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Petropavlovská pouť a Memoriál Vladimíra Miloty

Nafukovací hrad jako atrakce zdarma byl hojně využíván dětmi
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Hrála kapela Amati band Stříbro
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a Vám se do rukou
dostává letošní 4. vydání Cebivského zpravodaje.
Nejprve bych Vás chtěl seznámit s dalšími plánovanými akcemi. V této době probíhá rekonstrukce MVN Bezemín. Rekonstrukce je rozdělena na dva roky a to rok 2022, kde obdržíme
dotaci 274 000,- Kč a z vlastních zdrojů zaplatíme 802 016,- Kč.
V roce 2023 bude dotace činit 500 000,- Kč, z vlastních zdrojů
zaplatíme 226 884,- Kč. Celkem bude rekonstukce MVN stát
1 802 900,- Kč, ze státního rozpočtu obdržíme celkem 774 000,Kč, z obecního rozpočtu zaplatíme 1 028 900,- Kč.
Další dobrou zprávou je, že jsme obdrželi z Plzeňského kraje
dotaci z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení neinvestiční povahy“ ve výši 49 320,- Kč. Spoluúčast obec na dotaci je
50%. Tato částka bude použita na vybavení JSDH Cebiv.
Dále jsme obdrželi od Plzeňského kraje dotaci na akci Cebivská náves ve výši 60 000,- Kč. Spoluúčast obce bude 20%.
V nejbližší době bude provedena výměna kotle ústředního
topení v kulturním domě firmou Václav Vrátník, Sytno, za cenu
236 932,- Kč.
Pokračují také projekční práce na rekonstrukci cebivského
rybníka, hromosvodu kulturního domu a pohostinství a započala studie revitalizace sídelní zeleně v obci Cebiv.
Současné zastupitelstvo ukončí svou činnost v září letošního
roku. Děkuji všem zastupitelům za odvedenou práci v tomto volebním období.
KRÁTKÁ REKAPITULACE INVESTIČNÍCH AKCÍ
TOHOTO VOLEBNÍHO OBDOBÍ:
Rok 2018

Rok 2019
Obnova veřejného osvětlení v Cebivi
Rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí kulturního domu
Rekonstrukce obecního úřadu (I. etapa) a hasičské zbrojnice
Rok 2020
Tlaková kanalizace v severovýchodní části obce Cebiv
Pořízení nového hasičského vozu s přívěsem pro hašení
Pořízení nové autobusové zastávky v Cebivi
Rok 2021
Revitalizace zeleně I. etapa – náves
Bezbariérové propojení obce pro pěší v obci Cebiv
Rok 2022
Oprava budovy obecního úřadu (II. etapa)
Přístřešek na dvoře obecního úřadu
Rekonstrukce MVN Bezemín
Děkuji všem pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci
Petropavlovské pouti a Memoriálu Vladimíra Miloty, především místním hasičům a kulturní komisi obce. Velký dík patří
také Dámskému klubu za přípravu občerstvení a aktivit pro děti
na akci Bezdružické parní léto.
Zároveň bych Vám všem ostatním rád popřál spoustu
hezkých letních dní a našim žákům a studentům přeji úspěšné
vykročení do nového školního roku. 		
S pozdravem

Zdeněk Kovář,
starosta obce

Gravitační kanalizace - klubovna JSDH, čp. 16 a 18
Veřejný bezdrátový rozhlas
Nové veřejné osvětlení v Bezemíně
Oprava střechy kulturního domu a pohostinství

Z ČINNOSTI STAROSTY od 1. 6. - 13. 7. 2022
Předání staveniště MVN Bezemín

11. 7.- od 9:00 hod

Kontrolní den MVN Bezemín

6. 6.- od 17:00 hod
			

Jednání s projektantem Mgr. Ledvinou – revitalizace zeleně

13. 7.- od 10:00 hod

Výběrové řízení - výměna kotle v KD

14. 6.- od 13:30 hod

Jednání DSO MRKL v Kokašicích

1. 6. - od 9:00 hod

Zdeněk Kovář

22. 6.- od 10:00 hod
Převzetí opravené elektrocentrály
			v Plzni
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Komunální volby se letos uskuteční v pátek 23. září a sobotu
24. září. V obci, kde se konat komunální volby nebudou, vyhlásí
ministerstvo vnitra termín dodatečný.

rým osud obce není lhostejný. Pouze kritika ostatních ke změně
nestačí, je třeba také přiložit ruku k dílu.

