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Vzpomínka na velikonoce 2019 - výrobky místních dětí

Velikonoční túra 2021

Rozárka Lipáková na prvním stanovišti lepí vlnu beránkovi

Terezka a Nikolka Holíkovy vymalovaly
sádrové odlitky

Adélka Hochgesandtová za dohledu Natálky Šetlíkové
maluje na velikonoční sádrové odlitky

Jaruška Genčúrová maluje na sádru

Na velikonoce k nám zajeli i z Trpíst

Cebivský zpravodaj č. 2/2021

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vychází druhé letošní číslo Cebivského zpravodaje. Vychází stejně jako vloni v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR
z důvodu výskytu koronavirové nákazy. Děkuji všem, kteří dodržují nařízení vlády o omezení volného pohybu a povinnosti nošení ochranných pomůcek. Doufejme, že příchod jara a pěkného
počasí nám pomůže tuto nelehkou situaci překonat.
Dne 8. dubna 2021 proběhne výběrové řízení na akci Bezbariérové a bezpečné propojení obce pro pěší - Cebiv, kdy již bude
znám dodavatel.
Již probíhá akce Revitalizace zeleně v obci Cebiv - I. etapa. Ta
byla započata kácením nevyhovujících dřevin na dětském hřišti
a na návsi.
V letošním roce jsme podali žádost o dotaci na zachování
prodejen v malých obcích Plzeňského kraje.
Byla také podána žádost o dotaci na Podporu JSDH obcí
Plzeňského kraje v roce 2021 na opravu stříkačky PS12.

náves. Zatím ještě nevíme, zda se akce uskuteční, vše bude záviset na vývoji pandemické situace.
Požádal jsem také projektanta o vypracování návrhu projektu
Revitalizace rybníka Cebiv a zkapacitnění odtokové stoky dešťové kanalizace od propustku ČD.
Nechal jsem také zpracovat nabídky na výměnu nevyhovujících kotlů ústředního topení v pohostinství a kulturním domě.
V tuto chvíli nemáme s ohledem na stávající situaci stanoven termín mobilního svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. O jeho uskutečnění Vás budeme včas informovat.
Od letošního roku by měl svoz z důvodu úspor obecních financí
probíhat jiným způsobem. Svozový automobil již nebude jezdit
po obci. O podrobnostech se dozvíte dále ve Zpravodaji.
Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví, pohody a dobré nálady.
S pozdravem

Podali jsme, jako každoročně, žádost na dotaci z dotačního titulu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 - Cebivská

Zdeněk Kovář, starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY od 2. 2. do 26. 3. 2021
2. 2. 2021 - od 15:00 hodin, reportáž s redaktorem Tachovského
deníku
5. 2. 2021 - od 10:00 hodin, převzetí restaurace po posledním
nájemníkovi
24. 2. 2021 - od 9:00 hodin, jednání se zástupci Komerční banky
o zajištění investičního úvěru
1. 3. 2021 - od 10:00 hodin, projednání změny projektové
dokumentace na akci Bezbariérové a bezpečné
propojení obce Cebiv pro pěší

rybníka Cebiv a zkapacitnění odtokové stoky
dešťové kanalizace od propustku ČD
24. 3. 2021 - od 10:00 hodin, prezentace s dodavatelem
mobilního rozhlasu
26. 3. 2021 - od 8:00 hodin, jednání s firmou Vrátník o výměně
kotlů ústředního topení v pohostinství a kulturním
domě
- od 13:00 hodin, zaměření a vytýčení křižovatky
u rybníka ve spolupráci s projektantem

11. 3. 2021 - od 10:30 hodin, jednání s projektantem na vypracování projektové dokumentace k Revitalizaci

Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - únor - březen 2021
Pokračování přípravy investičních akcí, oprav a žádostí
o dotace pro rok 2021, včetně zpracování žádosti o příspěvek
na opravu požární stříkačky SDH Cebiv
Příprava podkladů pro aktualizaci Územního plánu obce
Cebiv

Součinnost s našimi hasiči (zajištění odborných kursů
pro členy zásahové jednotky, dojednání postupu dalších
úprav zázemí pro činnost SDH, převzetí nového zásahového
vozidla)
Správa a úpravy webových stránek obce

Příprava podkladů a jednání k další etapě revitalizace zeleně v obci, řešení náhradní výsadby ovocných stromků v obci
za pokácenou topolovou alej
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TELEGRAFICKY Z NAŠÍ OBCE:
Obec vybírá vhodné místo pro výsadbu ovocných stromků
V příštím roce provede Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje náhradní výsadbu 35 ks ovocných stromků za pokácenou topolovou alej podél komunikace směrem na Horní Kozolupy. Obec proto s předstihem hledá vhodné místo pro umístění
stromků. V úvahu zatím přichází místní účelová komunikace
směrem na Rochlov, podél které by stromky mohly být vysázeny. Pokud budete mít jiný nápad, tak se o něj s námi, prosím,

podělte, a to cestou svých zastupitelů nebo přímo na obecním
úřadu. Nabídka se pochopitelně týká i Bezemína. Lokalit může
být i více, není problém stromky rozdělit mezi jednotlivá místa.
Podmínkou je, že místa výsadby se musí nacházet na pozemku
obce.

