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Parní léto na nádraží v Cebivi
foto M. Stachura

Účastníci dětského dne

Dětem na dětském dni zahrál Vladimír Šoustek

Pan Ilja Karásek s manželkou sleduje
modely letadel na dětském dni
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po čtvrté v tomto roce se vám do rukou dostává nové vydání
Cebivského zpravodaje. Přinášíme vám v něm, jako obvykle, aktuální informace o dění v obci na další dva měsíce - srpen a září.
Nejdříve bych rád poděkoval místním dobrovolným hasičům
za perfektní zorganizování turnaje v malé kopané „Memoriál
Vladimíra Miloty“ a kulturnímu výboru za uspořádání Dětského dne a pouťové taneční zábavy. Dámskému klubu také děkuji
za uspořádání skvělé akce Indiánský den. V měsíci srpnu budeme pořádat akci s názvem Cebivská náves, a to v sobotu 31. srpna. Rád bych touto cestou opět požádal občany, aby v tento den
neparkovali svá vozidla na návsi a aby měli strpení s pořádáním
této akce. Program bude dále uveden ve Zpravodaji. Tímto bych
vás na tuto barokní slavnost rád pozval.
Jak jste si již mohli všimnout, v obci už funguje nové veřejné osvětlení. Dokončovací práce jak na veřejném osvětlení, tak
na rozvodech NN a jejich demontáž, by měly proběhnout
do 31. července 2019. Z Ministerstva průmyslu a obchodu jsme
obdrželi zprávu, že jsme byli dodatečně doporučeni k podpoře

ze státního rozpočtu ve výši 402.702,- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení.
V uplynulých dnech začala firma VAK KV budovat v severovýchodní části obce tlakovou kanalizaci. V první etapě bude vybudován hlavní řád, a poté bude následovat vybudování přípojek pro jednotlivé rodinné domy. Přípojky na veřejné části bude
hradit obec, přípojky na soukromých pozemcích budou hradit
majitelé nemovitostí. Majitelé nemovitostí se mohou v případě potřeby domluvit s provádějící firmou na umístění přípojky
a kanalizační jímky. Znovu bych rád požádal občany za trpělivost při provádění výkopových prací.
Na závěr bych vám všem rád popřál hezké léto, vydařené dovolené a dětem a studentům úspěšný start do nového školního
roku.
S pozdravem
Zdeněk Kovář - starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY OD 22. 5. - 19. 7. 2019
28. 5. 2019 - v 9.00 hodin kontrolní den na veřejné osvětlení
Cebiv
30. 5. 2019 - v 9.00 hodin jednání s dodavatelskou firmou
Elektroflexi Lutín v Cebivi
7. 6. 2019 - v 9.00 hodin jednání Valné hromady VZOZČ
v Toužimi
- od 13.00 hodin jednání s firmou Elektromontáže
Touš v Cebivi
10. 6. 2019 - od 10.00 hodin jednání se Správou vodních toků
na obecním úřadě
- od 14.00 hodin podepsání smlouvy kompletní
pozemkové úpravy Mydlovary na obecním úřadě
v Křelovicích
12. 6. 2019 - od 10.00 hodin jednání s Ing. Beránkem
z Ministerstva vnitra, jednání ohledně nové
vyhlášky na obecním úřadě
- od 13.00 hodin jednání s firmou Flexi Lutín
- kontrolní den