Tato situace bohužel nastala i v Cebivi. V termínu pro podání
kandidátních listin pro registraci k podzimním volbám do obecních zastupitelstev nebyla podána v Cebivi žádná kandidátka.

Co k tomu říci…

V obci proto budou muset být volby dodatečné. Jejich termín
vyhlašuje ministerstvo vnitra a předpokládá se, že se tak stane
až na jaře příštího roku. Do zvolení nových zastupitelů a vedení
obce bude obecní úřad řídit správce jmenovaný Ministerstvem
vnitra ČR. Ten však nebude moci činit závažnější rozhodnutí,
bude zabezpečovat pouze úkoly v oblasti samostatné působnosti.
Co to pro obec konkrétně znamená?
Do zvolení nového vedení bude muset obec hospodařit s rozpočtovým provizoriem, zastaví se veškeré investice, nákup, prodej či směny majetku a nemovitostí, nebude možnost podávat
žádosti o dotace. Dokončeny budou pouze smluvně započaté
investiční akce.
Co k tomu říci …
K 25. červenci 2022 bylo v Cebivi trvale hlášeno 265 osob. Doufejme, že se mezi nimi najde minimálně sedm „statečných“, kte-

Zdeněk Kovář, starosta obce
…jak zaznělo ve výše uvedeném příspěvku. Je to průšvih.
Vždycky jsem byla kritikem a upozorňovala na (z mého pohledu) nedostatky, ale také jsem se neschovávala za nicnedělání
a spolu s dalšími jsme stále aktivní. Věřím, že starosta vše dělal s dobrým úmyslem a s tím, že dělá to nejlepší, co dokáže.
Bohužel, jak říká české přísloví: ,,když dva dělají totéž, není to
totéž“. Pamatuji si, že stejná situace už v obci nastala, ale nedostala se až do tohoto extrému, tedy, že nebyla podána žádná
kandidátka. Tenkrát se o to postarala paní Řezníčková, která si
zjistila, že není podána žádná kandidátka a oslovila občany. Nakonec se povedlo kandidátku sestavit a obec od té doby vedení
měla. Myslím, že tu bylo i víc, než jenom 7 statečných, ale dělalo
se vše pro to, aby byli mimo hru, a to nejen slušnou metodou.
Za mně: starosta je od slova starati se, a to platí do posledních dnů mandátu. Je třeba také říci, že pokud se najde někdo,
kdo kandidovat bude, celé financování dodatečných voleb jde
z obecní kasy. Tohle se prostě NEPOVEDLO.
zastupitelka obce Pavlína Jonášová

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTKY
Místostarostka příspěvek nedodala.

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

Kulturní komise
V druhé polovině června je svátek Petra a Pavla. U nás v Cebivi se pořádá již mnoho let Memoriál Vladimíra Miloty v minikopané, který je součásti Petropavlovské pouti. Letos tomu také
tak bylo. Dopoledne byl výkop v minikopané a děti si mohly
zadovádět na skákacím hradě a trampolíně. Pro hladové krky
měli hasiči připraveno občerstvení. Jak něco na zub - klobásku či
maso, tak i do volátka. Večer byla taneční zábava, k tanci a poslechu zahrál Amati Band Stříbro. Před půlnocí proběhlo slosování
vstupenek, šťastní vylosování si své ceny jistě užívají. Občerstvení byl též v režii hasičů, za to jim patří dík.
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Moc bych si přála u nás pouť, jakou si pamatuji, když jsem
byla mladá. Ale, bohužel, sehnat v dnešní době provozovatele
pouťových atrakcí na takhle malou vesničku, to je velký problém.
Ceny atrakcí jsou poměrně vysoké, provozovatelé preferují spíše
jednorázovou úhradu od pořadatele, než aby sami vybírali vstupné. Takže je potřeba jim za to, že dorazí, zaplatit. A to je pro naši
malou vesničku veliké sousto. Jedna atrakce přijde minimálně na
10 000,- Kč a peníze jsou potřeba i jinde.
Jelikož toto volební období končí, končí také současná kulturní komise. 27. srpna se ještě uvidíme na Cebivské návsi, která
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se letos bude konat na zámeckém nádvoří, takže bude v novém
kabátku. A 17. září nás v tomto složení čeká naše „poslední“ akce
- Setkání seniorů.
Chtěla bych proto poděkovat těm, kteří se chodili rádi na naše
kulturní akce pobavit a užili si je. A také těm, co neustále brblali,
kritizovali, ale přesto na naše akce chodili. Přeji těm, co jednou
budou dělat kulturu, hodně sil. A hlavně - nenechte se odradit od
lidí, co hodně povídají a nic nedělají.

