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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
vychází první vydání Cebivského zpravodaje v roce 2020.
Letošní zima je zatím velmi mírná, ale do jara je ještě daleko
a teprve uvidíme, co si pro nás další zimní měsíce připraví. Chtěl
bych vás informovat, že v měsíci únoru 2020 bude zkolaudována
akce „Rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál“ - kulturní dům Cebiv č.p. 63.V měsíci lednu 2020 byla podána žádost
o dotaci z programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok
2020 na akci s názvem „Cebivská náves“. Požadovaná výše dotace
je 60 000,- Kč. Dále obec požádala o dotaci z programu PSOV
PK - Projekty obcí 2020 s názvem „Rekonstrukce budov v majetku obce“ (obecní úřad a hasičská zbrojnice). Jedná se o stavební úpravy podlah na obecním úřadě, stavební úpravy v hasičské

zbrojnici, výměna vrat a vybudování nového oplocení objektu.
Celková cena úprav tvoří částku 500 000,- Kč. Dotace může být
až 60%.
V závěru bych vás chtěl pozvat na tradiční masopustní průvod, na který naváže taneční zábava s vepřovými hody v kulturním domě.
Všem čtenářům Cebivského zpravodaje přeji úspěšný rok
2020.
S pozdravem
Zdeněk Kovář,
starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY OD 1. 12. 2019 - 28. 1. 2020
2. 12. 2019 - v 9.00 hod - kontrolní den na stavbě
„Rekonstrukce soc. zařízení a zázemí pro sál“
3. 12. 2019 - 8.00 hod - jednání s VAK KV
9. 12. 2019 - 18.00 hod - slavnostní zasedání MAS Český Západ
ve Stříbře
12. 12. 2019 - 12.00 hod - jednání s projektantem na akci
„Rekonstrukce místní vodní nádrže na p.p.č. 38,
k. ú. Bezemín“
17. 12. 2019 - 9.00 hod - kontrolní den na stavbě „Rekonstrukce
soc. zařízení a zázemí pro sál“
18. 12. 2019 - 9.00 hod - setkání starostů DSO Mikroregion
Konstantinolázeňsko v Cebivi

14. 1. 2020 - 9.00 hod - jednání s projektantem na akci
„Bezbarierové a bezpečné propojení obce
pro pěší - Cebiv“
15. 1. 2020 - 10.00 hod - jednání s dodavatelem na akci
„Rekonstrukce budov v majetku obce“
15. 1. 2020 - 13.00 hod - kontrolní den na stavbě „Rekonstrukce
soc. zařízení a zázemí pro sál“
20. 1. 2020 - 10.00 hod - setkání starostů DSO Mikroregion
Konstantinolázeňsko v Horních Kozolupech
21. 1. 2020 - 10.00 hod - kontrolní den na stavbě „Rekonstrukce
soc. zařízení a zázemí pro sál“
28. 1. 2020 - 9.00 hod - jednání s JUDr. Nenutilovou ve Stříbře

9. 1. 2020 - 13.00 hod - jednání s firmou KETNET s.r.o.
o zajištění IT servisu

Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - prosinec 2019 - leden 2020
Zpracování technických podmínek pro nové požární vozidlo
Dalším z nezbytných kroků, které by měly vést k získání dotací na nové požární vozidlo pro zásahovou jednotku SDH Cebiv,
bylo zpracování technické specifikace tak, aby vyhovovala podmínkám Ministerstva vnitra, jež dotaci poskytuje. Obec původně
chtěla pořídit pouze požární automobil. V rámci jednání, které
k tomu v Praze proběhlo, jsem na MV ČR dohodl rozšíření naší
žádosti ještě o požární přívěs na hašení, protože samotné auto
neobsahuje žádné vybavení na hašení a slouží pouze na přepravu
hasičů. Technické podmínky jsme zpracovali společně s velitelem zásahové jednotky panem Michalíkem a odeslali ke schvále-

ní na HZS Plzeňského kraje. Přívěs na hašení obsahuje technické
vybavení nezbytné k hašení a k provedení základních činností
při technických zásazích (např. čerpání vody, odstranění padlých
stromů z komunikací apod.). Po schválení technických podmínek budeme moci požádat o dotaci Ministerstvo vnitra (450 tis.
Kč). Po vypsání příslušného dotačního titulu požádáme ještě Plzeňský kraj (300 tis. Kč).