18. 6. 2019 - od 9.00 hodin jednání s firmou p. Červenka
- projekt na hromosvod kulturního domu
19. 6. 2019 - od 10.00 hodin kontrolní den – stavba NN
a veřejného osvětlení
20. 6. 2019 - od 9.00 hodin jednání členské schůze MKL
v Lestkově
25. 6. 2019 - od 9.00 hodin jednání s firmou Empemont
- demontáž a montáž rozhlasu
27. 6. 2019 - od 10.00 hodin, jednání s firmou TaNet
- p. Ing. Jirka - zavedení optických sítí
28. 6. 2019 - od 11:00 hodin - předání staveniště dodavatelské
firmě VAK KV
10. 7. 2019 - od 10.00 hodin - kontrolní den - stavba tlakové
kanalizace
Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY
S využitím dotací připravujeme revitalizaci veřejné zeleně a rekonstrukci kulturního domu
V červnu byla autorizovaným projektantem dokončena
a předána projektová dokumentace na revitalizaci veřejné zeleně,
kterou obec následně využila k podání žádosti o přidělení dotace
od MAS Český západ. Celková hodnota díla by se měla pohybovat kolem 1,6 mil. Kč, přičemž dotace by měla činit cca 900 tis.
Kč. Zbytek uhradí obec ze svého rozpočtu. Abychom pro obec
uspořili peníze, tak jsme na rozdíl od předchozích let zpracovali

žádost o dotaci vlastními silami. Plánek úprav návsi a Zahrady
naděje (společně s plánkem připravovaných úprav sociálního
zařízení v našem kulturním domě) můžete najít na webových
stránkách obce v části „Užitečné informace“ - záložka „Informace z naší obce“.
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Jednáme o ochraně zdroje pitné vody pro naše obyvatele
Za obec jsem připravil nesouhlasné stanovisko k návrhu
zmenšení ochranného pásma vodního zdroje Cebiv, zaslaného
ORP Stříbro na základě žádosti zemědělských subjektů, které
hospodaří v okolí horního toku Kozolupského potoka. K této
problematice proběhnou další jednání za účasti naší obce, pří-

slušného vodoprávního úřadu, žadatelů o změnu ochranného
pásma a odborníků v oblasti hydrogeologie. Pro naši obec je
tento vodní zdroj jediným zdrojem pitné vody a jeho důsledná
ochrana je v zájmu našich obyvatel.

Zpracování plánu rozvoje obce přispěje do budoucna k vyšším dotacím a umožní smysluplné plánování
Společně s dalšími zastupiteli pokračujeme na zpracování plánu rozvoje obce, který by měl zhodnotit aktuální stav v nejdůležitějších oblastech fungování obce a určit potřeby a možnosti
jejího dalšího rozvoje v příštích letech. Výsledkem bude návrh
projektů a opatření k řešení současných problémů a ke zlepšení
podmínek pro život obyvatel v obci. Vybrané projekty pak bude
možné po všech stránkách včas připravit a předejít tak problémům a nelogičnostem, na které někteří naši občané v souvislosti
s plánováním, přípravou a realizací akcí v minulosti poukazovali.
Připravené projekty pak bude možné realizovat podle finančních

možností obce. Zdrojem financování těchto akcí je vždy rozpočet obce a dále dotace z příslušných dotačních titulů. Kvalitně
zpracovaný plán rozvoje je jednou z podmínek, aby obec mohla
na připravené akce získat co nejvíce peněz z dotací a ušetřila tak
prostředky ve svém rozpočtu.
Do budoucna je zřejmé, že bude-li obec chtít v příštích letech
uskutečnit některé finančně náročné akce, bude muset kromě
prostředků z vlastního rozpočtu a peněz získaných z dotací hledat i jiné možnosti, jak získat finance na realizaci těchto projektů.

Odpadové hospodářství bude pro obec stále náročnější a finančně se dotkne každého z nás
Dne 21.5.2019 jsem se zúčastnil semináře zastupitelů obcí
a měst k problematice odpadů, pořádaného Plzeňským krajem
v obci Nevřeň. Protože nechci psát jen o tom, že jsem se akce
zúčastnil, ale hlavně o tom, co z jednání pro naši obec vyplynulo, uvádím dále nejdůležitější informace, které se dotknou i naší
obce:
- Od letošního roku musí obce zajistit systém sběru a svozu
biologického odpadu celoročně.
- Od příštího roku musí obce zajistit systém sběru a svozu
potravinářských olejů a tuků z domácností.