A v neposlední řádě nesmím zapomenout na ty, kteří po celou
dobu stáli kulturní komisi „po boku“. Sára, Any a Julča. Holky
díky!!!
Přeji vám všem krásný letní čas a mějte se …🙂

Za kulturní komisi předsedkyně Jana Moutelíková

Finanční výbor
Finanční výbor se sešel dne 18. 7. 2022. Hlavním tématem
byly konečné zůstatky na bankovních účtech a schválené dotace.
První z nich je dotace na sdružení dobrovolných hasičů, která
dosahuje 49 320 Kč, tedy 50% celkových výdajů.

chtěly popřát, abyste si tuto krásnou barokní slavnost užili a jelikož jsme se v tomto složení sešly na finančním výboru naposledy, chtěla bych se touto cestou rozloučit a poděkovat za příjemnou spolupráci.

Druhá dotace se týká akce Cebivská náves, která proběhne na
konci srpna. Celková výše dotace činí 60 000 Kč. Zbylých 20%
finančních prostředků na tuto akci poskytne obecní úřad. Společně s paní Řezníčkovou a paní Kovářovou bychom Vám všem

Za finanční výbor Bc. Michaela Horká

Kontrolní výbor
se do uzávěrky nesešel.
Čtyři roky utekly a my jsme se snažili odvést dobrou práci
jako kontrolní výbor. Ne vždy jsme se sešli v plném počtu, a ne
vždy jsme stihli vše v termínu. Strávili jsme spoustu času nad
zpracováním obecních pozemků a stavu budov. Bohužel zpracování obecních pozemků nikdo neaktualizoval a ani s nimi nepracoval, a tak doufáme, že další zastupitelé, pokud nějací budou,
využijí naši práci k obecnímu prospěchu. Při kontrolách nebyla
naše zjištění nijak závažná a na naše doporučení byla schválena
a realizována. (např. změna smlouvy na pronájem pohostinství,
nebo přepracování parkovacího stání před čp. 5 aj).

Děkujeme paní Zelenkové za spolupráci a trpělivost, s jakou
nám dodávala materiály potřebné pro naši kontrolní činnost.
Myslím, že zde nezaznělo, že vedle své náplně práce zvládá paní
Zelenková i práci, kterou by dělat nemusela a ona je ta, která je
za spoustou podaných a schválených žádostí o dotace, za skvěle
připravenými podklady pro zasedání atd. atd. Děkujeme, že Vás
tu máme a doufám, že budete stálou oporou dalších zastupitelů.
Za kontrolní výbor Pavlína Jonášová

HISTORICKÉ OKÉNKO
V roce 2010 vyšla kniha Bezdružická lokálka ke 110 letům
železniční trati Pňovany - Bezdružice, kterou napsal Jiří Bízek.
Přinášíme opis některých kapitol

Cesta k lokálce
V osmdesátých letech 19. století končí v tehdejším Rakousko-Uhersku výstavba hlavních tratí. Nejdůležitější centra průmyslu, obchodu a těžby jsou propojena. Avšak do mnohých odlehlých chudých oblastí monarchie železnice nevede, i když je jasné,
že právě ona by mohla kraji pomoci. Stavbě bránily neúměrné
finanční náklady na zbudování velkých staveb nutných pro dodržení technických normativ dle požadavků ministerstva dopravy na hlavní tratě. Naštěstí v roce 1880 vychází zákon o místních
drahách, který otevřel novou kapitolu budování železničních
tratí v tehdejším Rakousko - Uhersku. Zákon poskytoval dra-

