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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vychází třetí číslo Cebivského zpravodaje. Vychází v době pozvolného rozvolňování protiepidemických opatření. Věřme
tomu, že epidemie ustoupí a my se opět vrátíme k normálnímu
životu.
Bohužel ani letos se neuskutečnila oslava Mezinárodního dne
dětí, ale obec i přes tuto nepříznivou dobu připravuje Petropavlovskou pouť s fotbalovým turnajem v malé kopané (měla by
se uskutečnit v sobotu 26. června) a Cebivskou náves (na sobotu
28. srpna). Pokud nám to ale pandemická situace neumožní, budou tyto akce také zrušeny.
Jak bylo oznámeno v minulém vydání zpravodaje, proběhlo
dne 8. dubna 2021 výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Bezbariérového propojení obce
Cebiv pro pěší“ (chodník). Toto zadávací řízení bylo zrušeno
z důvodu velkého množství dotazů týkajících se projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Následné výběrové řízení

proběhlo 17. května 2021. Ze 4 uchazečů nejnižší nabídku poskytla firma DYBS Plzeň s. r. o. a to 1,961.249,19 Kč bez DPH
(s DPH 2,373.111,52 Kč) a byla vybrána hodnotící komisí
na prvním místě a navržena zastupitelstvu obce ke schválení dodavatele. Na tuto akci je obec nucena čerpat investiční úvěr od
Komerční banky ve výši 2,000.000,- Kč. Začátek výstavby chodníku je červenec 2021 a ukončení říjen 2021.
Určitě jste si již všimli ukončení I. etapy revitalizace zeleně
na návsi a v zahradě naděje.
Byla nám také uznána dotace ve výši 200.000,- Kč na opravy
obecního úřadu.
Závěrem bych rád všem popřál pevné zdraví a dětem pěkné
prázdniny.
S pozdravem
Zdeněk Kovář, starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY od 8. 4. do 27. 5. 2021
8. 4.

- od 11:00 hodin, výběrové řízení na projekt:
Bezbariérové propojení obce pro pěší

13. 4.

- od 19:00 hodin, jednání s projektantem revitalizace
zeleně náves a Zahrada naděje

15. 4.

- od 13:00 hodin, jednání Mikroregionu Konstantinolázeňsko v Konstantinových Lázních

26. 4.

- od 10:00 hodin, předání zařízení v pohostinství

3. 5.

- od 9:00 hodin, kontrolní den revitalizace zeleně

10. 5.

11. 5.
13. 5.
17. 5.
22. 5.
27. 5.

- od 10:00 hodin, předání stanoviště el. přípojky
k parcele č.p. 986/8 s firmou Senergos
- od 9:00 hodin, předání tlakové kanalizace
- od 10:00 hodin, opakované výběrové řízení - chodník
- od 8:00 hodin, svoz velkoobjemového komunálního
a nebezpečného odpadu
- od 8:00 hodin, jednání se zástupcem Komerční banky
o úvěru na chodník

Zdeněk Kovář

- od 9:30 hodin, reportáž s redaktorem Plzeňského
deníku

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - duben - květen 2021
Součinnost s firmou Zahradní a parková s. r. o. a s autorským
a technickým dozorem při provádění obnovy zeleně na návsi
a v dětské zahradě v rámci akce Revitalizace zeleně v obci
Cebiv - 1. etapa.
Součinnost s firmou AUTO Trutnov při dodání a převzetí
nového požárního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Cebiv.
Dořešení administrativních záležitostí spojených s uvedením
nového požárního automobilu do provozu (výjimka z placení povinného ručení, výjimka z placení dálničního poplatku,
dojednání naprogramování radiostanic ve výbavě vozidla
u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje atd.).
Součinnost s našimi hasiči při zajištění opravy požární stříkačky PS 12, provedení předepsaných zkoušek opraveného
čerpadla, včetně ukázky ovládání stříkačky pro nové členy
zásahové jednotky obce.