- Od roku 2025 bude muset dojít na základě směrnic Evropské
unie ke zvýšení podílů tříděných odpadů a jejich dalšího
energetického využití ve spalovnách, a to na úkor skládkování směsného komunálního odpadu na skládkách. V této souvislosti nás s největší pravděpodobností čeká nutnost dalšího
rozšíření třídění odpadů, produkovaných jak domácnostmi,
tak i v rámci podnikatelské činnosti a nepochybně i zvýšení
poplatků za skládkování odpadu.

Změna vlastníka pozemku umožní vybudovat tlakovou kanalizaci výhodnější cestou
Po jednáních trvajících více než půl roku se obci podařilo
úspěšně získat část pozemku p. č. 1038 směr Rochlov a mohly

zde být zahájeny práce související se zřízením nové větve tlakové
kanalizace v severovýchodní části obce.
Zdeněk Teplý

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Je tady další vydání zpravodaje a my bychom tak chtěli přispět
pár slovy. Rádi bychom zde psali, že cebivští občané si vzali k
srdci výtky, které jsme měli v minulých vydáních, ale bohužel
tomu tak není. Stále se tady rozmáhá nešvar vyhazování vedlejšího odpadu z domácích prací do kontejnerů v obci. Tímto PROSÍME všechny, kteří tento odpad produkují, aby ho odváželi zpět
na místo, odkud mají práci. Zaměstnavatel vás s tím určitě nevyhodí a obecní kontejnery tak nebudou přetékat. Na to se váže situace s PET lahvemi, kterých je více vedle kontejnerů než uvnitř.

Když každý PET lahev před vyhozením sešlápne, nezabije ho to,
ale Cebiv bude zase o něco vzhlednější. Další a poslední bod je
místní obchod, nebo spíše jeho „uživatelé“. Je to asi nekonečný
příběh, který ale nikdy Cebiv neudělá hezčí. Co si asi musí myslet cizí člověk, který přijde k nám do obchodu a první co uvidí
je močící osoba. No nejspíš už k nám nikdy nezavítá. Dotyční by
se měli zamyslet, zda je okolí krámu pro tuto potřebu to nejlepší
místo a něco s tím udělat. Za pořádkovou komisi
		 Jaroslav Vaněk, David Malý, Romana Křížová

Finanční a kontrolní výbor se do uzávěrky zpravodaje nesešel
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Kulturní komise
Pout‘

V červnu se konala Petropavlovská pout‘ jako každý rok. Byl
opět také memoriál Vladimíra Miloty v kopané, po skončení fotbálku se rozjela pout‘, tentokrát byl i malý řetízkový kolotoč, což
bylo super a děti se pobavily. K pout‘ové zábavě zahrál Classic
Band Vladimíra Neckáře, někomu se muzika líbila někomu ne.

Před půlnocí bylo losování vstupenek o ceny, hlavní výhru televizor, vyhrál Zdeněk Hlavsa s přítelkyní Simonou, ostatní ceny
byly vhodné jak do domácnosti, tak pro zábavu. Po slosování
vstupenek se ještě vesele tancovalo.

Den dětí

Dne 1. června se konal den dětí. Na hřišti jsme si pro ně připravili soutěže a hry. Nejdříve si děti zahrály s míčkem slalom.
Pro šikovné ručičky bylo sbírání papírových květin kolíkem. Rozumbradové hádali pohádkové postavičky a snažili se rozeznat
ovoce se zeleninou. Ovšem největší úspěch měly modely letadel
a ještě větší radost byla, když letadélka začala sypat bonbóny při
letu dětem rovnou pod nosánky. Za toto velké dík LMK Drápalík, které nám zprostředkoval pan Ilja Karásek. Také bylo podvečerní posezení u ohně, kde se opékali buřty a hrál na kytaru pan
Vladimír Šoustek. Byla radost si ho poslechnout. Všem, kteří
pomohli s programem akce, velké díky a dětičkám děkujeme za
účast, bylo to super.

