodali.

Kontrolní výbor
v současné době zpracovává stavy místních komunikací, což
je úkol, který dostal od zastupitelstva. Zpracováváme dokument
stejným stylem, jako jsme zpracovávali pozemky, tedy formou
prezentace - fotografie s popisem - tak, aby byl k dispozici dal-

ším zastupitelům. Bude moci být aktualizován s každou opravou, nebo jen úpravou jakékoliv komunikace. Bude tedy ukazovat současný stav komunikací tak, aby se mohly plánovat jejich
opravy.
Za kontrolní výbor Pavlína Jonášová

Kulturní komise
V červnu má svátek Petr a Pavel. Již mnoho let připadá
na tento svátek Cebivská pouť. Nedílnou součástí je Memoriál Vladimíra Miloty v kopané. Tento turnaj pořádají hasiči ve
spolupráci s obcí. I letos se zúčastnilo několik týmů. Co se týče
poutě, nebyla to klasika. Přesto si ale dětičky užily pouťové atrak-

ce. Nejvíce se líbil aquazorbink, který byl u nás v obci poprvé.
Dětem se odpoledne moc líbilo a tak doufám, že se podaří zajistit
pouť na příští rok.
Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Čerpáno z brožury Cebiv - Kapitoly z dějin jedné západočeské
obce (Zdeněk Procházka)
pokračování ze zpravodaje č. 3………………….
Práce na nedokončeném zámku pokračovaly samozřejmě i a
Löwensteinů, pro které byl však pouze jednou z četných rezidencí, které měli i v Čechách i v Německu. Nejvýznamnějším
mezi stavebníky knížecího rodu byl jistě rozmařilý císařský polní
maršál Karel Tomáš Löwenstein(* 1714 † 1789). Na jeho stavební činnost, probíhající na zámku, upomínal znak zasazený nad
vjezdem do pravého rizalitu při západním průčelí. Ten dle cebivské obecní kroniky obsahoval nápis Carl Furst zu Löwenstein
1769. Také freska v hlavním sále zámku, umístěném v prvním
patře a obráceném okny do návsi, upomínala na tohoto šlechtice. Zbytky nápisu, který poté bylo možné rekonstruovat dle
cebivské kroniky, jsem zde fotografoval již v roce 1995. Nápis
na stropě, dnes přebílený, zněl: Vivat Carl Regierendes Furst
zu Löwenstein - Wetrheim 1766.
Za knížete Karla Tomáše byly rovněž přistavěny boční rizality východního křídla, které dodaly zámku jeho konečný půdorys. Přístavbu můžeme datovat na základě materiálu skáceného
na krov jihovýchodního rizalitu. Kmeny na jeho stavbu byly
pokáceny na přelomu let 1774 - 1775. Přestavba byla vedena
s maximální šetrností a především pro vnější efekt. Okenní ostění nebyla kamenná jako u západní fasády, ale pouze štuková. Severovýchodní rizalit byl přistavěn přímo k omítnuté fasádě zámku, v níž byla ponechána původní okna, s vnitřní úpravou této
části zámku nebylo nikdy započato. Na straně druhé však Karel
Tomáš vybavil zámek mobiliářem a využíval jej k příležitostnému pobytu. Svědčí o tom soupisy zámeckého inventáře z let
1777 - 1780 ( viz příslušnou kapitolu). Za Karla Tomáše vznikla zřejmě i obrazová galerie ve velkém sále zámku, o kterých se
dozvídáme rovněž ze starých inventářů. Karel Tomáš přesto, že
pobýval ve Vídni a na Německých panstvích, přestavoval také
nedaleký bezdružický zámek. Tyto stavební podniky byly svěřovány vrchnostenským správcům, kteří kapsu pana knížete
rozhodně nešetřili. Není proto divu, že na lowensteinsko-borsko-bezdružické panství byla uvalena nucená správa. Nástupci
Karla Tomáše se již okázalým stavebním projektům vyhýbali,
ale jejich zájem o cebivskou rezidenci přece jen, byť v omezené
míře, pokračoval. Ke konečnému dořešení obrovitého mansardového krovu došlo kolem roku 1818 za Karla Tomáše Ludvíka
Josefa Konstantina Löwensteina, který vládu nad panstvím převzal v roce 1814. Tehdy byl stržen starý, snad ještě renesanční
krov, vymezený dvojicí štítů a vypínající se nad východní částí
zámku, který byl nahrazen mansardou. Teprve tímto zásahem
byl naplněn původní záměr neznámého architekta a zámek získal podobu, v jaké jej známe dnes. Ale i tato jistě nákladná přestavba, která měla zámek představit jako velkolepé sídlo, byla
realizována jen ve vnějších pohledech a s maximálním zřetelem
na úspornost projektu. Vnitřní prostory východního křídla obý-
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vané vrchnostenskými úředníky nebyly nikdy zcela dokončeny.
Do značné míry provizorní je také krov rozepjatý nad východní
polovinou zámku.
Okázalou podobu barokního sídla se širokými schodišti a vysokými stropy a s výraznými fabiony si zachovala západní část
zámku (výzdobě hlavního sálu bude věnována samostatná kapitola). Ještě při zaměřování zámku v roce 1997 stála v místnosti
v patře jihozápadního nároží pozdně barokní kachlová kamna
s monogramem Karla Tomáše, knížete Löwensteina, která byla
mezitím ukradena. Ve východní části zámku stojí za zmínky manýristický interiér kaple. Ostatní prostory byly opakovaně znehodnocovány novodobými přestavbami a úpravami, které probíhali především v době poměrně nedávné, kdy zámek spravoval
státní statek.
……pokračování příště
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NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři ,
začal bych asi tím, že náš sbor plně zorganizoval a uspořádal memoriál Vladimíra
Miloty, turnaj v minikopané o putovní pohár
konaný při každoroční pouti v Cebivi. Obec
dodala poháry a ceny pro vítěze. Bohužel
pouťová zábava v naší obci neproběhla. Škoda... Samotný turnaj
a celá akce se velmi vydařila a při zápasech se nikdo nezranil.
Po skončení turnaje se pouštěla alespoň hudba z reproduktorů,
protože se lidem nechtělo domů, protože skvělá obsluha čepovala výborné pivko a k tomu jste si mohli dát dobrou klobásu nebo
masíčko. Velmi děkuji všem, kteří se na této velmi podařené akci
podíleli. Byli jsme pozváni do obce Lestkov, kde místní SDH slavilo výročí sboru a v rámci dobrých vztahů našich sborů jsme
se rádi těchto oslav zúčastnili. Předváděla se zde různá hasičská
technika, a tak jsme předvedli i náš nově plně vybavený vůz.
Proběhla také výroční valná hromada našeho sboru za rok 2020
za účasti delegáta s Tachova. Bohužel v termínu na který nejsme zvyklí, a to jenom díky covidové době, která nám tuto akci
nedovolila uspořádat dříve. Samotný delegát potvrdil, že jsme
teprve druhý sbor v okrese, který výroční valnou hromadu uspořádal. Za účasti většiny členů sboru, starosty obce i delegáta pana