hám různé úlevy při stavbě, vystrojování a provozování. Například stanovil maximální rychlost na 25 km/hod. Umožnil použít
menší šířku pláně oproti hlavním tratím, lehčí kolejnice, slabší
pražce, menší poloměry oblouků a sklony až 35 promile, výjimečně až 50 promile (např. již zrušená lokálka do Jáchymova).
Pro další výstavbu místních drah v Čechách byl následně zákon
č. 8 z roku 1893, který umožňoval přímou a nepřímou finanční podporu zřizování tratí ,,nižšího řádu‘‘v hospodářsky slabých
oblastech. V letech 1893 až 1906 bylo v Čechách na základě pomoci plynoucí ze zákona postaveno 2315 km nových tratí, více
než polovina délky tratí vybudovaných do té doby do roku 1844.
Zemský výbor, který byl koordinací výstavby lokálek pověřen, uplatňoval u podporovaných drah technickou jednotnost
staveb, traťového svršku i vozidel. Šířka pláně byla stanovena
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na 4 m (oproti 4,6 m u hlavních drah), Konstrukce svršku měla
vyhovovat nápravové hmotnosti 12 až 14 t, síla štěrkového lože
mohla být pouze 0,25 m, směly se používat kolejnice o hmotnosti 26 kg/m a pražce z měkkého dřeva vysoké jen 0,15 m. Zákon
připouštěl nejmenší poloměry oblouků trati 180m a maximální
sklon 25 promile, v odůvodněných případech i více. Na základě
tohoto zákona byla postavena i trať Nový dvůr (Pňovany) - Bezdružice

a přiměl tedy starosty a radní, aby proti železnici protestovali. Notář Scheiber se však chytře obrátil na ministerstvo války
ve Vídni a to nutnost stavby dráhy Nový Dvůr (Pňovany) – Bezdružice uznalo. Položilo si jen malou podmínku, aby vojenské
vlaky mohly přijíždět přímo na místní dráhu.

O dopravním napojení Bezdružic a Lázní Konstantinových
se můžeme dočíst v Řivnáčově průvodci po království Českém
z roku 1882 následující: V čas lázeňské saisony jezdí denně
ze Stříbra omnibusy do Lázní Konstantiových v Nové vsi. Dále
z Řivnáčova textu vyčteme, že z lázní jezdil k ranním vlakům
do Stříbra omnibusový spoj, jízdní doba byla asi 4 hodin. Kromě
omnibusu bylo samozřejmě možné také najmout vlastní povoz.
Není divu, že obyvatelé 52 obcí a osad na Bezdružicku těžce
nesly, že se s průchodem dráhy přes jejich kraj nepočítalo již při
stavbě trati z Plzně do Chebu. Usilovali proto o výstavbu vlastní dráhy. První plány byly zpracovány již v roce 1894, krátce
po přijetí zákona o finanční podpoře místních drah. Dlouho
však chyběl potřebný základní kapitál nutný pro úspěšnou žádost o podporu.
Iniciativy se ujal v roce 1897 bezdružický notář A. Scheiber
a začal vyjednávat s c. k. rakouským ministerstvem železnic
ve Vídni, s okresními zastupitelstvy, finančními magnáty knížetem Löwensteinem a rytířem Kubínzkým z Trpíst. Proti stavbě
železnice se však ostře postavil stříbrský svobodný pán ze Strézowicz, okresní rada a majitel pošty, která obstarávala poštovní
styk pro celé Bezdružicko. Vycítil totiž v železnici konkurenci

Pohled z nového železničního mostu na Mži
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… a ještě něco z nedávné minulosti z Cebivi

Hasičské závody před ,,novými bytovkami“

Fotografie z cebivské mateřské školy
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Opět mateřská škola o pár let později
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Ž ivotní jubi l e a
V září 2022 oslaví narozeniny

Ludmila Pavlíková,
Milan Moravec.
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
v červnu jsem pořádali pouťový turnaj v Cebivi. Celkem se přihlásilo 8 týmů. Obec pro týmy
připravila ceny a my, jako hasiči, jsme se postarali o občerstvení a celý průběh turnaje .
Večer pořádala obec taneční zábavu a my zajistili pití na celý večer. Myslím, že celá pouťová akce se povedla. Jedlo, pilo a tančilo
se až do rána. A tímto bych chtěl všem poděkovat za bohatou
účast a hlavně lidem, kteří se na této akci podíleli .
Další akcí, která nás čeká, je Cebivská náves a my se těšíme
na spolupráci s Dámským klubem a na hojnou účast .

