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Neprodejné

Josef Hromka st. „zarouškoval“ ženicha

Eliška Janšová postavila s rodiči sněhuláka „kočičku“

Viktoriánský fanoušek Michala Hory

Další sněhulák Michala Hory postavený společně s Milanem Hromkou
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vychází první vydání cebivského zpravodaje v roce 2021. Letošní
zima začíná být, zdá se, opravdovou zimou se sněhem a mrazem
a tak bych si hlavně kvůli našim dětem přál, aby to tak ještě nějaký čas vydrželo. A pak se můžeme těšit na příchod jara.
V tomto úvodním slově bych vás chtěl informovat o opravách
a investičních akcích, které obec připravuje na nejbližší období.
Největší investiční akcí v tomto roce bude výstavba bezbariérového a bezpečného propojení obce (chodník), kde v současné
době čekáme již jen na závěrečné schválení dotace a potom bude
následovat výběr dodavatele.
V měsíci dubnu bude zahájena revitalizace zeleně 1. etapa
(náves), kde je již schválena dotace a vybrán dodavatel.
Pro letošní rok jsme znovu požádali o dotaci z programu
Obnovy a stabilizace Plzeňského kraje na rekonstrukci budovy
obecního úřadu, 2. etapa a na zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje pro rok 2021.
V roce 2021 chceme také požádat o dotaci na rekonstrukci
místní vodní nádrže v Bezemíně s realizací v roce 2022.

Do konce dubna 2021 obdrží naše JSDH nový dopravní automobil s požárním přívěsem Ford Transit Custom za cenu
1.070.781,- Kč. Dotace celkově činí 750.000,- Kč.
Vážení spoluobčané, loňský rok 2020 byl téměř celý ve znamení pandemie Covid-19, a to se také projevilo na běžném chodu obce snížením počtu úředních hodin. Úřední hodiny jsou
vlivem pandemie stanoveny na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. S tímto problémem
se budeme muset bohužel potýkat i v nejbližších měsících roku
2021, protože počet infikovaných tímto virem v současné době
není optimistický.
Znovu bych Vás chtěl upozornit, že je stále na obecním úřadě
zdarma desinfekce na ruce.
Přeji Vám do roku 2021 vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
a snad již brzy překonáme tuto pandemii.
S pozdravem
Zdeněk Kovář, starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY 1. 12. 2020 do 26. 1. 2021
1. 12. 2020 - od 10:00 hodin, předání nemovitostí dotčených
realizací díla Cebiv, TC, Bezemín p.p.č. 65/5
v Bezemíně
2. 12. 2020 - od 9:00 hodin, předání nedodělků na akci
Tlaková kanalizace Cebiv
17. 12. 2020 - od 9:00 hodin, předání stavby Rekonstrukce
hasičské zbrojnice a oplocení
18. 12. 2020 - od 9:00 hodin, jednání SOČ v Černošíně

15. 1. 2021 - od 9:00 hodin, jednání se zástupcem firmy Tazata,
stavební úpravy obecního úřadu
26. 1. 2021 - od 10:00 hodin, jednání se zástupcem firmy DYPS
Plzeň a její představení

Propadlý nově položený chodník u ,, starých“ bytovek

Zdeněk Kovář
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Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - prosinec 2020 - leden 2021
Nacenění objektů v majetku obce (šatny na sportovním
hřišti, altán Bezemín)

Pokračování přípravy investičních akcí, oprav a žádostí o dotace pro rok 2021

Doplnění nových aplikací na webové stránky obce v součinnosti s firmou Galileo

Posouzení technického řešení a ekonomické výhodnosti
využití solární energie v rámci naší obce (střešní fotovoltaický systém na budovách obce)

TELEGRAFICKY Z NAŠÍ OBCE:
Připravujeme 2. etapu rekonstrukce budovy obecního
úřadu
Kromě ostatních investičních akcí, plánovaných na letošní rok,
připravujeme také další část rekonstrukce budovy OÚ. Stavební úpravy by měly proběhnout v návaznosti na práce, provedené v loňském roce. Bude se jednat zejména o položení nových
dlažeb na chodbách, celkovou opravu kuchyňky a WC v I. a II.
NP, opravy omítek a vymalování všech těchto prostor. Rovněž by
měla proběhnout výměna všech okapů na budově, aby nedocházelo k devastaci zdiva a průsakům do stěn budovy (viz snímek
kuchyňky). Celkový rozsah rekonstrukce však bude záviset na
množství peněz, které bude moci obec k tomuto účelu uvolnit.
Nový modul pro čtení textu na webových stránkách naší
obce

Kuchyňka na obecním úřadu - současný stav

V průběhu ledna byly naše webové stránky doplněny o možnost
hlasového čtení textů, zveřejněných na webových stránkách naší
obce. Jedinečnost tohoto řešení spočívá v překladu napsaného
textu do hlasového výstupu online. V praxi to znamená, že např.
obecní úřad vloží na web aktuální informaci, novinku apod.

a vzápětí je možné nechat si daný text přečíst nahlas. Užití tohoto
modulu mohou ocenit zejména lidé se zrakovým postižením, ale
též např. senioři. Hlasové čtení funguje i v mobilních zařízeních
jako jsou chytré telefony či tablety. (zdroj: firma Galileo, spol.
s r. o.).