Změna způsobu oznamování plánovaných odstávek el. energie
ČEZ distribuce letos končí s výlepem plakátů oznamujících
plánované odstávky el. energie, na který jsme byli dlouhá léta
zvyklí. Na základě přání stále většího množství zákazníků, kteří
volají po moderních způsobech komunikace, jej ČEZ nahrazuje oznamováním odstávek e-mailem nebo SMS zprávou přímo
registrovaným odběratelům energie. Uživatelé mobilů nebo
počítačů se mohou zaregistrovat na adrese
www.cezdistribuce.cz/sluzba.

Ostatní se o odstávkách dozví na vývěskách obce a z hlášení obecního rozhlasu. Aktuální informace jsou k dispozici také
na obecním webu, a to na banneru „ODSTÁVKY ENERGIE“
s automatickým zobrazováním informací o plánovaných odstávkách. Změnou způsobu oznamování se ročně ušetří kolem
4000 kg papíru.

Z webu naší obce
Počet uživatelů mobilní aplikace „V OBRAZE“ na webu naší obce se zvyšuje
Od loňského prosince mohou návštěvníci a uživatelé našich
webových stránek cestou mobilní aplikace „V OBRAZE“ využívat online přístup ke všem podstatným informacím o dění v naší
obci. A kolik zájemců tuto službu využívá? To ukazují následující
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statistické údaje, získané od firmy Galileo, která poskytuje podporu při správě našeho webu:
.
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(zdroj: firma Galileo, spol. s r.o.)

A jak to vypadá s návštěvností webových stránek obce? Ta postupně roste a za loňský rok dosáhla téměř 12 tisíc návštěv.
Měsíčně tedy využije náš web zhruba 1000 návštěvníků, což
představuje více než 30 návštěv denně. Potvrzuje se tak obecný
trend, kdy lidé ke komunikaci a získávání informací stále častěji
využívají moderní komunikační technologie, zejména počítače,

chytré telefony nebo tablety. Ze zveřejňovaných informací návštěvníky webu nejčastěji zajímá úřední deska, aktuální zprávy
o dění v obci, povinné informace, kontakty, informace o rozpočtu a veřejných zakázkách, jízdní řády, ordinační hodiny lékařů, Cebivský zpravodaj, fotogalerie a v minulém roce také informace o koronaviru..

Ke kvalitě pitné vody v obci
V loňském roce obec podnikla řadu aktivit pro zlepšení kolísavé kvality pitné vody v obecním vodovodu. Místo opakovaných urgencí a žádosti o nápravu u zaměstnanců vodáren, které
měly jen krátkodobý efekt, jsme se s žádostí o nápravu obrátili
přímo na vedení firmy Vodakva. Na základě naší stížnosti došlo
Původní stav do září 2020:
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ke změně technologie úpravy pitné vody tak, aby se z vody odstranilo co nejvíce nežádoucích složek, které se následně usazují
v potrubí a vodojemu. V září byl také po několika letech konečně
vyčištěn vodojem, kam se pitná voda přečerpává z úpravny. Tato
činnost by měla být prováděna každý rok, nicméně podle stavu

okolí vodojemu se tak nedělo. Vodojem byl prakticky celý zarostlý náletovými dřevinami a bylo obtížné se k němu vůbec dostat.
Nyní je potřeba, aby obec po správci vodovodu provádění těchto
činností důsledně vyžadovala i nadále. Je v našem zájmu, aby
voda, kterou pijeme také odpovídala kvalitě, za kterou si platíme.

Nový stav po odstranění náletových dřevin a vyčištění vodojemu:

Fotodokumentace – autor místostarosta

Plnění plánu rozvoje obce v letech 2019 - 2020
Na únorovém zasedání zastupitelé provedli kontrolu plnění
úkolů z Plánu rozvoje obce, který schválili v září 2019. Protože se jedná o veřejný dokument, tak informaci o jeho plnění

přinášíme také v tomto Zpravodaji, aby občané, kteří se o dění
v Cebivi zajímají, měli přehled o tom, jak pracují zvolené orgány
naší obce.

Informace pro jednání Zastupitelstva obce dne 17. 2. 2021
- Stav plnĢní aktivit vyplývajících z Plánu rozvoje obce Cebiv 2020+
Zpracoval: Ing. ZdenĢk Teplý – místostarosta

PĜehled prioritních rozvojových aktivit pro období 2019 - 2021
Rok

Název
Vybudovat chodník podél komunikace III. tĜídy þ.
20156 Polouþany – Cebiv – Záchlumí v þásti
mezi bytovkami, autobusovými zastávkami a
vlakovým nádražím.

2019

Pokraþovat v rekonstrukci objektu kulturního
domu a pohostinství
1. etapa – rekonstrukce sociálního zaĜízení

Zajistit obnovu požárního automobilu za vozidlo
DA 12 s prošlou životností.

Ke snížení ohrožení území obce následky
pĜívalových dešĢĤ realizovat tato opatĜení:
- revitalizace Bezemínského rybníka
Zajistit odstranČní staré nevyužívané trafostanice
u komunikace smČr Horní Kozolupy.
Prosazovat a podporovat zĜízení infrastruktury
pro rychlý internet v celé obci s možností
pĜípadného napojení rozvojových oblastí
vymezených územním plánem.