Žádáme o dotaci na opravu budovy obecního úřadu a požární zbrojnice
Obec by v letošním roce chtěla přistoupit k provedení alespoň
nejnutnějších oprav v budově obecního úřadu. Objekt pochází
z 1. poloviny 20. století a vyžaduje celkovou rekonstrukci, s níž
se počítá i ve schváleném Programu rozvoje obce. Vzhledem

k omezeným finančním možnostem půjde v tomto roce zejména
o odstranění havarijního stavu v kancelářích OÚ v 1. NP, kam
z důvodu rozpraskaných betonových podlah a porušených hydroizolací proniká zemní vlhkost a zatuchlina z podloží. To nega1
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tivně ovlivňuje hygienické podmínky a pracovní prostředí u pracovníků, kteří se zde trvale vyskytují. Situace je nyní provizorně
řešena instalací vysoušeče v kanceláři starosty, což však neřeší
příčiny problému, pouze to částečně zmírňuje jeho následky.
Součástí provedených prací by samozřejmě mělo být i vymalování kanceláří a souvisejících prostor, kde se už dlouho nemalovalo
a položení nové podlahové krytiny. Další stavební úpravy by se
měly týkat i požární zbrojnice tak, aby zde bylo možné umístit nové požární vozidlo. Počítá se s úpravou podlahy, výměnou
vrat garáže, zpevněním stávající travnaté nástupové plochy před

zbrojnicí zámkovou dlažbou a s výměnou zchátralého oplocení
kolem objektu. Obec původně počítala s tím, že část těchto prací
provedou sami hasiči, ale po jednáních s odborem regionálního
rozvoje na Plzeňském kraji se nám otevřela možnost obě výše
uvedené akce sloučit a získat na ně dotaci. To je pro nás samozřejmě výhodné, obě akce by tak mohly být provedeny dodavatelsky jednou stavební firmou, a pokud s naší žádostí uspějeme,
tak získáme pro obec více peněz a ušetříme v našem rozpočtu.

Co se v naší obci od voleb změnilo?
V tomto odstavci bych nechtěl poukazovat na realizaci větších
investičních akcí, jako je výměna osvětlení a pokračující poslední etapa veřejné kanalizace, nebo rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě. Těch si objektivní obyvatelé obce nepochybně všimli sami. Spíše bych chtěl poukázat na to, co na první
pohled nemusí být tak zřejmé, ale přesto je to důležité. Podle
mého názoru se v obci zlepšila informovanost obyvatel o tom, co
obec dělá a co chystá. K tomu obec využívá mimo jiné Cebivský
zpravodaj. Pokud si dáte tu práci a porovnáte předchozí ročníky
Zpravodaje s tím současným, tak při objektivním posouzení najdete řadu pozitivních změn:
■ Nový vzhled a nový obsah Zpravodaje. Grafické provedení
Zpravodaje je moderní a „jde s dobou“. Vyvolává to kladný ohlas
nejen od řady našich obyvatel, ale i od těch přespolních. Přispívá

to ke zlepšení povědomí o naší obci v okolí, což je věc, kterou
Cebiv velmi potřebuje. A protože to (pokud se nemýlím) zatím
nikdo jiný neudělal, tak bych za změny ve Zpravodaji chtěl poděkovat alespoň já - dík patří celé redakční radě v čele s Pavlou
Jonášů.
■ Více informací o činnosti v obci z pozice starosty, místostarosty i ostatních zastupitelů. Dá to samozřejmě více práce, ale
na druhé straně to pomáhá předejít alespoň části nedorozumění,
která mohou vznikat a vznikají právě kvůli nedostatku informací
o tom, co a proč se v obci děje a co se zde chystá. O tom, že lidé
mají o tyto informace zájem, svědčí požadavky na navýšení počtu výtisků Zpravodaje. Tady zase patří dík všem přispěvatelům
do Zpravodaje.

Co nás čeká v letošním roce?
Kromě dokončení rozpracovaných investic to jsou další akce,
jejichž realizace je ovšem podmíněna získáním dotací (chodník
kolem rybníka, nákup nového hasičského auta, oprava budovy
obecního úřadu a hasičské zbrojnice) by obec také chtěla dále
pokročit v získávání pozemků v intravilánu obce a postupně tak
narovnat majetkoprávní vztahy, které zde vznikly v důsledku restitucí. A nakonec to, co osobně považuji za velmi důležité. Je
nutné řešit s vodárnami kvalitu pitné vody v obci. Je to záležitost,
která se týká většiny obyvatel obce. Zejména v letním období
často z vodovodních kohoutků teče zbarvená voda. U mnoha