Ovládání modulu hlasitého čtení na webu naší obce
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Práce v areálu požární zbrojnice ukončeny
V prosinci byly dokončeny plánované práce v areálu požární
zbrojnice. Objekt je tak připraven na předání nového zásahového vozidla, které by mělo proběhnout do konce dubna letošního

roku. V dalším období se v součinnosti s našimi hasiči budeme
zabývat ještě úpravami šatny pro zásahovou jednotku.

Požární zbrojnice - původní stav a nový stav po dokončení rekonstrukce
Obec prověřuje možnosti využití solární energie
Obec se zajímá o možnost využití obnovitelných zdrojů pro
výrobu elektrické energie, což by v konečném důsledku přineslo nějaké peníze do stále napjatého rozpočtu obce. Děje se tak
v souvislosti s tím, že Ministerstvo životního prostředí připravuje možnost čerpání dotací pro ty obce, které mají vhodné
podmínky pro využití některého z obnovitelných zdrojů energie.

V následujících 10 letech bude v Modernizačním fondu k využití
minimálně 60 až 80 miliard Kč. Proto nyní posuzujeme možnost
instalace fotovoltaiky na střechu kulturního domu a ekonomickou výhodnost takového řešení.

JAK DÁL S ODPADY V NAŠÍ OBCI
Jaký byl stav s odpady do současnosti
V loňském roce vzniklo v naší obci celkem 70 t směsného komunálního odpadu. Z toho bylo 14,6 t tříděného odpadu (papír,
plasty, sklo, použitý jedlý olej). V poměru pak vychází podíl tříděného odpadu k netříděnému na 20,9 %. Obec musí za likvidaci odpadu každoročně doplácet nemalé částky, které v minulých
letech postupně narůstaly, protože poplatky za známky a „odměna“, kterou obec obdržela za třídění odpadu od Ekodeponu,
nestačily k pokrytí plateb za tuto službu.
Jak se bude situace vyvíjet v příštích letech
Po dlouhých letech stability se situace v odpadovém hospodářství začíná podstatně měnit. Hlavním důvodem je přijetí nového odpadového zákona, který má původce odpadů motivovat
k tomu, aby se a co nejvíce využitelných odpadů vytřídilo a dále
využilo. Nástrojem k tomu má být postupný růst poplatku za

likvidaci tříděného odpadu a poplatku za skládkování zbytkového odpadu. Současně zákon zvyšuje závazné limity pro třídění
odpadů, které jsou obce povinny plnit, aby jim nehrozil finanční
postih.
Kolik tedy bude obec platit za likvidaci odpadu v příštích letech?
Poplatek za likvidaci tříděného odpadu (papír, plasty, sklo,
použitý jedlý olej) se bude postupně zvyšovat ze současných
800 Kč za tunu až na 1850 Kč v roce 2030. Poplatek za ukládání zbytkového odpadu (odpad, který již nelze dále vytřídit)
bude růst ze současných 500 Kč za tunu na 800 Kč v roce 2030.
Nárůst poplatků bude naštěstí v prvních letech alespoň částečně zmírněn, a to díky možnosti uplatnění třídící slevy. Tu může
obec využít na zákonem určené množství komunálních odpadů.
I přesto se však obec zřejmě v příštích letech nevyhne zvýšení
poplatků za likvidaci odpadu, protože nebude moci neustále vykrývat ztráty ze svého rozpočtu.
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Zákon o odpadech také postupně zvyšuje povinné limity pro třídění odpadu, a to ze současných 45% až na 65% v roce 2030.
Za nesplnění těchto limitů bude obci hrozit pokuta ve výši
200 tis. Kč. Zdůrazňuji, že v loňském roce měla naše obec
vytřídit 45 % tříditelných odpadů, avšak podařilo se vytřídit pouze 20,9 %. Stanovený limit jsme tedy nesplnili a bude
třeba, abychom třídili více, protože jinak budeme platit více
peněz ze svých peněženek.
Co s tím může dělat obec?
Obec nyní hledá taková řešení, která by vedla ke snížení nákladů
na likvidaci odpadů. Jedná se například o efektivnější organizaci
svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který nás také
stojí hodně peněž z obecního rozpočtu. Dále obec musí v maximální míře podporovat třídění odpadu a omezení množství
zbytkového odpadu v černých popelnicích.

PAPÍR
SKLO
			

Jak můžete pomoci Vy?
Abychom za svoz odpadu nemuseli platit stále více peněz, tak
se musíme chovat tak, aby po nás zbylo co nejméně odpadu.
Pokud už nějaký zbyde, tak bychom jej měli důkladně vytřídit.
Do popelnice na směsný komunální odpad dávejte jen to, co nejde vytřídit jinam.