4

Druh
aktivity

Rok
realizace

Garant
projektu

Celkové
náklady
(tis. Kþ)

RP

2019 - 2022

starosta

Cca
2 700 000,-

RP

2019 - 2020

starosta,
místostarosta

1 087 237,25

Cca
300 000,-

837 237,25

Stav realizace
-

2 374 384 Kþ

250 tis. Kþ
(PSOV PK
2019)
450 tis. Kþ
(MV ýR)
300 tis. Kþ
(Podpora
jednotek SDH
obcí PK v roce
2020)

-

-

PD zpracována,
vydáno stavební
povolení,
dotace pĜidČlena,
probíhá Vě na
dodavatele stavby
SPLNċNO, kolaudace
2/202
Získány dotace od MV
ýR a PK
Vybrán dodavatel
Dodávka vozidla 34/2021

2019 - 2020

místostarosta

RP

2019 - 2023

starosta

?

?

?

-

RO

2019 - 2020

starosta, OÚ

zajistí ZýE

-

-

-

Probíhá jednání se ZýE

-

ýást obce zasíĢována,
nutno jednat o
zasíĢování zbytku obce

2019 - 2021

starosta

-

320 781,-

Dotace

RP

RO

1 070 781,-

Podíl
obce

-

-

zpracována PD
realizace 2021
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Rok

Název
OdstranČní havarijního stavu v kanceláĜích OÚ
(nevyhovující podlahy, obložení, vlhkost)
Dokonþit úpravy požární zbrojnice, zĜídit zpev.
plochu pĜed zbrojnicí a osadit nové oplocení.
Vybudovat pĜístĜešky pro umístČní techniky,
dĜeva na topení a dal. vybavení na dvoĜe OÚ.
Nahradit stávající autobusovou zastávku v Cebivi
novou a zajistit opravu/výmČnu zastávky
v BezemínČ.

2020

Ke zlepšení kvality povrchových vod provést
revitalizaci Cebivského rybníka, který zároveĖ
slouží jako zdroj požární vody, vþetnČ zvýšení
jeho jímací kapacity.
V souvislosti s intenzifikací provozu místní ýOV a
ke zlepšení životního prostĜedí zĜídit k omezení
zápachu pás veĜejné zelenČ s ochrannou a
izolaþní funkcí mezi bytovkami a ýOV.
Ke snížení ohrožení území obce následky
pĜívalových dešĢĤ realizovat tato opatĜení:
- zajistit opravu propustku u železniþní
trati u pĜejezdu pod KD
- opravit propustek, pĜípadnČ zkapacitnit
potrubí na p. p. þ. 1401/1 smČrem do
Kozolupského potoka
Posoudit z hlediska proveditelnosti a ekonomické
výhodnosti využití pozemkĤ v severovýchodní
þásti obce pro rozvojovou oblast na individuální
bydlení vesnického typu.
S vlastníkem komunikace III. tĜídy þ. 20156 a þ.
2021 jednat o položení nového asfaltového
povrchu na prĤtahu obcí.
Usilovat o zlepšení kvality signálu mobilních
operátorĤ v obci v souþinnosti s PK, dalšími
obcemi a sdruženími.

Rok

Název
Pro zlepšení kvality pitné vody v obci
s provozovatelem veĜ. vodovodu vyĜešit výmČnu
nevyhovující litinové þásti vodovodních rozvodĤ.
Po etapách provést revitalizaci zelenČ na
veĜejných prostranstvích a zajistit její adekvátní
údržbu
1. etapa – Revitalizace zelenČ na návsi a
v ZahradČ nadČje,

2021

K zajištČní dostateþného poþtu parkovacích míst
a omezení parkování na veĜejných
prostranstvích zajistit rozšíĜení parkovacích
ploch na návsi.
Pokraþovat v rekonstrukci objektu kulturního
domu a pohostinství
2. etapa – výmČna zdrojĤ tepla v souvislosti se
zákonem o ochranČ ovzduší
ProvČĜit možnost realizace a finanþní nároþnost
plynofikace obce.
V rámci podpory sportu, rozvoje zdravého
životního stylu, volnoþasových aktivit a prevence
sociálnČ patologických jevĤ zĜídit nové
víceúþelové sportovní hĜištČ s umČlým povrchem
(volejbal, tenis, nohejbal, hokejbal apod.).
ProvČĜit možnost zĜízení pĜírodního koupalištČ
s ohledem na potencionální zdroj vody pro jeho
zásobování.
Posoudit potĜebu zĜízení dešĢové kanalizace
v tČch þástech obce, kde srážková voda pĤsobí
problémy. ZĜízení dešĢové kanalizace posoudit v
kontextu souþasných trendĤ, prosazujících
zachování srážkové vody v krajinČ z dĤvodu
extrémního sucha.