obyvatel, včetně mne, to vzbuzuje zcela oprávněné pochybnosti o její kvalitě. Když pominu to, že si musím kupovat balenou
pitnou vodu v době, kdy za její dodávku z vodovodu platím vysoké částky a dále to, že často dochází k znehodnocení oblečení
a textilií při praní, tak nekvalitní voda může být také příčinou
kratší životnosti bojlerů a dalších domácích spotřebičů. Tento
stav je dlouhodobý a nemůžeme se dále tvářit, že je vše v pořádku. Proto obec musí aktivně jednat s provozovatelem vodovodu
o zjištění příčin tohoto stavu a o jeho nápravě.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Kulturní komise
Pochůzka Mikuláše
Je tady 5. prosinec a tím pádem chodí již mnoho let Mikuláš, anděl a samozřejmě nesmí chybět ani čertovská cháska. Naši
vesnici také neminuli, dětem roznesli balíčky, těm, co byly hodné
samé laskominky a zlobivějším přihodil čert také kousek uhlí.
Tak dětičky, příští rok jenom samé dobrůtky vám přeji, nezlobit!
Čertovské řádění u ohně
Letos se nepořádala mikulášská diskotéka z důvodu rekonstrukce kulturního domu. Přesto jsme děti nechtěli ošidit, tak se
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uspořádalo čertovské řádění u ohně. Bylo to úplně něco jiného
a přesto, že nám vůbec nepřálo počasí, něco dětiček se sešlo, opékaly se buřtíky a veselo se okolo ohně skotačilo. Dětem se líbilo
hrát hry, které prakticky neznaly. Největší úspěch měla krásná
stará hra „Pan čáp ztratil čepičku“. Dětičky se u této hry pobavily a zároveň zahřály. A samozřejmě nemohl chybět ani Mikuláš
s andělem a čerty. Tento veselý spolek si s dětmi krásně hrál.
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občany, kteří mají dobové fotografie k dispozici, o jejich zapůjčení. Z fotografií budou pořízeny kopie, takže budou v pořádku
vráceny jejich majitelům. Fotografie můžete přinést na obecní
úřad. Děkujeme předem.

Co nás čeká:
7. 3. 2020 Masopust
21. 3. 2020 Dětské maškarní
Na 29. srpna 2020 je plánována akce „Cebivská náves“.
V rámci této akce bychom rádi uspořádali také výstavu fotografií z minulosti naší obce. Rádi bychom tímto požádali spolu-

Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková

Kontrolní výbor
Dne 16. 12. 2019 kontroloval plnění usnesení. Všechny kontrolované body usnesení byly plněny včas. Kontrolní výbor upozornil na nepřevedení nůžkových stanů od MAS Český Západ
do vlastnictví obce. Pavlína Jonášová a David Kasič provedli inventuru majetku obce Cebiv. Na základě inventur byl vyřazen
majetek ve výši 42 730,49 Kč. Bylo zjištěno, že dříve vyřazený
majetek nebyl vyřazen fyzicky, a tak v budově OÚ, v hasičárně
i v KD je majetek, který tam již být nemá a naopak věci, které by

v inventuře být měly, zavedeny nejsou. Dále inventarizační komise upozornila na to, že několik věcí z majetku obce je uloženo
u soukromé osoby, a že by měl být majetek uložen tak, jak je evidováno. Upozornili jsme také na to, že v některých místnostech
budovy OÚ je nepořádek a místnosti jsou zaplněny nepotřebnými předměty.
Za kontrolní výbor
Pavlína Jonášová

Finančnívýbor
Finanční výbor provedl běžnou kontrolu, kdy zjistil, že dluhy
bytových jednotek jsou již všechny splaceny. Zkontroloval stavy