BIO
ODPAD

PLAST

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát pevné zdraví, klid a pohodu v roce 2021.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
příspěvek nedodala

				

Kulturní komise
Začal nám nový rok. Kulturní akce jsou naplánované, ale Masopust a dětské maškarní pravděpodobně nebudou. Můžeme
jenom doufat, že se uskuteční velikonoční jarmark a další plánované akce.

Přeji všem pevné zdraví. Snad bude lépe a sejdeme se co nejdříve.
Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková

Finanční výbor
Finanční výbor se sešel 9. 12. 2020. Tentokrát jsme se zaměřili
na hospodaření v lesích za rok 2016, 2017, 2018 a 2019. Bohužel
bylo zjištěno, že obec na lesích prodělala.
Za rok
2016: 		
-97.830,14 Kč
2017:		
-126.576,76 Kč
2018: 		
-65.107,96 Kč
2019: 		
-170.796,70 Kč
Za rok 2020 obec vydělala jen na prodeji kůrovcového dřeva
a získala dotaci na náklady spojené s lesem.
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Hodně lidí si myslí, jak jsou
lesy výnosné, ale bohužel až
do letoška na nich obec prodělávala. Uvidíme, jak se to bude
vyvíjet v dalších letech a jestli
získáme dotaci na lesy.
Stanislava Hochgesandtová,
předsedkyně finančního výboru
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Kontrolní výbor
Před koncem roku jsme se sešli, abychom zkontrolovali
plnění usnesení, zkontrolovali jsme též smlouvu na pronájem
pohostinství a dodržení podmínek vyhlášeného výběrového
řízení na dodávku automobilu pro JSDH. Neshledali jsme
závažná pochybení. Poukázali jsme na nedostatečně zpracovanou smlouvu na pronájem pohostinství, kdy již po několikáté
byl problém s předáním hostince (do současné doby nemáme
hostinec ještě předaný od minulého majitele). Proto jsme na-

vrhly body, které by měly být ve smlouvě podchyceny a starosta
dostal úkol od zastupitelstva, společně s právničkou zapracovat
do smlouvy, která by měla být podepsána s dalším nájemcem.
Zároveň pracujeme na inventarizaci majetku obce. Zatím jsme
zkontrolovali knihovnu, kulturní dům a kabiny. Čeká nás obecní úřad s posilovnou a hasičárna. Zprávu o výsledku přineseme
v dalším zpravodaji.
Pavlína Jonášová,
předsedkyně kontrolního výboru

HISTORICKÉ OKÉNKO
Čerpáno z brožury ,, Kapitoly z dějin jedné západočeské obce“
napsal Zdeněk Procházka
Brožura je k dostání na Obecním úřadě v Cebivi

Nejstarší historie obce
Obec Cebiv leží v Plzeňském kraji asi v polovici cesty mezi
Stříbrem a Konstantinovými Lázněmi. Významnou a zdaleka viditelnou dominantou obce je rozlehlý barokní zámek, jehož stavba, ač dnes zpustlá (dnes již není pravdou: pozn. red),
charakterizuje Cebiv již po několik staletí. Prochází tudy okresní
silnice, která se zde křižuje s tratí Pňovany- Bezdružice.
První písemná zmínka o Cebivi se objevuje v roce 1115 v tzv.
kladrubském falzu. Touto listinou kníže Vladislav I. obdarovává nově založený klášter v Kladrubech rozsáhlými majetky. Zakládací listina se nezachovala v originálu, ale v opisu tzv. falsu,
vyhotoveném v I. polovině 13. století. Mezi vesnicemi, které
klášter získal, byla tehdy i lokalita zvaná Cebeuo - dnešní Cebiv.
Další zmínka o vsi je podstatně mladší. Vztahuje se k roku
1379, kdy se již Cebiv nenacházela v majetku kláštera, ale v soukromých rukou vladyky Hrděboje, který mohl pocházet z rozvětveného rodu Hroznatovců. Vedle Cebivi vlastnil ještě blízké
Slavice a dnes již zaniklou obec Liběvice. Opět po delší odmlce
se v roce 1456 setkáváme s Linhartem ze Zádubu a na Cebivi.
Od rytířů ze Zádubu koupil před rokem 1543 Cebiv s tvrzí, poplužním dvorem a dalšími statky Jan Drzdéř z Hrádku. Tehdy je
poprvé výslovně uváděna tvrz, která zde byla jako sídlo místních
drobných feudálů založena mnohem dříve. Po Drzdéřích zdědili
tvrz se vsí rytíři Strojetičtí ze strojetic. Prvním majitelem Cebivi
z tohoto rodu byl 1603 Jindřich Strojetický ze Strojetic.
Jelikož Cebiv neměla kostel, spadala pod faru v sousedních
Horních Kozolupech. Do zdejšího kostela sv. Petra a Pavla byla
většinou pohřbívána cebivská vrchnost a na hřbitov prostí oby-