Co nás čeká v měsíci srpnu a září

Cebivská náves setkání seniorů
za kulturní komisi Jana Moutelíková
		

Ceny na pouťové zábavě

HISTORICKÉ OKÉNKO
Psalo se v Cebivském šídle 4. číslo 1975 ( září)
Svazáci

uspořádají 4. října 1975 taneční zábavu. Bude hrát soubor
Amati Stříbro. Pořadatelé zvou všechny příznivce dobré hudby na taneční parket. Je to také příležitost pro všechny Václavy
a Františky. Svůj svátek však na této zábavě může oslavit i Michal
a Bohumil. Jak nám sdělila místní vedoucí pohostinství, bude
dostatek ,,materiálu“ k oslavě.
Není to však poslední akce svazáků. Další taneční zábavy se
uskuteční 25. října a 13. prosince. Na obou nám zahraje orchestr
Agroservisu Tachov za řízení s. Altmana.

Čtete knihy?

Oznamujeme vám, že cebivská knihovna bude otevřena každou středu od 18 do 19 hodin. S. Klinerová nás také informovala
o tom, že naše knihovna má dostat asi 100 kusů nových knih.

Sláma! sláma! sláma!

V poslední době /6 .9./ se brigád na sběr lisované slámy účastnili:
SSM: Hromka J., Krupová, Košina,Vocásková, Ježek, Vokoun,
Lešáková Vl., Cabálková Vl., Nevařil P., Nevařil J.,
Opava Fr. ml.
TJ: Polanský, Špeta, Hering, Kertis M., Kostka J.
ČSŽ: Boušková, Kostková st., Saková J., Heringová, Šůchová J.,
Kobyláková.
DV Jednoty: Polanská
MS: Hromka M., Opava Fr.
MNV: Nevařil, Šůcha
Dále: Kostka st., Bouška st.

Co plánují ženy do konce roku?

Brigádu při úklidu slámy a pomoc místnímu národnímu
výboru/růže/. Z kulturních akcí Mikulášskou nadílku a taneční
zábavu ,,Silvestr 1975“.

Nezlobíte v hospodě?

CŠ: Jak jste spokojena s hosty?
S. Hrubá: S hosty jsem spokojená, vycházíme si navzájem vstříc.
Jsem ráda, že se snaží udržovat čistotu. Někteří však zlobí, chtěli
by tady sedět až do rána, ale ty zvládnu levou rukou.
Pozn. Red.: tak pozor pivaři, dejte si majzla

Motoristy bude zajímat:

V automobilovém závodě vyrábějícím „moskviče“ končí příprava k výrobě malolitrážních vozů nových značek H2138 a N2140.
Budou to přechody k vozům naprosto nových modelů, které svými technickými parametry značně předstihnou populární
„moskviče“ typu 408 a 312.

Český svaz požární ochrany

plánuje koncem října námětové požární cvičení v rámci
okrsku. V říjnu se rovněž uskuteční výroční schůze. Vzhledem
k tomu, že je třeba posílit a omladit družstvu, žádáme mladé lidi
starší 18 let, aby přišli posílit naše řady.
Poslední zpráva Cebiv - Zad. Chodov 5:2
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Pracovníci velkokapacitního kravína v Cebivi

Hostinská paní Hrubá uprostřed, zleva pan Nevařil a zprava pan Hromka
6
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NAŠE ORGANIZACE
SDH Cebiv uspořádala pouťový turnaj v minikopané a v září se zúčastní taktického cvičení
Vážení čtenáři, chtěl bych napsat pár řádků o naší činnosti
v obci a jiných aktivitách našeho sboru. Byli jsme pozváni na
taktické cvičení záchranných sborů okresu TACHOV, se zaměřením na hašení požáru ze vzduchu (tedy letecky). Cvičení,
bohužel, bylo přeloženo na měsíc září, z důvodu velké vytíženosti leteckého personálu. Dále jsme se opět ujali pořádaní fotbalového turnaje v malé kopané na zdejší pouti. Mohu říci, že
turnaj se vyvedl, ale především se nikomu nic vážného nestalo.
Snad se sejdeme v takovém počtu i další roky, nebo bude účast
týmů ještě větší. Turnaje se zúčastnilo pět týmů. Zavítali k nám
pozdější vítězové z LESTKOVA, dále loňští vítězové NOTOR
ZÁCHLUMÍ, parta nadšenců ze STŘÍBRA - TYDÝTI, dále jistý
ZENIT a nakonec BLACK P. Některé zápasy měly velkou kvalitu
a opravdu se bylo na co dívat. Ve finále se utkali makáči z Lestko-