účtů v bankách a informoval o nich zastupitelstvo.
Za finanční výbor
		
Stanislava Hochgesandtová

HISTORICKÉ OKÉNKO

Na staré pohlednici je vidět Cebiv ještě i bez ,,starých“ bytovek , na návsi není silnice a na nádraží je obklopeno budovami,
které tam už dnes nejsou.
3
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Psalo se v Cebivském šídle číslo 1 z roku 1975
VE ZVELEBENÉM A TŘÍDNĚ PEVNÉM POHRANIČNÍM
TACHOVSKU PŘIVÍTÁME TŘICÁTÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSAK SLAVNOU SOVĚTSKOU ARMÁDOU
Pod tímto heslem se konala 1. celookresní konference mladých poslanců národních výborů- Tachov 10. prosinec 1974.
Připravili jsme pro vás několik postřehů z tohoto setkání.
Z Cebivi se zúčastnil předseda MNV s. František Nevařil, předseda ZO SSM s. Václav Lešák a poslanci MNV s. František Krajíc,
s. Václav Šůcha. Po úvodním slově tajemníka OV SSM Františka Čurky, který řídil konferenci a po přivítání hostů a poslanců následovala zdravice pionýrské skupiny Jana Zíky z Tachova. Potom předseda aktivu mladých poslanců s. Pezl seznámil
účastníky s činností aktivu od jeho ustavení 31. 10. 1972. Uvedl,
že ve volbách v roce 1971 bylo zvoleno na našem okrese 341 poslanců do 35 let, v současné době jich pracuje 255. Nepodařilo
se uskutečnit střediskové porady v Tachově, Plané, Boru a Stříbře. 3.12.1973 však proběhl okresní aktiv ml. Poslanců ve Stříbře.
Na programu bylo seznámení poslanců s kádrovými změnami,
bylo upozorněno na nedostatky v práci aktivu a nastíněny úkoly pro další období. Dále byla na programu exkurze v mlékárně
a v síni slávy VÚ Stříbro. Ve dnech 18. a 21. 3. 1974 se uskutečnilo v jednotlivých střediscích školení mladých poslanců s 60%
účastí. Do dalšího období se plánují výjezdní zasedání OAMP
do jednotlivých středisek. Měla by se nadále zlepšovat spolupráce SSM a MNV.
Ve třetím bodu jednání s. Lojda připomněl, že úkolem konference je také seznámit se s úspěchy národních výborů. Dále seznámil účastníky s některými důležitými body ÚV KSČ. Stručně
nastínil problémy, které je nutno řešit. Vývoj zaostává v oblasti
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služeb, obchody ve městech nejsou na dostatečné úrovni (zelenina, nábytek, obuv atd.). Větší pozornost by měla klást také
na rozvoj dopravy v okrese. K otázce životního prostředí podotkl, že jeho zlepšování nelze dělat kampaňovitě, ale soustavnou promyšlenou prací, podmíněnou dobrým vztahem všech
lidí k přírodě a životnímu prostředí ve městech i na vesnicích.
Ve čtvrtém bodě předseda OV SSM s. Alexandr Peroutka informoval přítomné v pečlivě připravené zprávě o činnosti svazu
mládeže v jednotlivých oblastech. Zdůraznil, že je nutno stále
zkvalitňovat práci základních organizací. Například v zájmové
činnosti je třeba hledat schopné vedoucí estrádních, divadelních
a jiných kroužků. Rezervy jsou mezi učiteli i mezi současnými,
nebo bývalými ochotníky. V diskusi vystoupila řada soudruhů
s informací o dosavadní práci poslanců a s názory na další činnost. S. Lešák v neformálním příspěvku informoval o dobré spolupráci MNV se svazáky v obci. Generál Busov hodnotil kladně,
že si mohou poslanci vyměnit názory na takovém velkém aktivu.
Pochválil statky Tachov za dobrou práci, upozornil na možnost
využít vojáky z vojenských útvarů na okrese pro politicko-výchovnou, organizátorskou a zájmovou činnost ve společenských
organizacích. V závěru diskuse zhodnotil s. Říha konferenci.
Krátce připomenul stav politického, ekonomického a kulturního
života ve městech a obcích a nastínil další úkoly našeho okresu.
V průběhu konference byly uděleny odznaky ,, Budovatel Tachovska”. ZO SSM Cebiv byl udělen bronzový odznak a obdrželi
jej také mezi jinými s. Václav Lešák a s. Václav Šůcha.
Pozn. Red. Jak tak opisuji text, nemohu se zbavit pocitu, že z té
spousty slov vůbec nechápu oč tehdy vlastně šlo a jaký byl výsledek
konference.

Pohled na cebivské nádraží
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NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Úvodem této zprávy bych vás chtěl pozdravit v novém roce a popřát vám všem hlavně
hodně zdraví a spoustu krásných okamžiků.
Začal bych nejprve tím, že v měsíci listopadu proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu za velké účasti, kteří velmi
pomohli a podařilo se nám nasbírat i nějaký ten železný šrot,
který jsme si poté odvezli do sběrných surovin. Dále pokračují
brigády na zvelebení hasičské klubovny, do kterých se zapojují,
především členové našeho sboru a mohu jen smeknout nad tím,
jak se některé věci pohnuly a opravdu je vidět odvedená práce.
V prosinci jsme pomohli a dovezli vánoční strom. Velké poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli. Měli jsme další brigádu na dřevo, které jsme dovezli a hned také poklidili tam, kam
patří. Velmi bych ocenil i další brigádu, kdy naši dobrovolníci
postavili za víkend tři oplocenky v lesním porostu. A jako každoročně jsme úspěšně absolvovali výroční valnou hromadu našeho
sboru za účasti hosta - pana Paláta, zástupců obecního úřadu.
Proběhly volby do výboru SDH. Volby dopadly takto: Velitel David Kasič, zástupce velitele - Marek Jonáš, starosta - Dušan
Hochgesandt, náměstek starosty - Michal Kostka, strojníci - Jano
Krcheň, Lukáš Hrabák, Piotr Modrzewsky, hospodář - Tomáš
Kunc, revizor - František Michalík. Jsem velmi rád za to, že nám