Průběžná administrace žádostí o dotace:
■ Revitalizace zeleně v obci (zpracování zprávy o průběhu
prací a podkladů pro žádost o proplacení dotace ze Státního fondu životního prostředí)
■ Dodávka nového požárního auta (závěrečné vyhodnocení
akce pro Plzeňský kraj a Ministerstvo vnitra)
Příprava návrhu změny územního plánu obce:
■ jednání s majitelem zámku o návrhu změny účelu využití
pozemků v areálu zámku
■ jednání se zpracovatelkou ÚP Cebiv Ing. arch. Kaskovou
■ jednání s ORP Stříbro o dalším postupu při uplatnění
změny ÚP obce
Správa webových stránek obce
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TELEGRAFICKY Z NAŠÍ OBCE:
Znovu ke kvalitě pitné vody v obci
V minulém vydání jsem vyjádřil uspokojení nad zlepšením
kvality pitné vody. Bohužel tato radost byla předčasná, protože se
na mne na konci května obrátili někteří obyvatelé nových bytovek s tím, že, narozdíl od ostatních částí obce, se zde kvalita vody
opět výrazně zhoršila. Proto jsem za obec opět kontaktoval vedení firmy VODAKVA a požádal je o nápravu. Pokud opakovaně
zjistíte zhoršení stavu vody (zakalení, výskyt usazenin), naberte

vzorek vody do čisté vypláchnuté PET lahve, označte jej datem
a hodinou odběru, číslem popisným místa odběru a předejte jej
na obecní úřad. Obec zajistí předání vzorku vodárnám k provedení rozborů, z nichž bude možné zjistit příčinu znečištění vody
a přijmout příslušná opatření.

Proběhla základní část revitalizace zeleně
V březnu, dubnu a květnu proběhla základní část prací na revitalizaci zeleně na návsi a v dětské zahradě. Jednalo se o odstranění neperspektivních dřevin, které buď ohrožovaly bezpečnost
osob (Zahrada naděje) nebo z různých důvodů postupně usychaly (náves). Tyto dřeviny byly nahrazeny novými stromky a keři,
které by měly mít větší odolnost proti suchu a rezistenci vůči dalším negativním vlivům. Výsadba byla provedena do hlubokých
jam s kompletní výměnou zeminy tak, aby kořenové systémy
rostlin měly dostatečný prostor pro růst. Dále byla v obou lokalitách v souladu s projektem provedena výsadba keřů a trvalek.
V průběhu realizačních prací muselo dojít ke změně rozmís-

tění u části nově vysazených stromů, a to vzhledem ke kolizi
s ochrannými pásmy inženýrských sítí.

Dosadba buxusů a založení trvalkových záhonů

Dorovnání ploch a výsadba trávníku

viz foto na titulce zpravodaje

Naši hasiči mají nové zásahové vozidlo
Po téměř tříletém úsilí získali naši hasiči nové zásahové vozidlo, jehož součástí je přívěs pro hašení. V roce 2019 jsme zpracovali žádost o dotaci z Ministerstva vnitra a v roce 2020 pak
žádost o příspěvek z Plzeňského kraje. V obou případech jsme
uspěli a obec tak obdržela do rozpočtu celkem 750 tis. Kč, čímž
se podařilo pokrýt téměř ¾ celkových nákladů. Dodavatelem
vozidla byla firma AUTO Trutnov s.r.o., která v roce 2020 zvítězila ve výběrovém řízení. Vozidlo bylo vyrobeno technické specifikace odpovídající požadavkům MV - GŘ HZS ČR. V průběhu
května si naši hasiči novou techniku postupně vybavili oprave2

nou motorovou stříkačkou a dalšími předepsanými prostředky.
Dále proběhlo zaškolení členů zásahové jednotky v obsluze vozidla, přívěsu a požární stříkačky. Vozidlo tak bude na Operačním středisku HZS Plzeňského kraje dnem 1. 6. 2021 přihlášeno
do výjezdu.
Díky snaze, kterou jsme v loňském roce vyvinuli, je nová technika umístěna v opravené požární zbrojnici. Rovněž část nákladů na opravu zbrojnice se podařilo pokrýt z dotace poskytnuté
Plzeňským krajem v roce 2020. Z příspěvku kraje a prostředků
obce tak byla opravena garáž, instalována elektrická vrata, upra-
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Nové zásahové vozidlo s přívěsem na hašení

