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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vychází první vydání Cebivského zpravodaje v roce 2022. Letošní zima je zatím velmi mírná, ale do jara je ještě daleko a teprve
uvidíme, co si pro nás další zimní měsíc připraví.
V tomto úvodním slově bych vás chtěl informovat o opravách
a investičních akcích, které obec připravuje na nejbližší období.
Největší investiční akce v tomto roce bude rekonstrukce místní vodní nádrže na parcele č.p. 38 v Bezemíně. Náklady na tuto
akci jsou 1.619.324,-Kč bez DPH. Podmíněný příslib dotace
je 1.174.291,-Kč. V březnu bude uskutečněno výběrové řízení
na dodavatele této akce.
Do konce měsíce února 2022 dokončí firma Tazata opravu
obecního úřadu, II. etapa za cenu 324.689,-Kč. Poskytnutá dotace od PSOV PK „projekty obcí“ je 200.000,-Kč. Při této rekonstrukci bude opraveno sociální zařízení (elektroinstalace,

vodovod a kanalizace), zázemí pro zaměstnance a nové dlažby
a obklady. Na celé budově obecního úřadu bude zřízen nový okapový systém.
Dále vybudujeme kryté parkovací stání na parcele č. p. 66
(obecní dvůr) v hodnotě cca 150.000,- Kč o rozměrech 11 x 6 m.
V době rekonstrukce obecního úřadu není možný běžný provoz obecního úřadu, proto bych Vás chtěl požádat o strpení po
několik dnů s nastalou situací.
Chtěl bych vás také upozornit, že stále probíhá prodej palivového dřeva z obecních lesů.
Všem čtenářům Cebivského zpravodaje přeji úspěšný rok
2022.
S pozdravem

Zdeněk Kovář,
starosta obce

Rekonstrukce obecního úřadu

Z ČINNOSTI STAROSTY od 7. 12. 2021 - 25. 1. 2022
7.12. - od 9:00 hodin, účast na kolaudaci „Bezpečné propojení
pro pěší v obci Cebiv“
15.12. - od 14:00 hodin, jednání s projektantem, projekt
hromosvodu restaurace a kulturní dům
3. 1. - od 10:00 hodin, jednání s firmou Tazata
5. 1. - od 9:00 hodin, jednání s projektantem, místní
vodní nádrž Bezemín
6. 1. - od 9:00 hodin, jednání se zástupci firmy DYPS Plzeň

10. 1. - od 13:00 hodin, jednání s Ing. Coufalem, Městský úřad
Bezdružice
17. 1. - od 8:00 hodin, kontrolní den, II. etapa opravy obecního
úřadu
25. 1. - od 9:00 hodin, kontrolní den, II. etapa opravy obecního
úřadu
Zdeněk Kovář
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Máme tu nový rok, doufám, že jste do něj všichni vstoupili
správnou nohou.
Ohledně práce za poslední dva měsíce ve své funkci, toho
moc nemám. Obecní úřad, jak víte, je v rekonstrukci. Společně
s paní Moutelíkovou jsme vybraly nové obklady do chodby, kuchyně a sprchy na úřadě. Také jsme hledali novou kuchyňskou
linku do kuchyně v KD. Proč vlastně novou, když tam nová je?
Když se sál pronajímá, nebo se tam pořádá nějaká obecní akce,
je potřeba větší pracovní plocha, než tam momentálně je. Proto
jsme do KD vybrali větší a ta stávající co tam je, bude v kuchyni
na úřadě. Tam ta velikost pracovní desky bude dostačující. Také
jsem dostala od SDH seznam věcí, které by potřebovali doplnit
pro výjezdovou jednotku. Ten momentálně zpracovávám do přehlednější podoby. Velitel hasičů ví, jaké resty mají doplnit, pevně
věřím, že po těch x měsících, kdy na ně apeluji, co mají dodat,
bude vše konečně splněno.