Kladruby, Ostrov u Bezdružic, Pernarec, Tachov, Krsy, Lestkov.
Dle informace na FB JSDH Lestkov pouze jejich jednotka převezla 24 600 l vody. Ta se čerpala ze zadního rybníku. Po uhašení
požáru cebivští hasiči drželi pohotovost a po 3 hodinách jezdili
kontrolovat, zda nedochází k dalšímu vznícení. Dle jejich sdělení
našli ještě 3 malá ohniska, která vlastními silami dohasili a nemuseli tak volat další jednotky, které vlastní cisternu. Děkujeme
všem, kteří zasahovali i těm, kteří se zájmem nabízeli pomocnou
ruku. Jsme rádi, že v obci máme jednotku SDH a akceschopnou
výjezdovou jednotku.
Zastupitelka obce Pavlína Jonášová

Už jste asi zaznamenali, co se děje v Českém Švýcarsku, kde vznikl obrovský požár, který se hasí už mnoho dní. Chtěl bych tedy
připomenout, aby jste při těchto tropických, teplých a suchých
dnech zbytečně nerozdělávali oheň a dávali pozor při manipulaci
s ohněm .
Přeji hezký zbytek léta :)
Za SDH Cebiv starosta hasičů Jaroslav Genčúr
Dne 5. 8. zasahovala cebivská jednotka dobrovolných hasičů
u požáru lesa lesa nad Machařovem o velikosti cca 50x50 m.
Vzhledem k současnému suchu byl vyhlášen II. stupeň nebezpečí a naše jednotka doplnila práci dalších JSDH, a to SDH Černošín, Stříbro, Lestkov, Konst. Lázně, Bezdružice, Kokašice, Svojšín,
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Komentář k zásahu od člena jednotky:
K mému překvapení byla jednotka požární ochrany po vyhlášení poplachu dne 5. 8. v ucházejícím počtu připravena k výjezdu během chvíle. Tímto bych chtěl vyzvednout všechny členy,
kteří byli součástí zásahu, jelikož jednotka fungovala, jako kdybychom zasahovali u požárů denně. Každý věděl, co má dělat.
Na tom měl velkou zásluhu Milan Korim ml. Byl to on, který zadával zdárně pokyny a ukočíroval i více jednotek u čerpání vody
do cisteren. Množství přečerpané vody se pohybovalo v řádech
desítkách tisících litrů.
Výjezdu byli přítomni: Milan Korim ml., Ondřej Korim, Tomáš
Kunc, Piotr Modrzewski, Michal Kostka, Marek Jonáš.
Poděkování patří i všem zasahujícím jednotkám.

Dámský klub
V červenci do Cebivi přijela parní lokomotiva. Kafemlejnek
k nám přijel jak v sobotu, tak i v neděli a přivezl nám na nádraží spoustu cestujících. Než ale mašinka dorazila, museli
jsme spolu s našimi hasiči připravit zázemí, a tak se nosily
a skládaly lavice a stoly, připravoval gril, zázemí pro tvořivé dílny, balily se koláče atd. atd. To už určitě znáte z let
minulých, protože parnička k nám jezdí už několik let. Je
trošku s podivem, že vždy přijde tak málo místních, ale i ti,
kteří přijdou a podpoří tak naši činnost, nám dělají radost.
Návštěvníci se mohou u nás po oba dva dny občerstvit, anebo si namalovat na triko různé obrázky, popřípadě vybarvit
sádrové, nebo keramické odlitky aj. Letos byl největší zájem
o obrázky mašinky. Mašinka odjela a čekal nás úklid. Doufáme, že příští rok už bude vše v režii
hasičů a my budeme už jen přihlížet.

předem, někteří tam přespali, jiní zas jeli jen na otočku, ale
každý z nás si Krumlov a jeho krásná zákoutí prošel. Samozřejmě jsme prošli i nádherný zámek a společně jsme se najedli v restauraci s romatickým pohledem na Vltavu. Všichni
jsme se shodli, že dříve turisty zaplněný Krumlov je dnes
poněkud vylidněný. My jsme si však výlet náramně užili
a i když unavení, ale plni zážitků i atmosféry jedinečného
divadla, jsme se rádi vrátili domů.
Doufejme, že nebudeme na takovou odměnu čekat dalších pět, nebo deset let.
Za Dámský klub
Monika Saková