Pecháta, jsem podal rezignaci na funkci starosty sboru, z osobních, časových důvodů, pracovní vytíženosti, ale především z důvodů mého přestěhování do K. Lázní. Sám jsem uznal za vhodné, aby tuto funkci nadále vykonával člověk s trvalým pobytem
v obci Cebiv, aby měl přehled o dění v obci. Na funkci starosty
hasičů byl navržen a následně zvolen pan Genčůr Jaroslav, který
má letité zkušenosti z práce ve sboru v Lestkově. Já jsem zůstal
členem sboru a pokud mi to čas a práce dovolí rád se zapojím
do činnosti. Děkuji vám všem za veškerou práci pro sbor v CEBIVI. Byli a jste skvělí a bylo mi ctí s vámi pracovat. Jsem velmi
rád, že se vytvořilo zdravé jádro. Neustále se hlásí noví členové
a věřím, že i nadále budeme tahat za jeden provez. Čeká nás nyní
ještě spousta práce např.21.srpna akce pořádaná naším sborem
POMÁHEJ A CHRAŇ, nebo hned další víkend Cebivská náves.
Budeme rádi, když přijdete. Tímto bych se s VÁMI rád rozloučil
a věřím, že i nadále se budeme občas vídat, nebo jen posedíme
u pivečka a jen tak poklábosíme. Užijte zbytek léta a dovolených
a ve zdraví užívejte svých životů...
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt
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Dámský klub
Přijede parní vlak, nebo nepřijede? V současné epidemiologické situaci nebylo do poslední chvíle jisté, ale nakonec se vše
podařilo a parnička přijela i do Cebivi. Pro klub to znamenalo
naložit maso, objednat klobásy a kolik koláčů, co do tvořivých
dílen, pomůže nám někdo, jak dlouho tu bude vlak…… ? Pořadatelé, z. s. Plzeňská dráha, nás mile překvapili, že vypravili
do Cebivi vlak celkem 3x, což v minulosti nebylo. Dokonce se