Možná jste se všimli, že u „starých bytovek“ to vypadá jak
na parkovišti před obchoďákem, když jsou výprodeje. Já jsem si
toho teda všimla. Rozumím tomu, že dnes už je v rodině i více
aut. Podívejte se, jak je ta tráva u zahrádek poničená. Tam je to
jak bažina, teď když roztál sníh. Proto prosím, pokud auto nepoužíváte a využíváte jiné, nedávejte ho tam. Všimla jsem se minimálně dvou, které tam stojí a nikdo s ním delší dobu nevyjel.
Rozumím i tomu, že není jiná možnost kam zaparkovat. Proto
apeluji jen na ty, kterým tam to auto jen tak stojí.
Pevně věřím, že už připravujete masky na masopustní průvod, který bude v únoru. 😊 Doufám, že nám momentální covidová situace dovolí se pobavit i na večerní zábavě. Zatím je to
otevřená kniha, situace se mění z minuty na minutu…
Přeji mnoho zdraví v téhle nelehké době.
Emilia Modrzewska, místostarostka

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Kulturní komise
Ze všeho nejdříve bych chtěla popřát příjemný začátek nového
roku. Jak všichni víme, s kulturními akcemi budeme letos pravděpodobně opět na štíru.
Chtěla bych poděkovat hasičům za roznášku dětské mikulášské
nadílky.

Budeme doufat, že se 19. února 2022 budeme moci sejít na masopustním průvodu. Večerní zábava se bohužel konat nebude.
Tímto zveme všechny alespoň na masopustní veselí. Sejdeme
se tedy 19. února v 11 hodin před obecním úřadem a dáme něco
dobrého.
Za kulturní komisi předsedkyně Jana Moutelíková

Komise pro pořádek a životní prostředí
Vážení spoluobčané,
už je to nějaký čas, co jsme se neozvali. Přelomil se nový rok
a my bychom vám do něj chtěli popřát hodně zdraví, které je
teď víc než potřeba. Asi není nutné vám připomínat, že je důležité sešlapovat PET lahve před vyhozením do kontejneru, aby
nám nepřetékaly. S tím souvisí také třídění odpadu. Dodržujte
prosím také pořádek v obci. Závěrem bychom chtěli poděkovat
zaměstnancům obce, že se starají o odklízení sněhu na nových
chodnících. Bezpečnost na prvním místě! 😊
Jaroslav Vaněk,
David Malý,
Romana Kuncová
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Kontrolní výbor
Začátek roku je pro kontrolní výbor ve znamení inventur.
Obecní úřad, hasičárna, kabiny, kulturní dům, hospoda - všude kontrolujeme majetek obce, jeho stav, označení. Navrhujeme
vyřazení, popř. doporučujme zařazení do majetku. Tento rok se
nám, doufáme, podařilo dát seznamy do pořádku tak, že souhlasí s fyzickým stavem. Je to naše poslední inventura v tomto
volebním období, proto jsme se snažili naši 4letou práci dokončit
tak, abychom našim nástupcům zanechali vše v pořádku. Určitě
pro nás nikdy inventury nebyly jen formalitou, ale snažili jsme se
vše dohledat a řádně označit. Řešili jsme už jen drobnosti, jako
např. přeřazení majetku a několik vyřazení. Při inventurách jsme
odhalili i nedostatky na pronajímaném majetku. Z místnosti
na úklid si nájemce hospody udělal sklad a čistota nových WC
je na pováženou. Jedno wc bylo uzavřeno s tím, že je zde závada,
o které nájemce obec neinformoval. Po naší intervenci byla závada obecním zaměstnancem opravena a wc se může opět používat. Zástupce nájemnice byl upozorněn na nedostatky a vše bylo
nahlášeno i starostovi obce. Doufejme, že vše již bude v pořádku.
Pavlína Jonášová

Finanční výbor
se do uzávěrky zpravodaje nesešel.