Druh
aktivity

Rok
realizace

Garant
projektu

RP

2020

starosta, OÚ,
místostarosta

RP

2020

místostarosta

RP

2020 - 2022

RP

probČhne v
rámci akce
„chodník“

Celkové
náklady
(tis. Kþ)

Podíl
obce

Dotace

391 974,-

141 974,-

200 tis.Kþ
(PSOV PK 2020)

Stav realizace
SPLNċNO 10/2020
SPLNċNO 12/2020
-

NaĜezáno konstrukþní
dĜevo,
Probíhá zpracování PD
ýekárna v Cebivi SPLNċNO,
þekárna v BezemínČ nesplnČno
Probíhají jednání s
projektantem

místostarosta,
OÚ

250 000,-

starosta

132 495,-

53 059,Prozatím
76 082,+
74 559,rybník
Bezemín

?

-

-

Probíhá:
- k získání pozemku p. þ.
1072/9, který je
v majetku SPÚ, je
nutná zmČna ÚPD

Nezahájeno

79 436,-

-

RP

2020 - 2025

starosta

?

RP

2020 - 2023

místostarosta

v rámci
projektu
„Revitalizace
zelenČ – 2.
etapa“

RO

2020

starosta

-

-

-

RO

2020 - 2021

místostarosta

-

-

-

RO

2020

starosta

-

-

RO

2020 - 2021

místostarosta

-

-

Druh
aktivity

Rok
realizace

Garant
projektu

Celkové
náklady
(tis. Kþ)

Podíl
obce

RO

2020 - 2022

místostarosta

-

-

RP

2021

místostarosta

doplnit

RP

2021

místostarosta

financování
v rámci
projektu
„Revitalizace
zelenČ – 2.
etapa“

RP

2021

starosta

100

RO

2021 - 2022

místostarosta

-

-

-

SPLNċNO – viz informace
pro ZO - záĜí 2020
zpracovaná místostarostou
Nezahájeno
SPLNċNO, výsledek pro
obec negativní – viz
informace pro ZO –
prosinec 2020

-

Dotace

Stav realizace
SPLNċNO - V roce
2020 probČhla úprava
technologie ÚPV
Probíhá:
- Zpracována PD
- PĜidČlena dotace
- Vybrán dodavatel
- Realizace 3+4/2021
Probíhá - realizace v rámci
projektu „Revitalizace
zelenČ – 2. etapa“.
-

-

Nezahájeno

-

RO

2021-2023

místostarosta

1 300

-

RO

2021 - 2025

starosta

-

-

Nezahájeno
Vzhledem k nedostatku
finanþních prostĜedkĤ
odloženo na rok 2024.
Nezahájeno
Nezahájeno

RO

2021

starosta

-

-
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PRģBċŽNċ PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY V LETECH 2019 - 2022
Název
Usilovat o zachování stávající úrovnČ ochrany vodního
zdroje Cebiv, který je jediným zdrojem pitné vody pro
obec.
Pokraþovat ve snaze získat do vlastnictví obce
pozemky, které jsou nutné pro realizaci rozvojových
aktivit v pĜíštích letech.
Uplatnit zájmy obce v pĜípadČ provedení komplexní
pozemkové úpravy zejména s ohledem na získání
zájmových pozemkĤ v intravilánu obce a potenciálních
rozvojových oblastí a zĜízení spoleþných zaĜízení
(zajištČní pĜístupu k obecnímu vodnímu zdroji a
vodojemu apod.).
ProvádČt obnovu místních komunikací v závislosti na
jejich aktuálním stavu a podle dotaþních možností
obce.
Udržet stávající dopravní obslužnost obce a usilovat o
její zlepšení, a to zejména s ohledem na dojíždČní dČtí
do školy a potĜeby starších obyvatel pĜi návštČvČ
zdravotnických zaĜízení.
Usilovat o zachování stávajících služeb pro obyvatele
obce (pohostinství, obchod, pošta) a pĜípadnČ
podporovat jejich rozšíĜení.
Podporovat þinnost a akce spolkĤ a obþanských
sdružení.
Vylepšit internetové stránky obce, vþetnČ prezentace
na sociálních sítích.
Podporovat þinnost místní knihovny
Zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu dČtského hĜištČ
(Zahrada nadČje).
Umožnit prezentaci místních podnikatelĤ na
internetových stránkách obce.
K zachování a zlepšení poskytovaných služeb pro
obþany obce v rámci možností podporovat aktivity
subjektĤ a podnikatelĤ, které tyto služby poskytují.

Druh
aktivity
RO
RO

Garant
projektu
starosta,
místostarosta,
obecní úĜad
starosta,
místostarosta,
obecní úĜad

RO

starosta,
místostarosta,
obecní úĜad

RP

Celkové
náklady
(tis. Kþ)

Podíl obce

Dotaþní titul

-

-

-

-

-

-

-

starosta,
obecní úĜad

Dle dotaþních
a finanþních
možností obce

Dle finanþních
možností obce

RO

starosta,
obecní úĜad

-

-

-

RO

starosta,
obecní úĜad

-

-

-

RO

starosta,
obecní úĜad

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

RO
RO
RO
RO

Probíhá
Probíhá
Probíhá

-

RO

Stav realizace

místostarosta,
obecní úĜad
starosta,
obecní úĜad
starosta,
obecní úĜad
místostarosta,
obecní úĜad
starosta,
místostarosta
obecní úĜad