zájemci mohli svézt i přes pňovanský most v sobotu do Bezdružic a v neděli do Plzně, což byla také novinka oproti minulým
létům. Přípravy začaly i pro pana Karáska, který pokaždé připraví v čekárně svůj model železnice. Ten má a i letos měl, u dětí
obrovský úspěch, protože pan Karásek dovolí dětem přehodit
výhybky, pustit vláček, zvednout náklad, nebo si hrát s figurkami zvířátek z farmy, nebo Zoo, rozestavěných kolem železnice.

Děkujeme pane Karásku, že jste každý rok s námi a dáváte výstavou vašeho modelu této akci zajímavější ráz. Děti mohly zajít
také do našich tvořivých dílen, kde byl velký zájem o malování
na keramiku, sádru, ale i vyrábění náušnic. Pro dospělé bylo připraveno občerstvení a tradiční koláče od ,,Pustiny“ zmizely hned
s příjezdem prvního vlaku. Všichni jsme konstatovali, že už je na

čase předat „štafetu parniček“ mladším, a tak doufáme, že hasiči,
kteří nám s přípravami velmi pomohli ( moc děkujeme, ta rychlost, když je nás na to tolik , je skvělá) si to natrénovali a příští rok
jim my pomůžeme a oni si to ,, odmakaj“ 😊
Za Dámský klub Monika Saková

Životní jubilea
V září 2021 oslaví narozeniny

Ludmila Pavlíková
Milan Moravec
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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NAPSALI NÁM…..

U nás v Cebivi, aneb: ,,škoda, že u toho nejste“
(Podoba s městem Kocourkovem je čistě náhodná)
Je možné, že už vám někdo o Cebivi lecos pověděl. A možná, že i nepěkné věci. Nevěřte tomu! Lidé se rádi posmívají. Já
vám však povím, že nikdy nebylo vsi chytřejší než Cebiv. To
jsme takhle jednou navrhli, že bychom mohli zvelebit náves. Co
na tom, že už jí před lety někdo zvelebil. My jsme neměli čas, se
o ní starat. Kdo mohl vědět, že tam všechno uhyne. Určitě tam
dali špatné rostliny a narafičili to na nás, aby to nám uhynulo.
My to uděláme lépe. Uděláme tam i stání pro auta tak, aby nám
to tam nikdo nerozjezdil a my to měli hezké. Tak jsme do toho
šli. Jeden ,,inžinýr“ nám to zpracoval, ale dlouho trvalo, než jsme
mohli začít. Nebylo počasí a tu trávu nám tam pořád někdo rozjížděl. Naštěstí přišel za námi pomocník, který se nabídl, že si to
stání vybuduje sám. A proč ne, řekli si někteří zastupitelé a svolili
k tomu a že pan starosta na to dohlédne. Tak se také stalo. Pracovalo se a dohlíželo a pracovalo a dohlíželo. A bylo hotovo. No
jo, ty by se ale nesměla na obzoru objevit paní Rejpálková a její
nohsledi, kterým se jen tak něco nelíbí. A hned, že tam není toto,