vatelé. Kostel bychom dnes v Horních Kozolupech marně hledali, v srpnu 1947 vyhořel a zakrátko byl zbořen. Ještě před
jeho likvidací byla z náhrobníku Lidmily Voršily ze Strojetic
(† 1624), který se nacházel v kostele, sejmuta cínová destička
a přenesena do muzea ve Stříbře. Lidmila Voršila byla pro Cebiv důležitou osobou. Skrze ni přešlo cebivské panství na rod
hrabat z Vrtby, kteří zde vybudovali dnešní zámek. Její osobě se
proto věnujeme podrobněji. Lidmila Voršila byla dvakrát vdaná. Jejich prvním manželem byl Bohuslav z Michalovic (†1621),
který byl jedním z českých pánů popravených při staroměstské
exekuci v roce 1621. Druhým manželem byl nám již známý majitel Cebivi Jindřich Strojetický († 1624).
Jelikož manželé zemřeli ve stejném roce a zřejmě bez dědiců,
zdědili Cebiv příbuzní Lidmily Voršily - rytíři z Vrtby. Prvním
z nich byl Sezima, který získal v pobělohorských konfiskacích
velké majetky a za věrné služby císaři Ferdinandu II. byl povýšen do hraběcího stavu. Sezimovou manželkou byla Barbora
Eusebie z Martinic, dcera Jaroslava Bořity z Martinic, který byl
při pražské defenestraci 23. 5. 1618 vyhozen z okna staroměstské radnice. Po Sezimově smrti se podruhé provdala za Kristiána Viléma, markraběte moravského. V roce 1651 a 1654 je
uváděna jako samostatná majitelka cebivského statku (viz následující kapitola). V roce 1656 Barbora Eusebie zemřela. Její
portrét je údajně zachován na zámku ve Smečně. Již o rok později, 1657, získává Cebiv společně s Křimicemi a Tlučnou Sezimův syn Jaroslav František, který však již o 2 roky později, roku
1659, umírá. Dle historických zpráv starý zámek v roce 1657
vyhořel. Snad již za Jana Františka byla zahájena přestavba sídla,
o níž však nemáme žádné konkrétní historické zprávy. Křimice
a Cebiv dědí v roce 1659 nejstarší ze Sezimových synů Jan František († 1687), který byl radou královské komory.

……………pokračování příště
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NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři,
tak se znovu setkáváme na stránkách zpravodaje a i v novém roce vás budu informovat
o dění v našem spolku. I tento rok, bohužel,
začal ve znamení Covid 19 a s tím spojená
i různá omezení. Omezena je tedy i naše
činnost. Z těchto důvodů se na doporučení OSH Tachov doposud nekonala ani výroční valná hromada. Jak jste si možná někteří všimli, tak firma Tazata dokončila stavební práce
na naší hasičárně. Nyní už jen čekáme na naše nové vozidlo, které snad do konce dubna už bude parkovat v naší garáži. Také
jsme si svépomoci dodělali nějaké vnitřní úpravy a i do budoucna se plánuje, za podpory našich dobrovolníků, hasičárnu
i nadále zvelebovat, aby i prostory pro výjezdovou skupinu plně
odpovídaly standardu výjezdových jednotek. Bylo nám nabíd-

nuto proškolení členů na práci s motorovou pilou pro zásahovou
jednotku. Tento kurz absolvují vybraní členové zásahové jednotky. Absolvovali jsme další výjezd do přilehlého Bezemína, kde
jsme pomáhali při hašení požáru v kotelně. Zasahujícím členům
,,výjezdovky“ patří velký dík za obětavou a dobře odvedenou
praci. Apeluji na vás, občany, aby jste nebrali na lehkou váhu
zimní období, kdy spousta rodin musí topit. Dodržujte, prosím,
bezpečnost při této činnosti a opravdu nakládejte s topnými
tělesy tak, jak se má. Věřte mi, následky jsou potom drastické
a někdy i zničující. Na závěr bych vám všem chtěl popřát hlavně
pevné zdraví a především trpělivost. My společně ten Covid přemůžeme a snad už brzy bude jen líp .