HISTORICKÉ OKÉNKO

Mlýn ležel na cebivském katastru asi v polovině cesty mezi
Slavicemi a Cebiví na potoce, který vytéká ze Slavic. První zmínky o mlýnu se objevují při prodeji cebivského statku Löwenstei-

nům roku 1712, mlýn byl ale patrně již středověkého založení.
V roce 1827 byl mlýn na náklady vrchnosti nově vystavěn.
Plánek pro jeho stavbu je dochován ve fondu Ústřední správa
Löwenstein (SOkA Plzeň) Jeho budova je též zakreslena na mapě
stabilního katastru z roku 1839. Mlýn byl poškozen při povodní
v roce 1890, poté nebyl již obnoven a zanikl. Z jeho stavby se nedochovaly viditelné pozůstatky. Je patrná pouze hráz mlýnského
rybníka, zarostlá trnkami a náletovou zelení.

Rollamühle s rybníkem na mapě z roku 1839

Plán Rollerova mlýna s z roku 1827 (ÚS Löwenstein, SOA Plzeň).

Čerpáno z brožury Cebiv - kapitoly z dějin jedné západočeské
obce (Zdeněk Procházka)
Pokračování ze zpravodaje číslo 6/2021

Rollerův mlýn
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Bezemín a jeho okolí
Nejstarší zmínky o Bezemínu se objevují v roce 1115
ve známém Kladrubském falsu. V tomto roce věnoval polovici vsi klášteru v Kladrubech jakýsi Prestan (Přestan). Později se celá ves nacházela v majetku drobných feudálů. V roce
1380 prodala Bona z Bezmína celý majetek v této vsi Lvíkovi
z Rochlova. Zanedlouho potom získali celou ves Gutštejnové a připojili ji k blízkému rodovému hradu. Roku 1460 je Bezemín uváděn mezi vesnicemi, které Jetřich z Gutštejna zaslal
věnem manželce Elišce ze Schönfeldu. Tehdy se víska skládala
z pěti hospodářských usedlostí. V roce 1549 prodal Viktorín
z Gutštejna hrad s panstvím, při němž se nacházel i Bezemín,
Hanuši Elpognarovi z horního Schönfeldu, který je připojil
k Bezdružicím, při nichž zůstal prakticky až do konce patrimoniální správy. V roce 1566 zde urbář bezdružického panství uvádí 7 hospodářů, kteří měli ještě česká jména. Podle O. Lenze zde
byli usazeni hospodáři Příhoda, Mach, Josef, Pšek, Krysa, Jirsa
a Novej, který hospodařil na mlýně. Na základě soupisu podaných podle víry žilo roku 1651 ve vsi celkem 10 poddanských
rodin. Rychtářem zde byl třicetiletý Jakub Janda. V berní rule
z roku 1654 je zapsáno 5 sedláků - Jakub Janda, Jan Isaak, Adam
Landa, Šebastian Matras a David Rydl s rodinami, kteří vlastnili
42 - 55 strychů rolí. Ve vsi dále žili rodiny tří chalupníků - Bartoně, Webera, Šimona Šafáře, a Blažeje Kramera.
V roce 1752 se ves skládala ze dvanácti selských usedlostí
a chalup. U vsi je uveden mlynář na zakoupeném panském mlýně
se stoupou a olejnou. Dle sommerovy topografie tu v roce 1838
stálo 17 domů, obydlených 102 obyvateli a panská cihelna. Mapa

Bezemín, stará kovárna se zvoničkou na dřevořezu A. Gröschla.

Bezemín na mapě z roku 1839 (SOkA Tachov).
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stabilního katastru, která je o rok starší, zde zaznamenává dva
rozměrné dvory, rozložené především při severním okraji návsi
a rybník položený v dolní jižní části návsi. Jižní a jihovýchodní
část vsi vyplňovaly domkářské usedlosti. Při severním okraji vsi
stála cihelna obklopená hliníkem, jejíž později vystavěný komín
je zachován dodnes. Typickou stavbou, kterou na bezemínské
návsi zachytil na dřevorytu A. Gröschl, byla stará roubená kovárna se zvoničkou. Ta samozřejmě již dávno zmizela stejně jako
řada bezemínských usedlostí, které zanikly po odsunu německého obyvatelstva po roce 1945.