-

Nezahájeno
Probíhá
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- dotace PK - prodejna
SDH - finanþní podpora obce
Dámský klub - bezúplatné
poskytnutí prostor pro þinnost
SPLNċNO
Probíhá
Probíhá
Nabídnuto majiteli zámku
Probíhá v rámci programu
podpory malých prodejen PK

Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Milý spoluobčané,
v téhle nelehké době není moc situací, které by stály za zmínku.
Všichni jen pevně doufáme, že se koronavirová situace brzy dá
do normálu a život bude zase stejný jako dříve. Prosím, buďte
ohleduplní k sobě i k ostatním a chraňte se před tímto nehezkým
onemocněním jak nejlépe umíte.
V tomto příspěvku bychom chtěli poděkovat dobrovolným
hasičům, konkrétně Piotrovi Modrzewskému a Davidu Kasičovi,
za pomoc s organizováním dopravy při „nehodě“ s vysypaným
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hnojem na silnici od obchodu k autobusové zastávce. Moc díky
kluci za pomocnou ruku!
Blíží se doba, kdy k nám přijíždí mobilní sběr. Kvůli coronavirové situaci však není jisté, že se bude moci uskutečnit i letos.
Pokud situace dovolí a mobilní sběr bude moci být, bude to včas
vyvěšeno na stránkách obce a na vývěskách.
							
Jaroslav Vaněk, Romana Kuncová, David Malý
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Kulturní komise
Co napsat sama nevím, máme stále opatření. Ráda si vzpomenu na děti, jejich výrobky, veselý smích, šikovné ručičky a krásný
nepořádek spojený s tím. Proto i vám alespoň fotečku posílám,
jak šikovné dětičky jsou v naší Cebivi.
Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková

Finanční výbor
příspěvek nedodal
				

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zpracoval inventury obecního majetku. Byly
upraveny jeho stavy dle inventur a navrhli jsme vyřadit nepotřebný majetek, což zastupitelé schválili. Zdokumentovali jsme
majetek poškozený a doporučili jsme zastupitelům např. výměnu lina v hostinci, pokračovat s odstraňováním vyřazeného majetku, jenž v minulosti nebyl po vyřazení likvidován, nebo také
efektivněji rozmístit a zařídit kuchyňku KD. Taktéž jsme doporučili převést majetek, který používá SDH a neslouží výjezdové
jednotce, na hasiče. O tomto se ještě jedná, vzhledem k tomu,
že pokud majetek nebude obecní, jeho obnovu si bude muset
SDH zařizovat a financovat sama. Na základě našeho upozornění se též změnily a doplnily předávací protokoly kuchyňky
v KD, KD i hostince, protože seznamy nesouhlasily s předávaným majetkem. Na obci již několik let leží nevyužitá lavička

a stojan na kolo, tak doufáme, že v tomto roce se již konečně
podaří nainstalovat obě věci tak, aby měly využití.
Nyní máme před s sebou úkol zdokumentovat komunikace
v obci, zvláště se zaměříme na jejich poškození. To se stane podkladem k plánování oprav komunikací.

Osvětlení v zázemí hostince

Sklep hostince

Poškozený nábytek po posledním
nájemníkovi

Nepořádek pod barovým pultem

Za kontrolní výbor Pavlína Jonášová

Poškozená podlaha
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Čerpáno z brožury ,,Kapitoly z dějin západočeské obce“, napsal Zdeněk Procházka
……………pokračování ze zpravodaje č. 1/2021
Po něm přechází Cebiv na syna Jana Josefa (*1669,†1734),
který se roku 1690 oženil po papežově svolení se svou sestřenicí
Zuzanou Antonií z Heissensteinu(†1715), s níž vyženil Švamberk a Gutštejn. Zuzana byla jednou ze tří dcer Jana Kryštofa
z Heissensteinu, majitele Bezdružic a Švamberka, který je znám
potlačením selského povstání na Ovčím vrchu u Švamberku.
V roce 1712 vyženěné statky i Cebiv manželé prodali a roku 1715
kupuje Jan Josef, patrně již sám, Konopiště. Jan Josef kvůli svému pracovnímu vytížení přebýval většinou v Praze, kde vlastnil reprezentativní palác v dnešní Karmelitánské ulici na Malé
straně. Na úpravě jeho residence i jejich zahrad pracovali přední
architekti a umělci. Jan Josef byl také mecenášem a zasvěceným
sběratelem obrazů.. Jednalo se tedy o skutečného barokního
aristokrata s vytříbeným vkusem pro umění a navíc velice dobrého a bohatého hospodáře. Zastával i četné úřady, např. úřad
skutečného tajného rady, nebo nejvyššího purkrabí.
Cebiv v údajích soupisu podaných podle víry z roku 1651
a berní ruly z roku 1654
Důležitým pramenem pro poznání velikosti obce a skladby
jejich obyvatel i majetku jednotlivých poddaných jsou dva prameny zmíněné v nadpisu této kapitoly. Z nich se dozvídáme
i první jména a příjmení cebivských poddaných, která jsou
ve starších pramenech uváděna pouze náhodně a výjimečně.