Garáž SDH před rekonstrukcí

Členové SDH připravují garáž na příjezd nového automobilu

Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt

NAPSALI NÁM…..
Můj život s domácím mazlíčkem
Kdo má doma pejska ať zvedne ruku. Je nás hodně, co?
Spí s vámi v posteli? Zase mám ruku nahoře…Asi všichni znáte
naše dvě uštěkané potvory. Pro někoho je to otravné, ale jsou to
prostě naši miláčci. Pokaždé vím, když okolo někdo jde a jen pár
odvážných vejde na dvorek 😃.
Adoptovali jsme si je. Černá Carrie je z útulku z Prahy a bílý Káj
je z Mladé Boleslavi.
Proč jsem si je pořídila? U Kajička to byla láska na první pohled,
když jsem ho viděla na fotce na internetu. Za měsíc jsem zjistila,
že to je málo, a tak přišla i druhá holčička.
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Proč vám o tom píšu? Rozmohlo se nám tady týrání pejsků a mě
se to vůbec nelíbí. Vím, že je nás tady víc. Není to problém jen
naší vesnice. Spoustu lidí si neuvědomuje, že pořídit si pejska, je
závazek na několik let. Musíte se mu dost přizpůsobit. My máme
hlídací „babičku“, tak vím, že je to obrovská výhoda. Nechápu,
jak může někdo jít večer spát a vědět, že nedal svému psovi najíst. Několik dní, několik týdnů…….. 😪 Všem musí být jasné,
že je odkázaný na vás, že sám si jídlo nesežene. Nechci, aby měli
všichni psa v posteli, to fakt ne. Ale bouda, jídlo a pití by snad
měl být základ. Očkování proti vzteklině a zaplacení poplatků
obci sice taky, ale to už nespadá do té kolonky týrání, ale do zodpovědnosti každého majitele psa.
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Co na závěr?
Nikdo nemá větší radost z vašeho příchodu z práce, jako váš pes.
On není falešný a má váš opravdu rád.
Kéž bych mohla zařídit, aby byly tresty za to, jak se někteří lidé
ke zvířatům chovají.
Marta Pivoňková
Reakce redakční rady
Předešlý článek byl napsán jako reakce na události, které se
v nedávné době udály v Cebivi. Ačkoliv jsou to věci, na které nebude nikdo z Cebivi hrdý, jsou to věci, o kterých se musí mluvit
a vlastně o nich mluví všichni. Rozhodli jsme se, že nebudeme
zavírat oči ani my a uveřejníme tyto hrůzy, které se v naší vesnici
dějí. Děkujeme těm, kteří jsou všímaví a nebojí se upozornit na
tyto případy. Přejeme oběma pejskům, aby se dostali ze svých
utrpení a našli hodné páníčky a všem zvířatům, aby nenarazili
ve svém životě na takové hnusné lidi.
RR
Převzato z FB Psí útulek u Šmudlinky Vítkov 4. 1. 2021

JAK SE VEDE SÁŘE Z CEBIVI?

Přesně před měsícem jsme přijali z Cebivi starší fenku ovčáka v šíleném stavu. Majitel se o ni dlouhodobě nestaral, byla to
úplná kostra, na zádech měla krvavý bolák a sotva se udržela
na nohou.
Vyšetření u paní doktorky nás tedy vůbec nepotěšilo a potvrzovalo jen šílený stav fenky. Krevní testy dopadly velice špatně
a z boláku se ukázal nejspíše nádor.
Důležité bylo, aby fenka přibrala a dala se fyzicky do pořádku.
Čeká jí totiž odstranění boláku za zádech.
Tento týden jde Sára opět na odběry krve, snad to bude lepší.
Začala přibírat až za posledních deset dní. Jinak měla hrozné
problémy s trávením jídla. Krmíme ji nyní speciální stravou pro

takto vyhublé psy a daří se nabírat hmotu. Po fyzické stránce je
jí také dobře, protože ujde delší vycházky a ráda si popoběhne.
Má novou, prostornou boudu s předsíňkou. V boudě má topnou desku, takže je jí na spinkání teplíčko.
Momentálně pro ní děláme maximum a doufám, že následná
veterina dobře dopadne a brzy půjde do nové, milující rodiny.
Sice se snažíme dělat první poslední, ale doma je doma.

Článek převzat z ,, Krimi Plzeň“

Nepochopitelný případ krutého týrání psa se odehrál v posledních týdnech na Tachovsku. V lese u Cebivi byla náhodnými kolemjdoucími nalezena ani ne roční fenka křížence s téměř
na kost hlubokou ranou po obvodu krku. Nálezci fenku převezli na veterinu v Tachově, kde byla ošetřena a následně předána
do péče tachovského Psího útulku U Šmudliny, kde se nyní zotavuje. Podle provozovatelky útulku byla fenka, kterou pojmenovali Simi, uvázána na tenkém provazu nebo drátu, který se jí
zařezával do masa a krk prořízl až téměř k hrdlu. Rána byla tak
hluboká a zanedbaná, že nebylo ani možné jí zašít. V útulku jí
proto ránu musí ošetřovat pomocí speciální masti a gázy. Simi
také podstupuje léčbu antibiotiky a podle provozovatelky útulku
se bude zotavovat až několik měsíců. Podle nejnovějších informací se bohužel objevily komplikace v podobě nákazy tetanem
a fenka má problém i se střevními parazity.
Případ takového otřesného týrání pracovnice útulku dosud
nezažily a věc samozřejmě oznámily i na policii. Tisková mluvčí policie nám potvrdila, že se jím intenzivně zabývají tachovští
kriminalisté. Útulek se mezitím prostřednictvím sociálních sítí
obrátil na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po majiteli,
který se chtěl fenky takto nelidsky zbavit a jeho totožnost policii
předal.
Přes veškerou hrůzu, kterou si Simi prožila, na lidi nezanevřela, je kontaktní a velmi mazlivá. Její případná adopce ale bude
možná až po jejím úplném vyléčení, kdy jí bude možné naočkovat a očipovat.
Mezitím je Simi kvůli nárokům na čistotu prostředí umístěna
v jednom ze dvou vnitřních kotců útulku, což bohužel komplikuje běžný provoz útulku.