členové spíše přibývají. Do sboru jsme přijali 5 nových členů.
Především mladí přebírají iniciativu na svou stranu a pokusí se
dokázat, že náš sbor je plnohodnotnou součástí naší obce.
Bilancování za loňský rok je ten, že jsme si dokázali, že když
držíme při sobě a navzájem si dokážeme vyhovět, jde všechno
snáz a s úsměvem. Budu se těšit na další spolupráci s našimi dobrovolníky.
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt

Dámský klub Cebiv
Pro dámský klub je leden měsícem vyúčtování dotace z grantového programu Haranti Mikroregionu Konstantinolázeňsko.
V době, kdy vychází tento zpravodaj už budeme mít za s sebou
i výroční schůzi a budeme vědět, jaké akce nás budou čekat
v letošním roce a zda budeme opět žádat o dotaci a s jakým projektem. Teď už ale víme, že je nás na naše akce málo, a proto
bychom chtěli touto cestou oslovit všechny, kdo by měli zájem
s námi spolupracovat. Naše práce spočívá v dobrovolnictví, takže můžeme slíbit, že za vaši práci vám nezaplatíme, ale když se
k nám přidáte, přispějete svou prací dobré věci. První dobrou

věcí, kterou jsme v letošním roce udělali, bylo předání věcného
daru středisku Víteček v Černošíně. Součástí daru byly pomůcky
k různému tvoření jako např. fimo, pomůcky na tvoření z papíru,
ale i omalovánky, pastelky aj. drobnosti.
Tak pokud chcete spolupracovat, můžete se ozvat na tel.:
739 409 439, nebo jen oslovte jednu z členek.
Budeme se těšit.
Za Dámský klub Monika Saková
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NAPSALI NÁM…..
Když v Cebivi bylo kino
Protože už nejsem nejmladší, mé články budou nejspíš většinou vzpomínkové. Tak dnes si zavzpomínám na to, když v Cebivi bylo kino. Jako malé děti jsme chodily na nádraží hlídat, jestli
už přivezli vlakem film ☺. Filmy byly v zelených plastových přepravkách položené na schodech.
Byly dva. Jeden s filmem pro děti a druhý pro dospělé.
Pro děti se promítalo od pěti (jestli se dobře pamatuji). Bylo to
strašně fajn, hlavně když to skončilo a my jsme se po cestě domů
mohli strašit. I když jsme věděli, že na schodech od nádraží
na nás někdo vybafne, byl to nádherný rituál.
No a pak, když jsme byli trochu starší, mohli jsme chodit

na film „pro dospělé”☺. Je to legrační, bylo nám 13-14 a měli
jsme pocit, že už jsme prostě dospělí.
Pan Link nám prodal lístky za pár korun a několikrát nás musel napomenout, že jsme hluční. My jsme tam totiž kvůli filmům
moc nechodili. My holky jsme se tam chodily pošťuchovat s klukama. A kdo tam chodil ví, že v zadní řadě se děly věci.
Nepředstavujte si pod tím nějaké orgie, ale první pusy tam
padly….. a
Kdo to zažil, určitě rád vzpomíná jako já.
MP

Rozhovor s Jaroslavem Vaňkem, předsedou komise pro pořádek a životní prostředí
Žiješ tady už dlouho, a tak můžeš srovnávat život v obci dříve
a dnes. Jak tedy hodnotíš vývoj života v obci a co se podle tebe
změnilo k lepšímu a co k horšímu?
V dřívějších dobách tady žili starousedlíci a ti měli mezi sebou
jiné vztahy než lidé dnes. V dnešní době se sem stěhují lidé, kteří
tady vydrží půl roku - rok. Tím pádem lidé nejsou tak stmelení
- tolik se nesblíží jako dřív. A také lidé nebyli tolik nároční jako
dnes.
Pracuješ v zastupitelstvu jako předseda komise pro pořádek
a životní prostředí. Co tě z této problematiky nejvíc trápí
a na co si pyšný, cose ti povedlo?
Trápí mě nekonečný nepořádek u obchodu. Dále si myslím,
že by si lidé měli uvědomit parkování na zeleni. Jsem rád, že se
dojednal velký kontejner dole u potoka. Obecně jsem rád, že se

opravuje pohostinství a doufám, že se sežene dobrý hostinský,
aby se lidé měli kde scházet.
Ptali jsme se každého zastupitele, tak tato otázka musí padnout
i u tebe: Jak se ti spolupracuje se zastupiteli?
S některými vycházím lépe, s některými hůře. Každý má svůj
názor, s některým souhlasím, s jiným oponuji, ale většinou se
dohodneme.
Kdybys měl tu moc a mohl si něco změnit (jak se říká: jako mávnutím proutku), co by to bylo?
Chování lidí vůči sobě a okolí, aby na vše tolik nechvátali, protože obec má přeci jen jeden rozpočet.
zpracovala Pavlína Jonášová