Seznam poddaných pro Cebiv vypracoval vrchnostenský úředník Mates Kremzer v českém jazyce. Majitelkou tehdy byla
vdova po Sezimovi z Vrtby Barbora Eusebia, kněžna, markraběnka braniborská. K Cebivskému panství patřili ještě vedle
Cebivi ještě Záchlumí, Horní Kozolupy, Strahov, Olbramov
a Víchov. Na zámku jsou připomínáni pouze 46letý úředník Mates Kremzer a písař Bartoloměj Wytman. Kněžna patrně tehdy
rozestavěný zámek neobývala. Provoz cebivského dvora vedl
36letý šafář Matouš se šafářkou Anýzkou. Personál se skládal
ze sedmi pacholků a děveček ve stáří od 13 do 22 let. Samostatnou hospodářskou jednotkou byl tehdy cebivský ovčín, jehož provoz zajišťoval ,, špiklmistr“ Ondřej a v němž pracovalo
celkem 10 poddaných. V Cebivi žilo tehdy včetně dětí celkem
68 poddaných. Příjmení byla česko- německá. Poddaní se živili
zemědělstvím, řemesla nejsou uváděna. V Horních Kozolupech
žilo tehdy 43 obyvatel, v Olbramově 17 a v Záchlumí 46 poddaných.
Téměř ve stejné době vznikala tzv. berní rula, jež měla sloužit
jako podklad ke zdanění jednotlivých statků a panství. Setkáme se zde proto často s rodinami zmiňovanými v soupisu duší.
Obyvatelstvo bylo v rule rozděleno dle majetku do tří kategorií: na nejmajetnější sedláky- celoláníky- chalupníky a nejchudší obyvatele, tzv. zahradníky. K nejbohatším sedlákům náleželi
Jan Preclík a Řehoř Martin, jehož dvůr však v roce 1673 vyhořel. Oba vlastnili po 60 straších rolí ( 1 strych = 28 arů a 7 m2)
Preclík měl navíc i větší počet živého inventáře. Vlastnil 4 koňské
potahy, 6 krav, 6 jalovic, 9 prasat a 26 ovcí, o které se mu starali
3 ovčáci. Cebiv se tehdy skládala z 11 usedlostí a 4 chalup.
……………pokračování příště

Soupis poddaných podle víry iniciovaný rekatolizačními snahami českého království byl dokončen v roce 1651.

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Dobrý den. I tentokrát vám chci napsat pár
řádků k činnosti našeho spolku. Vzhledem
k epidemiologické situaci a různým nařízením vlády ČR jsme stále v situaci, kdy prakticky nelze nic dělat. Také proto stále neproběhla výroční valná hromada našeho SDH.
I přes tento mrzutý stav se někteří naši členové snaží něco dělat. Projednávali jsme náměty ohledně zkulturnění a dovybavení
zásahové jednotky, které vypracoval pan Jonáš Marek. Jedná se
především o šatnu a její vybavení, dále pak o samotné vytápění
šatny, zasedací místnosti, skladu a kuchyně. Vše je mířeno do budoucna vzhledem k nynější situaci, ale hlavně kvůli tíživé finanční situaci nejen obecního úřadu ale i samotných krajů. Dále se
konečně pohnula věc ohledné našeho nového auta pro náš sbor
a v měsíci dubnu by se po domluvě výrobce a našeho obecního
Lukáš Hrabák vybírá proutky na pomlázky na velikonoční túru
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úřadu, mělo toto hasičské auto převzít přímo u výrobce v Trutnově a poté dopravit do samotné Cebivi. Vše už nyní záleží jen
na tom, jak rychle se vyřídí náležité formuláře a samotná agenda.
Také připravujeme ve spolupráci s Dámským klubem velikonoční akci pro děti: Velikonoční túra Cebivi. Účast je podmíněna
přísným dodržováním protiepidemiologických opatření. Vám
všem přeji pěkné prožití velikonočních svátků a nezapomínejte,
že jsme tady neustále pro vás. Závěrem bych vás chtěl poprosit

o největší obezřetnost při jarních pracích, jako je úklid a pálení
starého listí a suché trávy. Nepodceňujte tuto činnost a dbejte
na své zdraví, ale především na zdraví nás všech. Věřte, že následky jsou kolikrát devastující a zničující. Držte se ve zdraví
a v jarní pohodě a snad se brzy sejdeme v normálu.
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt

Dámský klub
Jsou tu zase velikonoce. V loňském roce jsme ozdobili náves
velikonočními vajíčky. Vzhledem k tomu, že už u sochy nemáme
stromy, pověsili jsme vajíčka na plot u zámku a podělili jsme se i
s Bezemínem. Tam mají vyzdobený altán na návsi. Velikonoční
atmosféru jsme navodili na Velký pátek, kdy jsme pořádali druhé velikonoční řehtání. Vzhledem k restrikcím, se toto konalo
opět na zahradách, balkonech, anebo se řehtalo z oken. Začalo
to na odpočítávání starosty přes místní rozhlas. Zdá se mi, že se
letos přidalo více lidí. Zvuky se šířily z návsi, od dvojdomků, od
bytovek i od kolejí a přidali se i bezemínští.
Velikonoce jsme završili velikonoční túrou po Cebivi, kterou
jsme pořádali společně s hasiči. Měli jsme po vsi 8 stanovišť. Před
zahájením túry jsme se všichni otestovali. Všichni byli negativní,
a tak jsme se všichni rozmístili po Cebivi. Na úvod děti vyráběly beránkovi rouno z vaty, pak postoupili na další stanoviště,
kde si vymalovaly sádrové odlitky s velikonoční tématikou. Bylo
velikonoční pondělí a k tomu patří i barvení vajíček, a to bylo
u zámku. U hasičárny pak děti navlékly stuhy do ozdobených
vajíček a pověsily je na plot hasičárny. Na dalším stanovišti