Historicky první vánoční strom v Bezemíně.

Poděkování Cebivskému zpravodaji za umístění historicky
prvního vánočního stromu v obci Bezemín na titulní stranu
zpravodaje. Za celou dobu trvání obce Bezemín zde nikdy nebyl
vánoční strom, proto jsme se SAMI (cirka 8 obyvatel ) rozhodli,
si v této nedobré době udělat radost a zahájit tradici vánoc a adventu v naší obci. Každý z nás nějak přispěl, místo májky chlapi
postavili stromek, jeden nařezal kolečka, ženy z nich vyrobily
ozdoby, další zapůjčil světýlka a společně po skupinkách jsme si
stromek ozdobili a rozsvítili si ho na první advent.
Za obec Bezemín
Jarda “Kačer“ Zmeškal
Sára už je na tom lépe
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Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala našim dobrovolným hasičům i všem ostatním jednotkám za pomoc při likvidaci požáru
v naší kotelně. Díky nim se požár nedostal do obytné budovy.
Jsme rádi, že dobrovolní hasiči ve vsi fungují a byli pro nás podporou v této nepříjemné situaci. Poděkování patří také panu
Zdeňkovi Teplému za nabídku pomoci, kterou jsme sice nevyužili, ale zájem a nabídka pomoci v takové situaci pro nás byla
velkou podporou. Ještě jednou MNOHOKRÁT DĚKUJEME.
Rodina Sakova a Marie Poláková z Bezemína
Vážení,, Bezemíňáci“,
jsem velmi ráda, že i tak malá obec, jako je Bezemín, žije vlastním životem. Když jsem dostala od Moniky Sakové fotku vánoč-

ního stromu v Bezemíně hodně jsem se zastyděla. Nejen za svou
osobu, protože jsem už po několikáté v zastupitelstvu a jednou
i ve funkci místostarostky a nikdy mě nenapadlo zařídit, aby
i u vás byl vánoční strom, ale i za členy zastupitelstva současného
i zastupitelstev minulých. Je naší ostudou, že občané sami nám
museli ukázat svojí aktivitou, že chtějí mít to, co je v jiných obcích samozřejmostí. Omlouvám se a za sebe slibuji, že jako zastupitelka udělám maximum pro to, abyste měli v dalších letech svůj
strom a měli ste ho čím ozdobit (jako doplněk k vašim vlastnoručně vyrobeným ozdobám) a aby krásně svítil za obecní peníze.
Pavlína Jonášová - zastupitelka

Knihovna
V současné době je knihovna uzavřena z důvodu pandemie.
Až se uvolní protiepidemilogická opatření bude knihovna otevřena vždy ve středu od 17,30 do 18,30 a pro seniory nabízím
službu donášky knih domů. Donášku si můžete objednat na tel.
č. 739 409 439.
Každý rok zpracovávám statistiku návštěvnosti a výpůjček
a každoročně všechna čísla klesají. Za rok 2020 bylo evidováno
pouze 6 čtenářů, z toho byli pouze 2 mladší 15ti let. Návštěvníci si vypůjčili celkem 31 knih, z toho 6 knih byla dětská krásná
literatura a 22 dospělá krásná a 3 knihy naučné literatury. Návštěvnost je poznamenaná současnou epidemiologickou situací,

ale ani v letech minulých statistická čísla návštěvnosti byla velmi
nízká. Již několikrát se zastupitelé bavili o zrušení knihovny. Uvidíme, jak to půjde dál
Jonášová Pavlína - knihovnice

Životní jubilea
V únoru 2021 oslaví narozeniny

Danuše Rakovcová,
Jiřina Klinerová,
Josef Hromka.
V březnu 2021 oslaví narozeniny

Zdeňka Kolářová,
Anna Linková,
Jiří Klíma.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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USNESENÍ č. 9/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 16. prosince 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 8/2020.
2. Informace odborného lesního hospodáře o hospodaření
v obecních lesích v roce 2020.
3. Rozpočtové opatření č. 9/2020.
4. Přesunutí termínu podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
MVN na p. p. č. 38, k. ú. Cebiv na rok 2021 s termínem
realizace akce v roce 2022.
5. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Rozpočet obce Cebiv na rok 2021 jako schodkový.
Příjmy 4 767 900,- Kč, výdaje 6 142 347,- Kč. Schodek ve výši
1 374 447,- Kč bude hrazen z přebytků z minulých let.
4. Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022 – 2024.
5. Dohodu o pracovní činnosti se zastupitelkou obce na pozici
kronikářky - zápis do kroniky za rok 2018.
6. Koncept kroniky za rok 2018 ve znění připomínek
- viz. příloha k zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce.