Bezemínské hradiště
Bezemínské hradiště se rozkládá na skalnatém ostrohu ohraničeném hlubokým údolím Úterského potoka a potoka Hadovky, které se pod hradištěm spojují. Hradiště se skládá ze dvou
samostatně opevněných částí. Prostornější opevnění se rozkládá
na ploše cca 3,5 ha a je ohraničeno dobře zachovaným valem,

který je na jihovýchodě doplněn příkopem. Vnější stranu valu širokého téměř 10 m tvořila plenta sestavená z nasucho kladených
kamenů, vnitřní hrana valu byla sroubena z klád a s lícní stěnou
propojena dřevěným roštem. Konstrukce valu byla vyplněna
kameny a hlínou. Menší oválné opevnění je situováno v těsné
blízkosti hradiště na skalnatém ostrohu vystupujícím nad údolí
Hadovky. Také tato část hradiště byla obejmuta valem. Archeologický materiál datuje život na hradišti do 8. - .9. století našeho
letopočtu. Zaniklo mohutným požárem a jeho funkci patrně zakrátko převzalo sousední hradiště na Šipíně. Na ostrožně před
opevněním se rozkládá raně středověké mohylové pohřebiště,
na kterém byli pohřbíváni i obyvatelé hradiště. Z návrší se otevírají pohledy na blízký Šipín s barokním kostelem sv. Barbory
i do údolí Hadovky a věží hradu Gutštejna.
Na východním úpatí hradiště v údolí Úterského potoka stojí romantické zříceniny starého hamru, který zde byl v místech
starší stavby vybudován v roce 1851. Vyrábělo se tu především
zemědělské náčiní a hřebíky.

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
rád bych vám popřál vše nejlepší do nového roku 2022, hlavně
zdraví.
Jediné, o co se s vámi mohu za zimní měsíce podělit, je dokončování rekonstrukce kuchyně naší hasičské zbrojnice.
Co jsme vlastně všechno udělali? Jako první jsme prováděli bourací práce. Dělala se voda a elektrika, poté se rovnaly, štukovaly
a malovaly zdi, pokládali jsme dlažbu a obklady. Linku už máme
postavenou a namontovanou a teď už jen malé úpravy a máme

hotovo. Finální foto přidáme v dalším vydání.
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se podíleli
na rekonstrukci.
Máme v plánu s rekonstrukcemi pokračovat. Nyní bude
na řadě šatna pro výjezdovou jednotku, která je momentálně
v hrozném stavu. Pak uvidíme, co dále.
Mějte se fajn.
Za SDH Cebiv starosta hasičů Jaroslav Genčúr

Dámský klub
Letošní rok je pro Dámský klub Cebiv rokem výročním. Je
to již 25 let od oficiálního vzniku klubu. Jako neformální skupina pracujeme od roku 1994 a do oficialit jsme ,, vpluli“ až
v roce 1997. Od začátku jsme se zaměřili na práci s dětmi. Můžeme se pochlubit, že jsme stáli u obnovení tradice dětských maškarních rejů, nebo oslav Dne dětí atd. V obci nebylo ani vhodné
zázemí pro děti, a tak jsme za pomoci našich manželů vybudovali dětské hřiště. Použili jsme herní prvky (kolotoč a prolézačku)
z bývalého dětského hřiště, které ještě pro nás, vyrobili naši taťkové a dobudovali jsme pískoviště a volejbalové hřiště. Tím jsme
vlastně obnovili tradici volejbalových utkání. Před ,, stodvojku“
(před bytovkou čp 102) se v té době směřovala většina kulturního dění v obci. Jak jsem výše psala, pořádali se volejbalové turnaje, turnaje v minikopané, dětské dny, slavila se májka atd. atd.
V té době jsme neměli moc peněz, a tak jsme pořádali zábavy.
Tehdy se na nich dalo ještě vydělat, většinou tím, že jste připravili