Životní jubilea
V únoru 2020 oslaví narozeniny

Danuše Rakovcová,
Jiřina Klinerová,
Jana Vašáková,
Evženie Cabálková,
Josef Hromka.

V březnu 2020 oslaví narozeniny

Anna Linková.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Zdeňka Kováře, starosty obce
Máme zaměstnance na plný úvazek i v zimě. Jaká je jeho náplň práce, když nesněží, nemrzne, nemusí se sekat, shrabávat listí atd?
Náplň práce p. Korima v zimním období je topení v budově
obecního úřadu, práce v lese, opravy oplocenek, odvoz dřeva ze
skládky v lese, jak pro obec, tak i pro občany dle pořadníku, řezání dřeva a jeho rozštípání. Při vzniklém náledí sypání chodní-

ků a komunikací. Zároveň zajišťuje drobné údržbářské práce na
technice, majetku a zařízení obce.

Ing. Zdeňka Teplého, místostarosty obce
??????
Obrátili jste se dobře, ale asi na špatného člověka . Já myslím,
že není to tak docela pravda, že se na Bezemín zapomíná. Jenom
z toho mála, co já vím, tak v Bezemíně se loni:
1) provedlo nějaké opatření v souvislosti s minulými povodněmi
- oprava hráze nebo tak něco, aby do zahrad při povodni netekla
voda - myslím, že to bylo ve spolupráci s firmou místního pana
Dlouhého - měl to na starosti starosta
2) dále se zpracoval a zaplatil projekt na revitalizaci místního
rybníka - měl to na starosti starosta
3) revitalizace by měla proběhnout v nejbližších letech v závislosti na vypsaných dotacích a finančních možnostech obce (viz
plán rozvoje obce)
4) řešilo se nějaké čištění koryta místního potoka, o5 v souvislosti s povodněmi, nebo tak něco - to nakonec asi uvázlo na tom,
že povodí doteďka neurčilo vlastníka - běhá kolem toho starosta
5) v rámci loňského jednání s vodárnami jsme projednali mož-

nosti řešení odpadních vod z Bezemína (řešení jsou, ale budou
finančně náročné - buď pro obec /řešení nějakou malou ČOV/
nebo pro obyvatele /řešení domácími ČOV/) - viz plán rozvoje
obce.
6) plánujeme opravu nebo výměnu budky u autobusové zastávky
tak, aby to nějak navázalo na výměnu budek v Cebivi (viz plán
rozvoje obce).
Kromě bodu 5/ a bodu 6/, který jsem inicioval já, zná podrobnosti k těmto akcím starosta, ten kolem toho běhal. Takže se
zkuste zeptat jeho, řekne vám k tomu určitě víc. Moje informace
nemusí být přesné ani úplné.

Pozn. redakce: reakci starosty přineseme v dalším čísle

Jaroslava Vaňka jako předsedy pro pořádek a životní prostředí
Stále tu máme přeplněné kontejnery na tříděný odpad. Bude se s tím něco dělat?
O tomto problému víme a snažíme se najít možná řešení. Jak
jistě víte, máme problém s domácí výrobou, protože místo odvezení odpadu zpátky do fabriky, nám lidé naplňují popelnice.
Dále u kolejí jsou kontejnery stále plné, protože pro projíždějící
auta je jednoduché zastavit, vyhodit a odjet a ušetřit si vlastní

popelnici. Zase jde o peníze, je možno přidat kontejnery, ale jak
jsem již zmiňoval, máme jen určité peníze, se kterými můžeme
hospodařit. Jakmile se naskytne řešení problému, které by bylo
možné uskutečnit hned, zakročíme.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Obec Cebiv uzavřela s Městem Stříbro s platností od 1. 1. 2020
veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků - tzn., že orgány Města Stříbra budou v souladu s ustanovením §105 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním obvodu obce Cebiv

veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou
orgánům obce Cebiv účinnými právními předpisy. Obec Cebiv
dle smlouvy poskytne ročně Městu Stříbro příspěvek ve výši 50,Kč na jednoho obyvatele a rok.
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MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za psy

Poplatek za komunální odpad

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, kterým
je osoba dle písm. c) tohoto článku 150,- Kč

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká
komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde
vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem
toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Splatnost poplatku je 30.
4. příslušného kalendářního
roku.