16. Dohodu o ukončení činnosti - smlouvy o využívání
informačního systému VIRTUOS s Plzeňským krajem,
Škroupova 18, Plzeň.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na p. p. č. 430/4,
k. ú. Bezemín.
2. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy se společností
AgroKol s. r. o., Tyršova 33, Koloveč.
3. Starostu obce podpisem kupní smlouvy na p. p. č. 722 a 331/2,
k. ú. Bezemín.
4. Místostarostu obce jednáním s SPÚ PK o možné směně
pozemku p.č. 1002/6. k. ú. Cebiv, za jiný vhodný pozemek
ve vlastnictví obce a v rámci aktualizace ÚPD uplatnit
požadavek, aby pozemek p. č. 1072/9, k. ú. Cebiv, byl zařazen
do výkresu veřejně prospěšných staveb.
5. Starostu obce podpisem smlouvy o výkonu funkce lesního
odborného hospodáře na rok 2021.

7. Propachtování pozemku p.č. 430/4, výměra 441 m2,
orná půda, k. ú. Bezemín za cenu 4 500,- Kč / ha /rok.

6. Starostu obce podpisem smlouvy o odvozu a zneškodňování
komunálního odpadu na územní obce Cebiv na rok 2021
s panem Van Dai Buy, Na Vinici 1742/1, Stříbro.

8. Propachtování pozemku p.č. 327/1, výměra 4 004 m2, trvalý
travní porost, k. ú. Bezemín společnosti AgroKol s. r. o.,
Tyršova 33, Koloveč za cenu 4 500,- Kč / ha / rok.

7. Starostu obce podpisem smlouvy o odvozu a zneškodňování
komunálního odpadu na územní obce Cebiv na rok 2021
se společností JME Dlouhý, s.r.o., Bezemín 8.

9. Prodej p.p.č. 722, výměra 1 426 m2, ostatní plocha
a p. p. č. 331/2, výměra 662 m2, trvalý travní porost,
oba v k. ú. Bezemín za celkovou cenu 83 520,- Kč.

8. Starostu obce podpisem dohody o ukončení činnosti
- smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS
s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň.

10. Vyhlášení záměru pachtu p.p.č. 26/4, výměra 382 m2,
ostatní plocha, k. ú. Bezemín ke dni 21. 12. 2020.

9. Starostu obce jednáním s právním zástupcem ohledně úpravy
stávající smlouvy o pronájmu pohostinství dle připomínek
kontrolního výboru.

11. Ukončení nájemní smlouvy na pohostinství Cebiv
ke dni 31. 12. 2020.
12. Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor
- pohostinství Cebiv ke dni 21. 12. 2020.
13. Smlouva o výkonu funkce lesního odborného hospodáře
na rok 2021.
14. Smlouvu o odvozu a zneškodňování komunálního odpadu
na územní obce Cebiv na rok 2021 s panem Van Dai Buy,
Na Vinici 1742/1, Stříbro.
15. Smlouvu o odvozu a zneškodňování komunálního odpadu
na územní obce Cebiv na rok 2021 se společností
JME Dlouhý, s. r. o., Bezemín 8.
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USNESENÍ č. 1/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 20. ledna 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 9/2020.
2. Rozpočtové opatření č. 10/2020.
3. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Smlouva o poskytnutí právních služeb s JUDr. Věrou
Nenutilovou, Masarykovo náměstí 8, Stříbro.
4. Dodatek č. 11 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo
využití odpadu č. 3010 s EKODEPON s.r.o., Lažany 36,
Černošín.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IE-12-0006323/VB/01 s ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín.
6. Propachtování p. p. č. 26/4, výměra 382 m2, ostatní plocha,
k. ú. Bezemín za cenu 4 500,- Kč/ha/rok.
7. Pronájem pohostinství Cebiv od 01.03. 2021 na dobu
neurčitou za cenu 500,- Kč/měsíc.
8. Podání žádosti o dotaci z programu PSOV PK 2021
- Projekty obcí na rekonstukci obecního úřadu
•
II. etapa.

10. Směrnici č. 1/2021 – Zásady zadávání zakázek malého
rozsahu.
C. Zastupitelé neschválili:
1. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytování právních
služeb s JUDr. Věrou Nenutilovou, Masarykovo náměstí 8,
Stříbro.
2. Starostu obce podpisem dodatku č. 11 ke smlouvě o převzetí
a odstranění nebo využití odpaduč. 3010 s EKODEPON s. r. o.,
Lažany 36, Černošín
3. Starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti č. IE-12-0006323/VB/01 s ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8. Děčín
4. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na p. p. č. 26/4
v k. ú. Bezemín.
5. Starostu obce podpisem smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání – pohostinství Cebiv.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 17. února 2021 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

9. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2021 na akci „Cebivská náves“.