a tohle, že je špatně a toto tam být nemělo. My jí ukážeme, nás
je víc a nám se to takhle líbí. Zvedli jsme ruce, že to tak necháme, že je to pěkné. Ale ještě nemáme vyhráno. Přišel další z těch
od Rejpálkové a zeptal se, jestli se nám to opravdu takto líbí. No,
co jsme měli říct? Tak jsme přistoupili na to, že to ten pan pomocník opraví. A zase jsme narazili. Najednou pan pomocník nebere
telefony a dělá mrtvého brouka, říká starosta. Ale my jsme chytré
hlavy, my máme řešení. Uděláme si to sami a správně! Pozveme
odbornou firmu, ta ví, jak na to. A kdo, že to zaplatí? No to je
jedno. Hlavně, že to budeme mít z krku a nebudeme to muset
dál řešit, ani s Rejpálkovou, ani s pomocníkem, ani s ostatními.
A kdo za to může, že to tak dopadlo? No Rejpálková. Kdyby do
toho nejerpala, měli bychom stání ( sice ošklivé, ale měli) a nemuseli bychom za to utrácet peníze. To jsme ale chytré hlavy!!!!
Toto byla první kapitola a vůbec se mi nechce psát: pokračování příště.
Pavlína Jonášová

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
Jana Moutelíková

Čím jsem asi byla v minulém životě
Určitě každý z nás přemýšlí někdy o tom, čím byl v minulém
životě. Vzhledem k tomu, že mam hrůzu z velkých lodí, já byla
jistě pasažér na Titaniku. Už mě to napadlo mockrát 😂.
Můj muž tvrdí, že jsem musela být pes. V lese cítím lišku
a ani ji nemusím vidět. To nás má, ale asi víc lidí. Když jsme
jezdili na základní školu do Bezdružic, tak na nádraží chovali
stříbrné lišky a když chodíte kolem 4 roky, tak se naučíte……

A čím bych chtěla být v dalším životě? Asi naším kocourem.
Má se dobře a jen se povaluje.
Ať už mi to vyjde anebo ne, klidně bych si dala současný život znovu, jen bych si přála víc rozumu, abych na škole nebyla
takový lajdák.
Přeji vám krásné letní dny
Marta Pivoňková