tombolu. Naše tomboly vždy čítali na 200 cen. Tenkrát jste mohli vyhrát např. prase, hnůj, pšenici, kohouta, či holuby. Vše jsme
získávali od sponzorů. Pořádali jsme pouťové zábavy a velkou
oblibu měly pyžamové plesy. Je pravda, že klub byl pár let v útlumu a nepracoval, ale zase se vzpamatoval a teď už u nás pracují
děti, které dřív s námi chodily tvořit. Alespoň nám trošku sníží
věkový průměr. V době, kdy budete číst tyto řádky bude pro nás
vrcholit příprava na výroční schůzi v kavárně místního zámku.
O tom budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.

Monika Saková
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NAPSALI NÁM…..
Podpořte v TESCO Tachov hendikepované děti
střediska Víteček
Společnost TESCO každoročně podporuje charitativní činnost v regionu a o tom, který projekt nakonec podpoří, nechává
rozhodovat veřejnost ve svých obchodech. V letošním roce v našem regionu soutěží 3 projekty, hlasování probíhá v obchodním domě TESCO v Tachově od 17. 1. - 13. 2. 2022 a každý,
kdo se chce do rozhodování zapojit, si může u pokladny vyžádat
hlasovací žeton. Ten následně vhodí do jednoho ze 3 hlasovacích boxíků za pokladnami, a tím dají hlas projektu, který se
jim nejvíce zamlouvá. Náš projekt i s popisem je zcela vpravo. V
Tachovském TESCU jsou průhledné boxíky na žetony hned za
pokladnami u nákupních košíků.
Prosíme veřejnost o podporu projektu 15. přední hlídky
Royal Rangers na pořízení zahradního nářadí pro hendikepova-

né a vozíčkáře střediska Víteček, aby nestáli stranou při údržbě
rozlehlé Vítečkovské zahrady a mohli se do ní zapojit spolu se
svými zdravými vrstevníky.
Za Středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Je po vánocích….
Tak už je měsíc po vánocích. Máme tady další nový rok.
Všichni jsme doufali, že bude lepší, že už budeme bez omezení,
bez covidu. Ale vypadá to, že ten neřád tady s námi bude ještě
nějaký čas.
Jediné, co nás může v současné době trochu potěšit, je fakt, že
se blíží jaro. To nám snad nikdo nemůže vzít, nebo zakázat. Mám
ho ráda, ale to už jsem tady určitě zmiňovala 😁
Máte předsevzetí do toho letošního roku? A ještě se ho držíte?
Ja to nedělám, nemám pevnou vůli a přitom bych toho měla docela dost. Par věcí vám tady pro pobavení napíšu. Chtěla jsem se
učit anglicky….. ve škole jsem 4 roky s tímto jazykem bojovala.
Takže to shrnu, po 14 dnech domácí výuky, jsem na tom stejně
jako před. Rotoped už mé taky nebere jako loni 😁.
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Jednu věc jsem vydržela a jsem za to na sebe pyšná. Už to
budou 4 roky, co jsem přestala pít alkohol. Rozhodnutí ze dne
na den. Nemusel to být novy rok.
Takže dnes se s vámi loučím a těším se na příští zpravodaj.
Ted jdu zasadit semínka kytiček, rozhodla jsem se, že si je budu
pěstovat sama a nebudu je kupovat.
Good bye everybody😂😂
Marta Pivoňková
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Hospic sv. Jiří Tachov, o.p.s.
provozovna - nám. Republiky 70, 347 01 Tachov
Iva Csanálosi - tel.: 605 226 298, vedoucí provozovny
e-mail: hospic@hospictachov.cz
web: www.hospictachov.cz
facebook, Twitter, Instagram: Hospic Sv. Jiří, Tachov
SLUŽBY HOSPICE
• domácí hospicová péče
• návštěvní služba zdravotních sester a lékaře
• pohotovostní linka zdravotních sester a lékaře 24/7
• zaškolení v ošetřování nemocného
• zápůjčky zdravotních a kompenzačních pomůcek (lůžka, kyslíkové koncentrátory…)
• sociální poradenství a poradenství pro pozůstalé
• psychologická a duchovní podpora
Příjem do péče a poradenství:
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek od pondělí do pátku v čase
od 8.00 -16.00 h.
Kontaktujte nás:
Marie Fouňová, DiS., tel: 739 686 251, sociální pracovnice - pro
sjednání služeb a sociální poradenství volejte nebo pište na poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, tel: 605 937 869, vrchní sestra, vrchni@hospictachov.cz
Hospic Sv. Jiří, o.p.s., provozovna v Tachově, je financována
z darů a grantů, podpořte nás darem nebo členstvím v Klubu
přátel hospice, více na tel.722 982 914 Lucie Davidová, e-mail:
hospic@hospictachov.cz, www.hospictachov.cz, číslo transparentního účtu: 2400 723 426/2010
AKTUALITY:
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Dar do tříkrálové kasičky je možné
zasílat v průběhu měsíce ledna bankovním převodem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 pod variabilním symbolem 777930042 (je
důležité uvést, aby peníze doputovaly pro hospic).