u pošty se malovala přání, která obdrží senioři, kteří se od nás
odstěhovali do domů s pečovatelskou službou. Pak už se pletla
pomlázka v čekárně Proutky nám osobně z Bezemína dovezl
pan Gustav Dlouhý ml., kterému touto cestou děkujeme. Odtud se šlo hledat velikonoční poklad u rampy. Všichni si odnesli
míč, řehtačku, jojo, velikonočního zajíčka a maxi kinder vajíčko.
Za posledním kopečkem k hospodě už na děti čekal květináč,
zemina a cibulky květin. Počkáme 2 měsíce, než vyjde další zpravodaj a vy, co jste si odnesli domů květináče, pošlete nám fotky
a my je necháme uveřejnit ve zpravodaji. Musím říct, že je lepší,
když jsme všichni spolu a všechny tyhle věci děláme pohromadě, ale jsme rádi, že se alespoň takto protáhly děti i jejich rodiče
a doufáme jak my, tak hasiči, že jste přišli na nové myšlenky a
trošku jste si odpočinuli od ,,dlouhodobého vězení“. Společná
práce s hasiči je pro nás přínosem a obrovskou pomocí, protože
takovéto akce se dělají lépe, když je nás víc. Těší nás i místostarostův zájem. Přesto, že počasí nám nepřálo a byla zima, přišli
všichni přihlášení a dodržovali vyhlášená opatření.
Za Dámský klub Monika Saková

NAPSALI NÁM…..
Jak jsem začala rotopedovat
Jsem od přírody lenivec. Vím to o sobě a teď skoro v 50 letech
jsem se rozhodla to změnit. Jak se to stalo? Budu vám to vyprávět.

Blížily se Vánoce a vymýšlely se dárky pro rodiče. To je vždy
oříšek, protože mamka a taťka mají vše. Bačkory, skleničky….
Prostě všechno. Maminka projevila zájem o rotoped. Skvělý nápad!!!! Takže pro loňský rok dárek vyřešený. Letos zase nebudeme vědět.
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Dva měsíce na to, mi volá moje sestřička a povídá, KOUPILA
JSEM SI ROTOPED Pak už chodily jen zprávy, kolik ten den
ujela….. No skvělé, takže já jsem jediná, kdo ho nemá.
Týden poté jsem si objednala rotoped i já….
Chtěla jsem vědět, jaké budou výsledky mého snažení, takže
do kalendáře jsem si poznamenala míry, než jsem si začala „tvarovat postavu“.
Po týdnu jsem se přeměřila a nic…. Takže holčičko, něco děláš špatně.

Dala jsem si cíl, každý den ujet nejméně 20km, držet si průměrnou rychlost nejméně 27km/hod.
Je pravda, že když jsem začala, ujela jsem 12km za stejný čas
jako teď 15km. Lepším se a baví mě to.
Takže co na závěr? Držte mi palce ať vydržím a hýbejme se,
je to fajn.
Marta Pivoňková

PODĚKOVÁNÍ
Obec Cebiv i v letošním nelehkém roce podpořilo Středisko
sociálních služeb Víteček v Černošíně, které již více než 20 let
pečuje o tělesně i mentálně těžce postižené děti a dospělé, a navíc poskytuje i asistenční službu seniorům v západočeském příhraničí okresů Tachov a Cheb.
Občanům těchto okresů nabízíme:

spěvky z „ostatních zdrojů“, tj. mimo jiné i od obcí a měst obsluhovaného regionu. Proto je pro nás podpora obcí tak potřebná
a důležitá.
Za naše klienty, rodiče i zaměstnance Střediska Víteček proto
děkujeme Městysu Chodová Planá za pomoc i podporu. Moc si
toho vážíme.
Za Středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

- pro tělesně a mentálně postižené děti a dospělé nabízíme odlehčovací a vzdělávací služby denního stacionáře, sociálně terapeutické dílny a základní školy speciální, včetně pravidelné ranní
i odpolední dopravy
- pro seniory, pro tělesně a mentálně postižené děti a dospělé pak službu osobní asistence přímo v jejich domácnostech,
která jim pomáhá zůstávat v rodinném prostředí a neodcházet
předčasně do nemocniční péče nebo pobytového zařízení. Naši
asistenti poskytují tuto službu i několikrát denně, mnohým i 7x
v týdnu
- pro rodiče a opatrovníky - pomoc s klientem jako odlehčení
v jejich nelehkém poslání a úkolu.
Tato služba má však také své náklady, zejména dopravní
a mzdové. Podpora ze strany státu je pouze částečná (cca 60%)
a přímo předpokládá, že si Víteček část nákladů pokryje pří-

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Registrace na očkování proti COVID 19
Obecní úřad nabízí pomoc s registrací na očkování proti COVID 19.
K dnešnímu dni je možné registrovat seniory
.