9

Cebivský zpravodaj č. 4/2021

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ č. 6/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 23. června 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 5/2021.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2021.
3. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Přijetí dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
od Plzeňského kraje v celkové výši 66 430,- Kč, z toho podíl
obce Horní Kozolupy činí 32 406,- Kč.
4. Vyhlášení záměru prodeje dřevěného WC ke dni 28. 6. 2021
za cenu 100,- Kč.
5. Přijetí dotace na akci Cebivská náves od Plzeňského kraje
ve výši 50 000,- Kč.
6. Přijetí dotace na provoz prodejny v obci Cebiv ve výši
30 000,- Kč.
7. Poskytnutí příspěvku ve výši 35 000,- Kč na provoz prodejny
v obci Cebiv panu Van Dai Buy, Na Vinici 1742/1, Stříbro.
8. Přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „2021
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“
ve výši 20 000,- Kč na opravu hasičské stříkačky PS12.
9. Prodej p. p.č. 979/8, k.ú. Cebiv, ostatní plocha, rozloha 397 m2
a p. p. č. 979/23, k.ú. Cebiv, ostatní plocha, rozloha 30 m2 panu
Vladislavu Londovi, Cebiv 37 za cenu 50,- Kč / m2.
10. Pacht části p. p. č. 1082/7, k.ú. Cebiv, trvalý travní porost
o rozloze 324 m2 - zahrádka č. 2 dle přílohy k usnesení
č. 5/2021 paní Michaele Kuncové, trvale bytem Cebiv 84,
za cenu 1,- Kč/m2/rok.
11. Pacht části p. p. č. 1082/7, k.ú. Cebiv, trvalý travní porost
o rozloze 349 m2 - zahrádka č. 3 dle přílohy k usnesení
č. 5/2021 paní Ireně Farkové, trvale bytem Cebiv 84,
za cenu 1,- Kč/m2/rok.
12. Pacht části p. p. č. 1082/7, k. ú. Cebiv, trvalý travní porost
o rozloze 302 m2 - zahrádka č. 4 dle přílohy k usnesení
č. 5/2021 panu Patriku Šeborovi, trvale bytem Cebiv 101,
za cenu 1,- Kč/m2/ rok.
13. Pacht části p. p. č. 1082/7, k. ú. Cebiv, trvalý travní porost
o rozloze 580 m2 - zahrádka č. 5 dle přílohy k usnesení
č. 5/2021 panu Josefu Červeňákovi, bytem Cebiv 85,
za cenu 1,- Kč/m2/rok.
14. Pacht části p.p.č. 1082/7 o rozloze 373 m2 a části p.p.č. 38/1
o rozloze 174 m2, obě v k.ú. Cebiv, trvalý travní porost zahrádka č. 6 dle přílohy k usnesení č. 5/2021 panu Jaroslavu
Kuncovi, trvale bytem Cebiv 96, za cenu 1,- Kč/m2/rok.
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15. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-10-00956
se společností Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99,
Praha 4.
16. Návrh změny č. 1 územního plánu obce Cebiv.
17. Dodatek č. 12 ke Smlouvě o převzetí a odstranění nebo
využití odpadu č. 3010 s Ekodepon s.r.o., Lažany 36,
Černošín.
18. Pronájem kulturního domu - sál s kuchyňkou dne 10. 7. 2021
za účelem pořádání rodinné oslavy paní Ireně Smazalové,
Cebiv 5.
19. Úpravu parkovací stání u nemovitosti Cebiv čp. 5
zhotovitelem podle již dříve vybudovaného parkovacího
stání u nemovitosti Cebiv čp. 99 a doplnění obrubníků
od nemovitosti Cebiv čp. 103 tak, aby nedocházelo k sesuvu
upravené plochy do uvedeného parkovacího stání.
C. Zastupitelé neschválili:
1. Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru
odpadních elektrozařízení a odpadních baterií nebo
akumulátorů se společností REMA Systém a.s.,
Budějovická 1667/64, Praha 4.
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace na akci
Cebivská náves od Plzeňského kraje ve výši 50 000,- Kč.
2. Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace na provoz
prodejny v obci Cebiv ve výši 30 000,- Kč.
3. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku
ve výši 35 000,- Kč na provoz prodejny v obci Cebiv s panem
Van Dai Buy, Na Vinici 1742/1, Stříbro.
4. Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy“ ve výši 30 000,- Kč na opravu
hasičské stříkačky PS12.
5. Starostu obce podpisem kupní smlouvy na prodej p. p. č.
979/8, k.ú. Cebiv, ostatní plocha, rozloha 397 m2 a p. p. č.
979/23, k.ú. Cebiv, ostatní plocha, rozloha 30 m2, s panem
Vladislavem Londou, Cebiv 37, za cenu 50,-Kč / m2.
6. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na pacht části
p. p. č. 1082/7, k. ú. Cebiv, trvalý travní porost o rozloze
324 m2 - zahrádka č. 2 dle přílohy k usnesení č. 5/2021 s paní
Michaelou Kuncovou, trvale bytem Cebiv 84, za cenu
1,- Kč/m2/rok.
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7. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na pacht části
p. p. č. 1082/7, k.ú. Cebiv, trvalý travní porost o rozloze
349 m2 - zahrádka č. 3 dle přílohy k usnesení č. 5/2021 s paní
Irenou Farkovou, trvale bytem Cebiv 84 ,
za cenu 1,- Kč/m2/rok.
8. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na pacht části
p. p. č. 1082/7, k.ú. Cebiv, trvalý travní porost o rozloze
302 m2 - zahrádka č. 4 dle přílohy k usnesení č. 5/2021
s panem Patrikem Šeborou, trvale bytem Cebiv 101,
za cenu 1,- Kč/m2/ rok.
9. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na pacht části
p. p. č. 1082/7, k.ú. Cebiv, trvalý travní porost o rozloze
580 m2 - zahrádka č. 5 dle přílohy k usnesení č. 5/2021
s panem Josefem Červeňákem, bytem Cebiv 85,
za cenu 1,- Kč/m2/rok.
10. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na pacht části
p. p. č. 1082/7 o rozloze 373 m2 a části p.p.č. 38/1 o rozloze