Splatnost poplatku:
Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném kalendářním roce či jeho části nepřevyšuje částku 1 000,- Kč jednorázově do 31. 1. příslušného kalendářního roku. Po zaplacení
poplatku obdrží plátce známku k vývozu komunálního odpadu.
Plátce poplatku má možnost uhradit poplatek, jehož výše
v příslušném kalendářním roce převyšuje částku 1 000,- Kč,
ve dvou splátkách v následujících termínech:
•
50% do 31.01. příslušného kalendářního roku
•
50% do 30.04. příslušného kalendářního roku

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku je osvobozena také osoba, která se ujme opuštěných nebo zatoulaných psů a stará se o ně.
Úleva se poskytuje:
a) pro osoby, jež jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, činí sazba poplatku za kalendářní rok za
prvního psa 80,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba dle písm. a) tohoto článku činí sazba poplatku za kalendářní rok 150,- Kč.
Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 60 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou
nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území České
republiky.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří
měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě
30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Známku k vývozu komunálního odpadu obdrží plátce po zaplacení první splátky.
Sazba poplatku:
Objem nádoby frekvence svozu 		

sazba poplatku

120 l 		

1 x měsíčně 		

800,- Kč

		

1 x za 14 dní 		

1 600,- Kč

		sezonní 			1 950,- Kč
(duben - říjen 1 x za 14 dní, listopad - březen 1x týdně)
		

1 x týdně 		

2 400,- Kč

		

1 x za 14 dní / čtvrtletní 440,- Kč

		

1 x týdně / čtvrtletní

670,- Kč

1 100 l 		

1 x za 14 dní 		

8 580,- Kč

		

1 x týdně 		

13 970,- Kč

Celé znění obecně závazných vyhlášek je k dispozici na obecním úřadu nebo na webových stránkách obce pod odkazem
https://www.cebiv.cz/urad-obce/dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky-1/.
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USNESENÍ č. 11/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 18. prosince 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 10/2019.
2. Rozpočtové opatření č. 10/2019.
3. Rozpočtové opatření č. 11/2019.
4. Oznámení o snížení celkových způsobilých výdajů akce
„Obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv“ a vrácení
nedočerpané částky dotace z programu EFEKT 2019 ve výši
10 783,- Kč.
5. Příkaz Státního oblastního archívu v Plzni o pokutě ve výši
8 000,- Kč za neuchování některých archiválií ve spisovně
obecního úřadu z let 1990 – 2013.
6. Informaci o výši vodného a stočného v roce 2020.
7. Vyhodnocení záměru směny pozemků v majetku obce Cebiv
p.p.č. 1034/5 a 1184, k.ú. Cebiv za p.p.č. 1080/16 a 1080/17,
k.ú. Cebiv.
8. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Rozpočet obce Cebiv na rok 2020 jako schodkový. Příjmy
4 650 000,- Kč, výdaje 5 820 758,- Kč. Schodek ve výši
1 170 758,- Kč bude hrazen z přebytků z minulých let.
4. Střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 – 2023.
5. Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku u Plzeňského kraje.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Cebiv č. 5/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

7. Obecně závaznou vyhlášku obce Cebiv č. 6/2019 o místním
poplatku ze psů.
8. Podání žádosti o dotaci na akci „Cebivská náves“ z dotačního
titulu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020.
9. Dohodu o pracovní činnosti se zastupitelkou obce na pozici
- správce posilovny a úklid budovy obecního úřadu.
10. Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
budov v majetku obce Cebiv“ z dotačního titulu PSOV PK
2020 - Projekty obcí.
11. Plán kulturních akcí na rok 2020.
12. Odměnu pro místostarostu obce ve výši 8 524,- Kč měsíčně
s platností od 01.01.2020.
13. Odměny pro předsedy výborů a komisí zastupitelstva obce
ve výši 2 000,- Kč měsíčně s platností od 01.01.2020.
14. Schvaluje sčítání odměn pro předsedy výborů a komisí.
15. Odměny pro členy zastupitelstva obce ve výši 750,- Kč měsíč ně s platností od 01.01.2020.
16. Výši odměn pro členy výborů a komisí max. 500,- Kč měsíčně splatností od 01.01.2020 s tím, že odměny budou vypláceny v závislosti na návrhu předsedů jednotlivých výborů
a komisí. Tyto návrhy budou předloženy zastupitelstvu obce
ke schválení dvakrát ročně a to k 30.06. a 31.12. běžného
roku.
17. Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období
od 1.10.2017 do 31.12.2018 u Plzeňského kraje.
18. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora ochrany
lesa v PK 2017+“ u Plzeňského kraje.