No a protože po práci bývá zábava a my jsme celá léta vlastně jen
pracovali, napadlo nás, že se odměníme. A odměnili jsme se parádně.
Vyrazili jsme do Českého Krumlova
do divadla s otáčivým hledištěm
na hru Da Vinci. Lístky zaplatil klub
i těm, kteří dámy nejsou, ale jsou
nám vždy k ruce a podporují nás
jak finančně, tak prací, a tak Moniku Saků, Irču Lipáků, Emu Modrzewskou, Věru Procházkovou, Pavlínu Jonášovou, Simonu Bouškovou
a Alču Stachurů doplnil ještě Pepa
Stachura, Zdeněk Teplý a Luboš Jonáš. Někteří z nás už vyrazili den
Romantický pohled na zámek v Českém Krumlově
8

Cebivský zpravodaj č. 4/2022

Před fontánou v zahradě krumlovského zámku

Čekáme na zahájení divadelního představení na otočném hledišti v Krumlově
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NAPSALI NÁM…..
Nekrmte nám koníky
Vážení občané,
jistě jste si všimli, že se nad tratí začal upravovat pozemek,
na kterém máme tři koně. Jsem ráda, že máte zájem a chodíte
koně pozorovat. Chápu, že je pro vás zajímavé i jejich krmení,
ale špatným výběrem krmiva (ať už je to pečivo, jablka, mrkev,
nebo cokoliv jiného), jim můžete ublížit a koník může mít velmi
vážné zdravotní problémy. Pokud chcete, kdykoliv jsme přítomni, přijďte a klidně přineste koníkům něco na zub, rádi vás k nim
zavedeme a pokud to jen bude možné, budete si je moc nakrmit.
Jen prosíme, NEKRMTE JE SAMI BEZ NAŠEHO VĚDOMÍ.

Naše vesnice je tak bohatá, že může udělat pouť zadarmo. Důvod? Protože by k nám nikdo s atrakcemi nepřijel… Nechápu…
já to prostě nechápu. 2 roky covid, žádné akce nebo jen hodně
málo. To, že si pozvu někoho s atrakcí, by měla být pro dotyčného výzva, že si může zase něco vydělat.
Bohužel není a taky proč, když nás bude vydírat tím, že buď
mu to zaplatí celé obec a nebo nepřijede…..
Já osobně, bych takového člověka nepozvala….a chci jen říct,
že jsem byla proti tomu, ale bylo mi to k ničemu.
Někdo si řekne, že nemám malé děti, tak už na ostatní nemyslím, ale opravdu to tak není. Mám 3 vnoučata a i když vše podražilo, tak bych vstupné ráda zaplatila. Není to každý týden, no ne?
Pak přijede jeden člověk se skákacím hradem a nemá silu
na to, aby si svou živnost vyndal z auta 😲. Další „podnikatel“
po dvou hodinách, co už pouť začala, teprve zprovozní trampolínu.
Pouť zadarmo byla i loni. Obec to přišlo loni na 30 000,-. Letos netuším, ale podle článku předsedkyně kulturní komise je
cena jedné atrakce i 10 000, -, takže vynásobím dvěma …
Nevím proč se mi vybaví večerníček, jak jede na všech těch
dopravních prostředcích a vyhazuje a vyhazuje…
V naší vesničce je určitě spoustu věcí, které by se za ty peníze
daly pořídit a udělaly by trvalejší radost. Vždyť třeba na kulturním domě je stále co vylepšovat. Dřív než nám parkety v něm
zcela sežere červotoč…
Tento článek je můj poslední. Ty 4 roky, co jsem do zpravodaje přispívala neskutečně utekly… Ale bylo fajn, když mi někdo
řekl, že můj článek ho pobavil. Díky za to🤍.
Mějte krásný zbytek léta.
Marta Pivoňková

Požár mýma očima

Chtěla bych vás také informovat, že budeme budovat kolbiště
pro tréninky a výuku jezdců. Příští rok založíme vlastní jezdecký
klub. Bude tak možnost u nás jezdit pod vedením trenéra nebo
vozit děti a pro nejezdce bude možnost vyjížďky s osobou, která
mu koně povede.
Děkuji, že respektujete naši prosbu
Irena Farková