174 m2, obě v k. ú. Cebiv, trvalý travní porost - zahrádka č. 6
dle přílohy k usnesení č. 5/2021 s panem Jaroslavem Kuncem,
trvale bytem Cebiv 96, za cenu 1,- Kč/m2/rok.
11. Starostu obce podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o užití,
implementaci a provozní podpoře informačního systému
HELIOS Fenix č. F-10-00956 se společností Asseco Solutions,
a. s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4.
12. Starostu obce podpisem Dodatku č. 12 ke Smlouvě o převzetí
a odstranění nebo využití odpadu č. 3010 s Ekodepon s. r. o.,
Lažany 36, Černošín.
13. Starostu obce podpisem smlouvy na pronájem kulturního
domu dne 10. 7. 2021 s paní Irenou Smazalovou, Cebiv 5.
14. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce, aby opětovně,
na základě připomínek zastupitelstva, projednal s majitelem
nemovitosti Cebiv čp. 5 řádné odstranění zjištěných
nedostatků na parkovací ploše před touto nemovitostí.

USNESENÍ č. 7/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 27. července 2021
od 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Rezignaci paní Stanislavy Hochgesandtové na mandát
zastupitelky obce.
2. Nastoupení paní Emilie Modrzewske do funkce zastupitelky
obce.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2021.

B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Prodeje dřevěného WC z majetku obce za cenu 100,- Kč panu
Zdeňku Kovářovi, Cebiv 97.
4. Pronájem místního pohostinství Cebiv 63 paní Evě Matějkové,
Strahov 31, Horní Kozolupy za cenu 500,- Kč / měsíčně
na dobu neurčitou.

5. Změnu Statutu Cebivského zpravodaje - navýšení počtu
výtisků o 5 ks.
C. Zastupitelé neschválili:
1. Předsedkyní finančního výboru paní Zdeňku Řezníčkovou.
2. Předsedkyní finančního výboru paní Emilii Modrzewskou.
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem nájemní smlouvy na místní
pohostinství s paní Evou Matějkovou, Strahov 31, Horní
Kozolupy.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 15. září 2021 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu Cebiv.

SLOVO REDAKTORKY
Letní prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny. Užíváme jak sluníčka, tak i deště a hlavně si užíváme
možnosti opětovného setkávání a volné zábavy. Jezdíme na festivaly, na zábavy, koncerty, do divadel. Strašně
rádi jsme zapomněli na ošklivé období omezení, zákazů a příkazů. Myslím, že na letošní léto ale spíše budeme vzpomínat jako na léto, kdy se v republice objevil u nás ojedinělý úkaz, a to tornádo. Všichni jsme
s hrůzou vždy sledovali tornáda v Americe a říkali jsme si, ještě, že to není u nás. A stalo se. Ne ze dne
na den, ale z minuty na minutu se změnil život mnoha lidem. Přišli o střechu nad hlavou, staří, mladí,
s dětmi, nebo bez dětí. Nikdo z nás si to nedokáže ani představit. Zase se ukázalo, že pokud se stane
něco závažného, probudí se v Češích ,, dobrota“ a dokáží se semknout a pomohou. Tak se dostala
postiženým lidem finanční i dobrovolnická pomoc. Užívejme si každého dne, těšme se ze zdraví,
z klidu, z možnosti být se svými blízkými. Ne každý tuto možnost má...
Pavlína Jonášová
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Pomáhej a chraň
SDH Cebiv a Dámský klub Cebiv pořádá 21.8.2021 od 9:00
akci na téma Hasiči nazvanou ,,Pomáhej a chraň“.

Tímto Vás srdečně zveme!
Touto akcí chceme přiblížit lidem a hlavně dětem činnost jednotek dobrovolných hasičů a možnosti
zapojení v těchto sborech.
Přidej si mne do kalendáře

Můžete se těšit na rozmanitou hasičskou techniku včetně ukázky historické techniky,
představení činnosti hasičů, ukázka autonehody, vyprošťování zraněných osob a mnoho
dalšího.

21.8.2021 od 9:00 za kulturním domem v Cebivi

Akce je částečně sponzorovaná grantovým programem ,,Haranti 2021". Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či zrušení akce.

Placená inzerce
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Parní vlak v Cebivi

Nostalgie s parničkou

Tvořivé dílny Dámského klubu

Návštěvníkům zpříjemnily čas tanečnice...

.... a skupina Švejk band

Pan Karásek se svým modelem železnice
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