Porada před další akcí
- tentokrát jde o umístění vybavení do nové techniky

vena plocha před garáží a vyměněno oplocení areálu zbrojnice
a klubovny hasičů. Další práce si naši hasiči aktivně provedli
sami. Jednalo se především o výměnu elektroinstalace, instalaci
dobíjení vozidla, vyklizení a úprava šatny a skladu a o další související práce. Podařilo se tak odvést slušný kus práce a za areál
zbrojnice a novou techniku se dnes naše obec konečně nemusí

stydět. Přesto ještě zbývá vykonat velký kus práce. Bude nutné
provést celkovou opravu zázemí pro zásahovou jednotku a vytvořit sklad na technické vybavení. Je třeba ocenit, že s řadou
iniciativ přichází sami hasiči, kteří mnoho práce provádí zdarma
ve svém volném čase. Za to je jim nutné poděkovat.

Hasiči převzali opravenou požární stříkačku
20. 4. 2021 Převzali naši hasiči opravenou stříkačku s repasovaným čerpadlem. Opravu provedl pan Mergl z HZS PK - Požární stanice Stříbro. Součástí převzetí byla zkouška čerpadla a
také základní instruktáž pro členy zásahové jednotky SDH Cebiv. Oprava stála bezmála 40 tis. Kč a obec požádala o příspěvek
na pokrytí poloviny výdajů Plzeňský kraj. O naší žádosti by se
mělo rozhodovat v červnu. Stříkačka bude součástí vybavení nového zásahového vozidla.

Instruktáž pro členy zásahové jednotky

Převzetí opravené stříkačky
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Získali jsme dotaci na další část oprav budovy obecního úřadu
Na začátku roku naše obec požádala Plzeňský kraj o dotaci
na další část oprav budovy obecního úřadu. O rozsahu plánovaných prací jsem vás informoval ve Zpravodaji č. 1/2021. Přes
počáteční nejistotu, kdy jsme byli zařazeni mezi „náhradníky“,
jsme s žádostí nakonec uspěli a z příspěvku kraje můžeme získat
200 tis. Kč. S ohledem na finanční možnosti obce přepokládáme,
že akce bude realizována na přelomu letošního a příštího roku.

KSÚS odstranila pařezy po pokácené topolové aleji
KSÚS na žádost obce odstranila pařezy podél komunikace
směrem na Horní Kozolupy.

Foto a text:
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Vážení spoluobčané,
doufáme, že jste stále zdraví!
Minulý měsíc proběhl mobilní sběr odpadu. Tentokrát se ho
nastřádalo opravdu hodně. Každý měl možnost, si nechat vytříděný odpad svézt na místo, kde se nakládal, za pomoci dobrovolných hasičů. Tímto bychom právě dobrovolným hasičům
a jiným pomocníkům chtěli poděkovat za odvedenou práci.

Samozřejmě i my jsme na místě kontrolovali, zda je v odpadu
opravdu jen to, co tam být má. Myslím, že tato akce dopadla
dobře a my máme zase o něco prázdnější sklepy. 😊.
							
Jaroslav Vaněk, Romana Kuncová, David Malý

Kulturní komise
Máme konec května, a jak praví přísloví: Studený máj – ve
stodole ráj. První část se splnila a co bude dál?
„Chceme uspořádat 26. 6. pouť a s ní, jak už je zvykem, Memoriál Vladimíra Miloty. Budeme pevně doufat, že to vše vyjde
a prožijeme společně hezký sobotní den.“

A zda bude ve stodole ráj, to si budeme muset ještě chvilku
počkat.
Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková

Finanční výbor
Finanční výbor se sešel dne 14. 4. 2021.
Kontrolovány byly stavy účtu v ČNB a KB. Dále byl přepočítán
stav pokladny, který souhlasil.
V závěrečném účtu za rok 2020
Výdaje za odpad činí - 166 779 Kč. Sice jsme obdrželi odměnu
za třídění 48 711 Kč, ale stále na svozu odpadu obec prodělává.
Hospodaření lesů za rok 2020 byl zmiňovaný už v minulosti.
Poprvé byly výdělečné, hlavně kvůli dotaci na kůrovcovou kalamitu. Tato částka činí +276 536 Kč.
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Kultura v loňském roce - 62 755 Kč. Největší výdaje jsou spojené s akcí Cebivská náves, ale asi by nás moc mrzelo, nebo aspoň
mne, kdyby se tato akce neuskutečnila.
Další mínusové výdaje jsou za veřejné osvětlení - 57 874 Kč.
Za finanční výbor
Marta Pivoňková
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Kontrolní výbor
Kontroloval plnění usnesení a nezjistil závažnější pochybení,
pouze došlo k nesplnění jednoho bodu usnesení, kdy bylo povoleno majiteli domu č.p. 5 vybudovat parkovací plochu v souladu
s projektem 1. etapy revitalizace zeleně pod dohledem starosty
obce. Plocha je nevzhledná a nebyla použita vhodná výplň zatravňovacích panelů. Zde byl využit popel. Po našem upozornění
na tento popel byla nevezena zemina. Toto zastupitelům nevadi-

lo a schválili, že takto zhotovená plocha je vyhovující. Kontrolní
výbor se s jejich názorem neztotožňuje a pro srovnání uveřejňujeme fotografie zmiňovaného stání a stání před čp. 99. Názor si
udělejte sami. Někdy se na porušení ekologických norem, nebo
estetiku kouká a někdy nevzhlednost a porušení ekologických
norem nevadí……...
Za kontrolní výbor Pavlína Jonášová

Stání u čp. 5

Stání u čp. 99

HISTORICKÉ OKÉNKO
pokračování ze zpravodaje č. 2………………….
Historie a stavební vývoj cebivského zámku.
Východní stranu cebivské návsi uzavírá kdysi okázalý a pompézní, dnes neudržovaný a zchátralý zámek. (V současné době
rekonstruovaný. Pozn. red.) Budova barokního zámku je mohutná patrová stavba, vystavěná na půdorysu písmene H. Stavební
vývoj objektu je složitý a kvůli absenci historických zpráv týkajících se jeho stavby značně problematický. Základní informace
o stavbě a jejím vývoji tak přináší jen zámek sám. Ale také tato
výpověď dnes uzavřené a opuštěné stavby naráží na četná úskalí. V roce 2007 proběhl na zámku dendrochronologický rozbor
dřevěných konstrukcí, provedený ing. Tomášem Kinclem, jehož
výsledky jsou využity i v této kapitole.
Rozlehlou stavbu je možné rozdělit na 2 základní části. Západní, odvrácenou do návsi a východní, uzavřenou v zámeckém
dvoře. Západní část zámku se dvěma bočními rizaliny- křidélkyje od sklepů po krovy barokní novostavbou a byla v 18. a 19. století využívána jako příležitostná rezidence majitelů panství. Na-