Děkujeme za vaše dary do Tříkrálové sbírky, většina z částky
bude poukázána na podporu tachovského mobilního Hospice
Sv. Jiří.
Poděkování listopad 2021: „Ještě jednou bych Vám všem, celému
kolektivu, chtěla poděkovat za laskavý a profesionální přístup k
mé mamince. Byli jste mi velikou oporou, bez Vašich rad a pomoci
bych to jen velice těžko zvládla. Jsem vděčná, že jsem mohla s maminkou zůstat až do konce, pro ni ve známém prostředí, s lidmi,
které měla ráda …a s Vaší velikou pomocí.“ paní Jitka P.
Přimda:
Rádi bychom poděkovali obyvatelkám Obce Cebiv, paní Věře
Procházkové a Haně Londové, za podporu hospice prostřednictvím výroby krásných praktických a dekorativních předmětů,
které slouží na podporu hospice(prodej v hospicovém obchůdku) a ocenění pracovníků a dobrovolníků za jejich službu.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI PROŽILI NÁROČNÉ
CHVÍLE ROKU 2021! DO NOVÉHO ROKU PŘEJEME HODNĚ SIL, PEVNÉ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ!
PF 2022!
Za tým Hospice Lucie Davidová

Jiřina Šiklova a Iva Csanalos

Ž ivotní jubi l e a
V únoru 2022 oslaví narozeniny

Danuše Rakovcová, Jiřina Klinerová,
Zdeňka Řezníčková, Josef Hromka.
V březnu 2022 oslaví narozeniny

Anna Linková.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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USNESENÍ č. 11/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 8. prosince 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 10/2021.
2. Rozpočtové opatření č. 10/2021.
3. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Cebiv uvedeném v příloze č. 11 zápisu
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv č. 11/2021 ze dne
8. 12. 2021.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč Středisku Víteček,
Plánská 270, Černošín.
4. Rozpočet obce Cebiv na rok 2022 jako schodkový. Příjmy
7 226 283,- Kč, výdaje 8 015 829,- Kč. Schodek ve výši
789 546,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.
5. Střednědobý rozpočtový výhled obce Cebiv na období let
2023 – 2025.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
8. Ceník odvozu a zneškodnění komunálního odpadu na území
obce Cebiv pro podnikatele na rok 2022
9. Dodatek č. 13 ke smlouvě č. 3010 o převzetí a odstranění nebo
využití odpadu se společností EKODEPON, s.r.o., Lažany 36,
Černošín.
10. Odpis pohledávek v celkové výši 93 645,53 Kč z důvodu
nevymahatelnosti.