USNESENÍ č. 1/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 29. ledna 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
6. Směrnice č. 2/2020 - Zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva obce.
7. Smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
na rok 2020.
8. Smlouvu o zajišťování servisu IT s firmou KETNET s.r.o.,
Vilémovská 1602, Tachov.
B. Zastupitelé schválili:
9. Vyhlášení záměru pronájmu pohostinství ke dni 3. 2. 2020
1. Program jednání.
s cenou pronájmu 500,- Kč / měsíc.
2. Ověřovatele zápisu.
10. OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
3. Obecně závaznou vyhlášku obce Cebiv č. 1/2020 o místním
prostranství.
poplatku za užívání veřejného prostranství.
11. Vyřazení drobného dlouhodobého majetku obce Cebiv
4. Darovací smlouvu na finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč
na základě návrhu inventarizační komise k 31. 12. 2019.
pro Středisko Víteček, Plánská 270, Černošín.
12. Smlouvu o poskytování právních služeb na rok 2020
5. Směnu pozemků v k.ú. Cebiv dle vyhlášeného záměru. Obec
s JUDr. Věrou Nenutilovou, Masarykovo náměstí 8, Stříbro.
Cebiv směňuje p.p.č. 1034/5 a 1184 za p.p.č. 1080/16 a 1080/17.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 11/2019.
2. Rozpočtové opatření č. 12/2019.
3. Práci výborů a komisí.

11

Cebivský zpravodaj č. 1/2020
C. Zastupitelé neschválili:
1. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“
2. Odměny pro členy kulturní komise za druhé pololetí
roku 2019.
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem smlouvy darovací smlouvy
se Střediskem Víteček, Plánská 270, Černošín.
2. Starostu obce podpisem směnné smlouvy.
3. Starostu obce podpisem smlouvy o výkonu funkce odborného

lesního hospodáře na rok 2020.
4. Starostu obce podpisem smlouvy o zajišťování servisu IT
s firmou KETNET s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov.
5. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytování právních
služeb na rok 2020 s JUDr. Věrou Nenutilovou, Masarykovo
náměstí 8, Stříbro.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 19. února 2020 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu Cebiv.

SLOVO REDAKTORKY
V minulém čísle jsme uvažovali o tom, že zavedeme rubriku
: Zeptali jsme se za vás. Nepřicházely nám žádné dotazy, a tak
jsme dali dohromady otázky, které po vsi zaznívají a nová rubrika je na světě. Tím samozřejmě nevylučujeme možnost zasílání
vašich dotazů. Poslat nám je můžete mailem, nebo např. anonymně vložit do schránky člena redakční rady. Za každý podnět
budeme rádi.
Možná někoho z vás pohoršily fotografie uvedené pod názvem ,, zákoutí v obci“ Uvažovali jsme, zda je vůbec uveřejnit
12

a nakonec jsme se shodli, že pokud v tomto prostředí
žijeme a nikomu to nevadí, tak to nemůže vadit ani
ve zpravodaji. Nebudu popisovat, ani popichovat., jen mi dovolte poznámku. Začněme každý
u sebe.
Za redakční radu Pavlína Jonášová

Rekonstrukce KD

Pánské toalety
Umývárna na dámských toaletách

Dámské toalety
Zákoutí v obci

Zákoutí s nedopalky u obchodu

........

... a před bytovkama

a další krásné zákoutí s odpadky

Proč bychom si rozjížděli svojí zahradu?

Cebivský zpravodaj vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. ■ Ev. číslo: MK E 18021
Vydavatel: Obec Cebiv, Cebiv 64, 349 51 Cebiv, IČO: 259748, www.cebiv.cz
E-mail: zpravodaj@cebiv.cz ■ Tel.: 374 625 318 ■ Fax: 374 625 318
Vychází jako dvouměsíčník ■ Počet výtisků je 140 ks ■ Uzávěrka příštího čísla je 30. 3. 2020 ■ Příští číslo vychází 14. 4. 2020
Hlavní redaktor: Pavlína Jonášová ■ Redaktoři: Dušan Hochgesandt, Ema Modrzewska, Marta Pivoňková, Monika Saková
Autor neoznačených fotografií: Archiv Obce Cebiv
Grafické zpracování: Grafika Jana Mašková tel.: 720 482 092 ■ Tisk: Marienprint s. r. o. - tiskárna Planá, tel.: 777 860 151