va a proti nim se postavili Tydýti. Utkání skončilo bez branek. O vítězi tak rozhodly penalty
a ty zvládli lépe Lestkovští v poměru 2:1. Třetí místo nakonec brali Notoři ze Záchlumí. Na závěr jsme za účasti pana Miloty
a starosty pana Kováře rozdali zúčastněným týmům ceny a šli
jsme se všichni společně pobavit a zahnat žízeň po dlouhém
sportovním dni.
Velké poděkování patří panu P. MODRZEWSKEMU, který
skoro všechny zápasy odpískal a velmi pomohl s celým turnajem.
Věřím, že i další ročníky proběhnou ve velké kvalitě a hlavně
v hojném počtu a ve zdraví. Sportu zdar.
Za SDH Cebiv starosta HOCHGESASANDT Dušan

Parní léto v Cebivi v režii Dámského klubu a pana Karáska
Letos, po roční pauze, jsme opět připravovali cebivské nádraží na příjezd parní lokomotivy. Vzali jsme si na starost jako
každý rok občerstvení a tvořivé dílny pro nejmenší. V sobotu
20. července bylo návštěvníků opravdu hodně. 20 minut po příjezdu lokomotivy bylo vyprodáno všech 60 koláčů, které byly
připravené. :) Lokomotiva je v Cebivi hodinu, proto cestující
mají čas se občerstvit. Děti si mohly čekání na odjezd zkrátit
v tvořivé dílně. Návštěvníci si mohli prohlédnout model trati, v čekárně, který připravil pan Karásek. Tímto mu děkujeme
za zpestření čekání.
V neděli 21. července bylo návštěvníků také dost. Naše nabídka se rozšířila o výrobu již tradičních triček z Parního léta.

A kdo neměl chuť na vyrábění, si mohl už hotové tričko koupit.
Po odjezdu mašiny jsme se pustili do uklízení. A všichni jsme si
šli odpočinout, protože takové akce jsou vždy vyčerpávající.
Ještě na závěr patří obrovské DÍKY všem, kteří se podíleli
na přípravách a průběhu této akce.
Přijďte ochutnat naše občerstvení na Barokní náves v Cebivi
dne 31. 8. 2019. Občerstvení budeme připravovat ve spolupráci
s místní Hospůdkou.
Těšíme se na Vás
Za Dámský klub EM

NAPSALI NÁM…..
Pan hostinský byl po dlouhé době mile překvapen a zároveň nás zve na kvalitní muziku
Vážení čtenáři i dnes vám zde napíši pár řádku o dění v místním hostinci a mých pocitech. Začal bych tím, že nám začaly
prázdniny a s ním i horké léto. Občas se stane, že příliv zákazníků je větší, proto vás prosím, mějte s námi trpělivost. Věřte,
že děláme vše proto, aby se to orosené pivčo dostalo co nejdříve
i k vám. Je to poprvé, co mohu říci po nějaké akci, která se konala
v kulturním domě, že jsem byl mile překvapen úrovní sociálního zařízení den po akci. Mám na mysli POUŤOVOU ZÁBAVU
a s ní i spojenou samotnou pouť. My jsme se po celou dobu
statečně starali o samotné občerstvení. Snad jsme nezklamali
a všichni si přišli na to své. Chtěl bych velmi poděkovat VŠEM,
co nám pomáhali.
Asi jsme vyhlášená hospoda široko daleko, protože k nám
zavítají zajímaví návštěvníci, třeba až z Jižních Čech. Patnáct
žíznivců s kytarami - to se pilo a zpívalo až dlouho do noci.