11. Zprávu o uplatňování územního plánu Cebiv podle § 6 odst.
5 písm. e), § 47 odst. 5 a 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
za období od nabytí účinnosti Územního plánu Cebiv dne
4. 9. 2009, která tvoří přílohu č. 12 zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Cebiv č. 11/2021 ze dne 8.12.2021.
12. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu,
v rozsahu zadání změny – tj. Pokyny pro zpracování návrhu
změny č. 2 Územního plánu Cebiv, které jsou součástí Zprávy
o uplatňování Územního plánu Cebiv (bod e) podle § 6 odst.
5 písm. e), § 47 odst. 5 a 55 odst. 1 stavebního zákona.
13. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4180 o převzetí a odstranění nebo
využití odpadu se společností EKODEPON, s.r.o., Lažany 36,
Černošín.
C. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem dodatku č. 13 ke smlouvě č. 3010
o převzetí a odstranění nebo využití odpadu se společností
EKODEPON, s.r.o., Lažany 36, Černošín.
2. Starostu obce podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě č. 4180
o převzetí a odstranění nebo využití odpadu se společností
EKODEPON, s.r.o., Lažany 36, Černošín.
3. Starostu obce zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Zprávu o uplatňování ÚP Cebiv v souladu s § 165 odst. 3
stavebního zákona.
4. Starostu obce podpisem darovací smlouvy na poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč se Střediskem Víteček,
Plánská 270, Černošín.

SLOVO REDAKTORKY
Máme za sebou pololetní vysvědčení. Někteří šli domů s úsměvem na tváři a jiní zase s obavou, co bude doma.
Jsou i tací, kteří vysvědčení nedostali a někteří je viděli on-line přes monitor počítače. Fenomén dnešní doby.
Vždycky jsem si myslela, že předání vysvědčení je pro všechny slavnostní akt, ať už jste prvňáček, nebo maturant.
Když si vzpomenu na svá školní léta, tak nejvíc natěšená jsem byla na prvním stupni. První třída (tehdy ještě
ve čtyřtřídce v Cebivi) to bylo něco, když vás sledovali ještě o tři roky starší spolužáci! Jaké to ale bylo pro ty
slabší spolužáky? To jsem tehdy vůbec neřešila. Pro všechny to bylo takové napětí, mrazení, překvapení,
nebo zklamání. Myslíte, že toto se dá prožít on-line? Nemohu soudit. Jedno vím ale jistě. Všichni, kdo
nyní prožívají on-line výuku, budou mít svým dětem, nebo i vnoučatům o čem vyprávět. Doufejme,
že se brzy vrátíme do standardu a žáci a studenti se zase budou moci potkávat a prožívat spolu
radosti i smutky. Všechno zlé je pro něco dobré, říká přísloví. Co najdeme dobrého na současné
situaci? Možná i to, že spousta rodičů si uvědomila, že učitelská profese není jednoduchá,
a ,,to moje zlatíčko“ není zase tak zlaté, jak se tváří. Milí žáci a studenti, gratuluji vám
k dosažení jakéhokoliv výsledku ve škole (nebo vlastně doma😊), protože to, co jako
školáci prožíváte určitě není jednoduché. Užijte si pololetní prázdniny, potažmo i ty
jarní. A vzhledem k tomu, že výuka z větší části asi probíhala doma popřemýšlejte, jestli by nestálo za to, oznámkovat rodiče. Ať také
vidí, co prožíváte za stresy, když čekáte na jejich reakci na vysvědčení.
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Pavlína Jonášová

Psalo se v Tachovském deníku

Mikuláš 2021
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