Naše bohatá vesnička…
Možná někoho svým článkem překvapím, někoho naštvu. Ale
já se musím vyjádřit k letošní pouti, protože jinak to budu mít
v sobě a to by člověk v mém věku neměl dělat, aby v sobě hromadil vztek.
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Je páteční večer 5. srpna 20:15. Je velmi teplo a já sedím
na dvorku. Chystám se zalít dýně, které máme za barákem. Vidím kouř... Jdu se podívat, který dobrák zase pálí v tomto horkém a suchém počasí.
Není to ze zahrady, je to za lesem, směrem na Machařov. Dým
je čím dal tím hustší a mám v hlavě myšlenku. Co se děje, proboha!!!! Mám volat hasiče? Kam je pošlu, když přesně nevím, kde
hoří… Po 15 minutách slyším houkat první hasičské auto. Jedou
směrem na Konstantinovy Lázně, za chvíli se vrací.
Rozhoukala se siréna ve vsi… přibližně po deseti minutách
kolem nás projíždí hasiči z Cebivi.
Mam strašný strach a vybavuje se mi Hřensko. Jedou další
hasičská auta, a tak běžím k silnici, chci jim ukázat cestu… jedou
dál po hlavní…
Slyším sirény ze všech stran. Přibližně po hodině hrůzy, že se
oheň dostane až k nám, začíná dým slábnout. Je ho plná vesnice…
Oheň je pod kontrolou a mně se moc ulevilo. Auta jezdí až
do noci. Jezdí pro vodu, protože tam kde hoří, voda není.
Chci poděkovat všem hasičům za jejich práci. Opravdu to
měli pod kontrolou poměrně brzy.
Marta Pivoňková
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SLOVO REDAKTORKY
Je srpen a nás v září čekají nové volby. No resp. nečekají, protože nejsou zaregistrované žádné kandidátky, ale poněvadž
toto zastupitelstvo končí a s ním i můj mandát a tudíž i funkce hlavní redaktorky našeho zpravodaje, je na místě
zhodnotit naši práci a patřičně se rozloučit, protože toto je nejspíše poslední zpravodaj tvořený touto redakční
radou. Náš první zpravodaj za nás ještě vytvořila předchozí redakční rada a my jsme pokračovali ve stejném
formátu A5 a i u stejného tisku, tedy u MAS Český Západ. Bohužel jsme nebyli spokojeni s tiskem a fotografie
ve zpravodaji nebyly kvalitní, navrhli jsme zastupitelům změnu, která nastala. Změnil se formát z A5
na A4, začali jsme tisknout v tiskárně v Plané a graficky zpravodaj z našich podkladů zpracovávala
paní Mašková z Plané.
Nyní trošku statistických dat. První, neoficiální zpravodaj vyšel v prosinci 2007. Zpravodaj
je po celou dobu vydáván jako dvouměsíčník, a tak i s tím neoficiálním a dnešním vyšlo
celkem 59 zpravodajů. Až do zpravodaje 3/2017 byla redakční rada 3členná, dále už
pak 5tičlenná. Celkem se vystřídalo 5 redakčních rad, tedy 21 lidí.
Zpravodaj začal vycházet v počtu 150 výtisků, pak se snížil počet na 140 a nyní již
vychází v počtu 145 výtisků a je distribuován zdarma.
Povinně se jeden výtisk posílá celkem do 18ti institucí (knihoven) a 2 výtisky pak do Národní knihovny ČR. Zpravodaj lze obdržet
i elektronicky (v současné době posíláme na 3 emailové adresy) a je vždy vyvěšován na obecních internetových stránkách. Pro někoho zajímavá, pro dalšího zas nudná čísla. Pokud mluvím s lidmi, většinou se na každý vydávaný zpravodaj těší. To myslím na každý
z těch 59. Je to vlastně jediný způsob, jak informovat občany o dění v obci, poněvadž návštěvnost na zasedáních zastupitelstev je
minimální.
Celá redakční rada děkuje všem čtenářům za přízeň, zastupitelům za jejich příspěvky a samozřejmě i občanům za oživení stránek
zpravodaje a v neposlední řadě i paní Zelenkové za posílání podkladů a výbornou a rychlou spolupráci. Za sebe děkuji celé redakční
radě za jejich práci a doufám, že práce na zpravodaji pro ně nebyla trestem, ale radostí, i když to není práce jednoduchá. Následující
redakční radě přejeme, aby bylo stále o čem psát.
Za redakční radu Pavlína Jonášová

Levý zpravodaj ve spodní části fotografie je první neoficiání a hned vedel něj je první oficiální vydání zpravodaje
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Psalo se v Tachovském deníku
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Bezdružické parní léto

Parnička v Cebivi

Tvořivé dílny pod širým nebem

Nemůže chybět ani tameční vystoupení

Švejk band na cebivském nádraží

Zámek bude mít novou střechu
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