Očkování u nás? Bude. (Konstantinovy Lázně)
Bylo by asi celkem překvapivé, kdyby před nedávnem zahájené očkování řízené státem mělo aspoň relativně hladký průběh. Ani náhodou. Naopak i tento krok zcela zapadá do série
předchozích pandemických kroků, které již téměř po celý rok
působí stále stejně nejistě až vrávoravě. Bohužel to nejvíce pociťují lidé na samém konci řetězce. Konstantinolázeňská lázeňská
společnost se postavila k naléhavé situaci čelem a již od poloviny ledna zabezpečuje očkování díky čtyřem mobilním týmům
na území našeho regionu. Rádi bychom díky tomuto fakt“ poskytli i více informací pro naše občany a celou veřejnost regionu, ale bohužel to není v podstatě možné. Díky tomu, že státní koncepce očkování je taková, jaká je, se většina věcí kolem
očkování mění v podstatě za pochodu den ze dne. A tak napří
klad náš tým pečovatelek v polovině ledna kontaktoval všechny
naše občany 80+ za účelem zmapování situace, zda mají zájem
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o očkování, zda se již registrovali nebo potřebují s registrací pomoc atd., a to vše s informací, kdo může být aktuálně očkován.
Po dvou dnech shromaždování informací přišla „shora“ změna, která v podstatě původní stav otočila formou „čelem zad“
a tedy všechno je naopak ... Nechceme Vás ještě více mást, a tak se
snažíme informace pouštět ven až ve fázi, kdy je máme ověřené.
Co se nás a našeho území Konstantinolázeňska týká asi nejsilněji
a určitě vás bude zajímat je aktuálně informace o zřízení nového
očkovacího místa přímo v Konstantinkách, a to v Kulturním
domě Konstantinovy Lázně, Tichá 164. Podle aktuálních informací (k 23.1.) by mělo být v provozu nejpozději do 8. února. Tak
pokud na očkování vyloženě nespěcháte, tak pár dní posečkejte
a následně se registrujte již přímo do Konstantinek. Tuto možnost by měl brzy nabízet rezervační systém na registraci zájemců
o očkování.
(převzato ze zpravodaje obce Konst. Lázně)
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Omezení provozu obecního úřadu
Až do odvolání jsou omezeny úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8:00 – 13:00 hod
Středa 12:00 – 17:00 hod
Žádáme, abyste v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu
a preferovali jiné formy komunikace. V případě vyřízení nezbytně nutné záležitosti (ověření podpisu apod.) je možno domluvit se
i mimo úřední hodiny a to pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Prodej známek na popelnice na rok 2021 pouze v úředních hodinách!!! Splatnost poplatku byla 31.01. 2021. Z důvodu součastné
situace je s dodavatelem dohodnut vývoz popelnic v intervalech podle známek z roku 2020 až do 28.02. 2021. Od 01.03. 2021 nebudou popelnice bez platné známky na rok 2021 vyváženy.
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.

UPOZORNĚNÍ
SVOZOVÉ DNY PRO SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V OBCI CEBIV A BEZEMÍN
PRO ROK 2021
Pro rok 2021 jsou stanoveny svozy komunálních odpadů následně:
Lichý pátek pouze týdenní svozy
Sudý pátek týdenní svozy, svozy 1 x 14 dní, měsíční svozy
Do 30. dubna je splatný poplatek za psy na rok 2021. Výše poplatků za psy je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Cebiv
č. 6/2019.
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.

Kontaktní údaje:
telefon: 374 625 318 / mobil starosta obce: 724 158 006 / e-mail: obec@cebiv.cz
SLOVO REDAKTORKY
Máme tu parádní zimu. Konečně si můžeme užívat sníh.
Stavíme sněhuláky, děláme ,,anděly“ ve sněhu, koulujeme se,
sáňkujeme, bobujeme. Jak dlouho jsme tohle nezažili?
Co se najednou změnilo, že přišla taková zima? Někdo to přisuzuje tomu, že se to prostě děje v pravidelných intervalech. Tři
roky nic a čtvrtý se ,,to zblázní“. Jiní za změnou vidí omezení
letadlových letů v dnešní koronavirové době. Ať je to jak chce,
je úžasný pohled na zasněženou přírodu. Všechno zapadané
čerstvým sněhem je takové čisté a romantické. Trochu té romantiky jsme se snažili přenést i do zpravodaje a přinesli jsme vám
fotografie sněhových ,, výrobků“, které jsme v Cebivi mohli vidět.
Ať už je to úžasné iglú, nebo zajímaví sněhuláci. Pokud jsme na
někoho zapomněli, nebo jsme vašeho sněhuláka neviděli, pošlete

nám jeho fotografii na mail zpravodaj@cebiv.cz a my
ho velmi rádi uveřejníme v dalších číslech.
V současné době se nekonají žádné kulturní
akce a nemáme mnoho fotografií, které bychom
mohli ve zpravodaji uveřejnit, a tak zasláním čehokoliv zajímavého nám pomůžete
s tvorbou zpravodaje a my se dozvíme,
jak zajímavě trávit čas.

Pavlína Jonášová
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PSALO SE V TACHOVSKÉM DENÍKU

Sněhuláky, kteří neroztají mají u Janšů už od vánoc

Michal Hora se opravdu nenudil, iglú je prostě úžasné

Kdo nestavěl, užíval si sněhu na kopci

Radost ze zasněženého kopce mají všechny věkové kategorie
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