No super. Další taková přepadovka připochodovala z jisté
střední školy z Plzně. Nápor studentů jsme s přehledem zvládli
a uspokojili jsme i jejich žízeň. Jsme
nesmírně rádi za každého hosta, který k nám zavítá a dá si u nás něco do
nosu. A teď to nejdůležitější. V měsíci září pořádáme VE SPOLUPRÁCI
s DÁMSKÝM KLUBEM docela zajímavou a kvalitní muziku, a to kapelu
ZAKÁZANÝ OVOCE. Tímto zveme
všechny lidičky, co mají rádi dobrou
muziku. Vezměte s sebou dobrou náladu a velkou žízeň. Termín konání je
14. září.
hostinský Hochgesandt Dušan
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Životní jubilea
V září oslaví narozeniny

paní Ludmila Pavlíková
pan Milan Korim
a pan Milan Moravec
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
USNESENÍ č. 6/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 19. června 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 5/2019.
2) Návrh jízdního železničního řádu na období od 15. 12. 2019
do 12. 12. 2020 pro trasu Pňovany zastávka - Bezdružice
a zpět.
3) Rozpočtové opatření č. 4/2019.
4) Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
- Program jednání.
- Ověřovatele zápisu.
- Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Cebiv ke dni
24. 6. 2019.
- Vyhlášení záměru pachtu p. p. č. 152/7, k. ú. Cebiv, orná půda,
o celkové výměře 5 099 m2 ke dni 24. 6. 2019.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Obnova veřejného osvětlení
v obci Cebiv - dodávky“ s ELEKTRO FLEXI s. r. o., U Kapličky
21, Lutín.
- Dohodu o změně okresní hranice mezi k. ú. Mydlovary a k. ú.
Bezemín v rámci provádění komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Mydlovary s obcí Křelovice.
- Koncept kroniky za rok 2017 ve znění vznesených připomínek.
- Dohodu o provedení práce s kronikářkou obce na zápis údajů
do kroniky obce Cebiv za rok 2017.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu uzavřené dne
15. 3. 2018 s Vodohospodářským sdružením obcí západních
Čech, Studentská 328/64, Karlovy Vary.
C. Zastupitelé neschválili:
1) Poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. KLUB RADOST,
Barákova 23, Prostějov.
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
„Obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv - dodávky“
s ELEKTRO FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, Lutín.
2) Starostu obce podpisem Dohody o změně okresní hranice
mezi k. ú. Mydlovary a k. ú. Bezemín v rámci provádění
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mydlovary s obcí
Křelovice.
3) Starostu obce podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o právu
provést stavbu uzavřené dne 15.03.2018 s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, Studentská 328/64,
Karlovy Vary.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 14. srpna 2019 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu Cebiv.

SLOVO REDAKTORKY
Nejde si nevšimnout výrazné změny našeho zpravodaje.
Redakční rada navrhla zastupitelům změnu zpravodaje vzhledem
k tomu, že současný stav již nevyhovuje moderním požadavkům
a také proto, že poslední dva zpravodaje nebyly v takovém stavu,
jaký bychom si představovali. Vrátili jsme se k již osvědčené tiskárně v Plané, s níž máme dobré zkušenosti a která nám zajistí
profesionální grafické zpracování. Přistoupili jsme též ke změně
formátu především proto, abychom čtenářům přinesli kvalitu
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nejen v psaném slově. Další změnou je posunutí
uzávěrky zasílání příspěvků do zpravodaje, a to
na poslední den v měsíci. Z tohoto posunu
plyne i vydání zpravodaje, které připadne
na každého desátého v měsíci, kdy má
zpravodaj vycházet. Věřím, že změny budou vítány a všichni budeme spokojeni.

Účastníci memoriálu Vladimíra Miloty
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