70+

Pro pomoc kontaktujte obecní úřad buď osobně nebo telefonicky 374 625 318.
Při registraci je třeba mít u sebe mobilní telefon a kartu zdravotní pojišťovny
dotyčného. Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám s registrací pomůžeme.
V případě potřeby je možno zajistit i dopravu na očkování.
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NOVĚ OD ROKU 2021
Způsob řešení mobilního svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci
Občané mají možnost předat odpad na odběrové místo, a to
v den svozu, nejpozději hodinu před přistavením mobilní sběrny. Naložení odpadu na svozovém místě po přistavení kontejneru zajistí pracovníci obce a hasiči tak, aby nedocházelo k prodlevám a byl dodržen časový limit vyčleněný pro obec.

smí bránit provozu na komunikaci a musí být řádně roztříděn
na velkoobjemový, nebezpečný a železný odpad. Naložení a odvoz na svozové místo zajistí obec v součinnosti s hasiči.

Pokud někdo chce zajistit odvoz odpadu traktorem přímo
od domu, musí si odvoz předem objednat na OÚ a zaplatit poplatek 50,- Kč. Ti, kteří si odvoz od domu u obce objednali, shromáždí v den svozu odpad u příjezdové komunikace před svým
domkem, a to nejpozději do 10:00 hod. Shromážděný odpad ne-

Zpracoval Z. Kovář

V Bezemíně bude probíhat svoz stávajícím způsobem.

Pozn. red: do uzávěrky zpravodaje nebyl znám termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Místní poplatek ze psů
Do 30. dubna je splatný poplatek za psy na rok 2021. Po tomto termínu budou dlužné poplatky penalizovány dle daňového
řádu. Výše poplatků za psy je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Cebiv č. 6/2019.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 					
150,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
80,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele staršího 65 let				
150,- Kč
Poplatky je možné uhradit v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo převodem na bankovní účet
č. 9023401/0100 pod VS 31500. Do poznámky napište své jméno
a příjmení.

Životní jubilea
V dubnu 2021 oslaví narozeniny

Milada Moulisová,
Jiří Řezníček.
V květnu 2021 oslaví narozeniny

Gustav Dlouhý.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
12

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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USNESENÍ č. 2/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 17. února 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 1/2021.
2. Informace o stavu plnění aktivit z Programu rozvoje obce
Cebiv k 31. 12. 2020.
3. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití

4. Podání žádosti o dotaci u Plzeňského kraje z programu
Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021
na prodejnu v obci Cebiv
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o převzetí
a odstranění nebo využití odpadu č. 4180 s EKODEPON s.r.o.,
Lažany 36, Černošín.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor zpracováním
dokumentace ohledně stavu místních komunikací.

odpadu č. 4180 s EKODEPON s.r.o., Lažany 36, Černošín.

USNESENÍ č. 3/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 17. března 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 2/2021.
2. Odstoupení žadatele od záměru pronájmu místního pohostinství k 01.03.2021
3. Oznámení o zrušení zadávacího řízení na akci „Bezbariérové
propojení obce Cebiv pro pěší“.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
5. Práci výborů a komisí.

6. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sborů

B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.

2. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
ve výši 12 144,- Kč Plzeňskému kraji, Škroupova 18, Plzeň
na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce
2021.

2. Ověřovatele zápisu.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace zeleně
v obci Cebiv – 1. etapa“ se Zahradní a parková s.r.o., Plzeňská
608/17, 353 01 Mariánské Lázně.
4. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 12 144,- Kč
Plzeňskému kraji, Škroupova 18, Plzeň na zajištění dopravní

dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021
na opravu požární stříkačky PS 12 pro SDH Cebiv.
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Revitalizace zeleně v obci Cebiv - 1. etapa“ se Zahradní
a parková s.r.o., Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 21. dubna 2021 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu.

obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2021.
5. Vyřazení majetku v celkové hodnotě 81 804,15 Kč..

SLOVO REDAKTORKY

Nechci psát o něčem, co se na nás valí ze všech stran, přesto si dovolím ponechat místo
letáčku, který nám přišel z kraje a dám prostor několika fotografiím velikonoční výzdoby,
kterou jsme objevili v Cebivi..
Pavlína Jonášová
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V Bezemíně řehtala i Marie Poláková....

Milan Brabec se synem

a přítomností je podpořili Robert Kroupar a Hana Fejtarová

K řehtání v Cebivi se mimo jiné připojila i Adélka Hochgesandtová,
Gabča s Jaruškou Genčúrovi ...

Bibi Lendelová....
16

Rozárka Lipáková....

také sourozenci Jebavých

Bibi a Maxík Lendelovi upleti pomlázku a chystají se hledat poklad

Lucka,Domča a Karolínka Jebavých našli velikonoční poklad

Štěpánek Henkel našel velikonočního zajíčka

Matěj Modrzewski si upletl pomlázku
a druhou si přičaroval oběhnutím čekárny

Sofinka Malá se připravuje na vysazení cibulek

Eliška Jančová při malování vajíček

Maxík a Sofinka Burdovi už mají cibulky
v květináči

I Terezka Poslušná přiložila ruku k dílu

Fanda Hrabáků maluje vajíčka
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