proti tomu část východní má mnohem složitější vývoj. Obsahuje
pozůstatky staršího sídla – patrně již pozdně středověké tvrze a po dostavbě západní části byla využívána jako byty vrchnostenských úřadníků a skladiště (srovnej analytický plán zámku)
Pod východní částí zámku se rozkládají do skály vytesané
sklepní prostory příslušející některé z nejstarších fází sídla. Odtud vede do skály ražená a k severu směřující štola, která mohla kdysi sloužit jako úniková štola a nakonec kanalizační stoka. Jádro východní části tvoří dvoupatrová stavba vybudovaná
na čtvercovém půdorysu o hraně 21 m. Její přízemí tvoří 2 trakty, které jsou zaklenuty kamennými valenými klenbami. Ty jsou,
ač bez datovatelných stavebních článků, zřejmě nejstaršími částmi zámku. Úpravu prvního poschodí, především kaple s klášterní klenbou, která je prozatím dobře zachována, je možné datovat
do 80.let 17. století. Skácení prahového trámu klenby této stavby bylo dendroanalýzou datováno do let 1682-1683, kdy zámek
vlastnil Jan František z Vrtby († 1687). Jednoduché sgrafito, které
je ve zlomcích zachováno na severovýchodním nároží východní části pod barokním rizalitem, stejné jako ve stejném místě
dochované renesanční ostění okna dává tušit, že značná část
5
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východní poloviny zámku může být ve zdivu ještě renesanční.
Tato představa je v souladu s otisky dvou štítů, které vymezovaly
krovy nad původním objektem a které je možné spatřit na půdě
zámku. Velice zjednodušeně můžeme říci, že za Jana Františka
z Vrtby byl patrový renesanční objekt završený dvěma souběžnými sedlovými střechami (který je v roce 1658 označen jako
vyhořelý) přestavěn v manýristickém duchu.
Který z Vrtbů byl stavebníkem zámku, případně otcem myšlenky vystavět v Cebivi velkolepou barokní rezidenci, nevíme.
Jednalo se patrně o posledního z majitelů Cebivi Jana Josefa.
Všichni členové tohoto rodu, kteří Cebiv drželi, byli poměrně
movití a přestavbu sídla si mohli dovolit. Jan Josef byl navíc
šlechticem velkého formátu, který byl mecenášem mnoha umělců a architektů a s výstavbou barokních rezidencí měl osobní
zkušenosti. Nejspíše tedy za Jana Josefa, hraběte z Vrtby, byl celý
zámek prodloužen k západu ve směru do návsi a vznikla i jeho
hlavní achitektonicky řešená fasáda. Krov nad touto novou částí zámku byl vybudován z trámů skácených v letech 1705-1706.
Do těchto let můžeme klást minimálně dokončení hrubé stavby

zámku. Nejasné je stáří hlubokých bočních rizalitů - křidélekkterá jsou, jak se zdá, ve zdivu propojena se západní fasádou.
Jejich krovové konstrukce jsou ale nejasného stáří. V roce 1715
umírá Josefovi jeho manželka Zuzana Antonie. Snad je
to i jeden z důvodů, proč Jan
Josef již roku 1712 prodává
rozestavěný zámek LÖwensteinům a kupuje roku 1715
jinou reprezentativní rezidenci- zámek Konopiště.
Hlavním důvodem tohoto
jednání byla pro Jana Josefa
blízkost pražských úřadů a císařského dvora, kde zastával
důležité posty.
……pokračování příště

Okno s renesančním ostěním

Tajemná chodba v podzemí zámku
Půdorys zámku
6

Interiér zámku s otiskem staršího krovu,
k němuž přiléhala podstřešní římsa
novostavby barokního zámku

Cebivský zpravodaj č. 3/2021

Místní knihovna
Místní knihovna obnovila svou činnost. Navštívit jí můžete
každou středu od 17,30 do 18,30 hodin. Knihovna spolupracuje s městskou knihovnou ve Stříbře, která pravidelně obnovuje
knihovní fond. Zavedla jsem služby pro seniory, kdy vyzvednu
v místě bydliště přečtené knihy a zpět donesu tituly nové. Zatím
tuto službu využili 3 senioři. Donášku si můžete objednat na tf.
čísle 739 409 439, nebo 374 625 318. Na fotografiích vidíte knižní
tituly, které by vás mohli zaujmout.
Na závěr bych chtěla požádat všechny, kteří nevrátili vypůjčené knihy, aby tak učinili v co nejkratším termínu.
Děkuji
Pavlína Jonášová

Knihy pro mládež

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
i dnes, v dalším vydání našeho plátku vám
chci napsat pár řádků o dění v naší organizaci. Asi největší událostí za posledních x let
je, že se podařilo zrealizovat koupě nového
vozidla pro naši jednotku. Nový vůz byl předán a také už i dopraven do Cebivi. Proběhla registrace a zapsání
do registru v Tachově. Tady se sluší poděkovat panu Ing. Zdeňkovi Teplému, díky kterému dostala naše jednotka nový podnět k činnosti. Jeho iniciativa a schopnost dovést věci do zdárného konce je vidět na každém kroku v obci a my jsme rádi, že
se dotkla i naší jednotky. Děkujeme za vaši ochotu, vstřícnost
a i rady. Konečně budeme trochu rovni i jiným jednotkám dobrovolných hasičů v kraji. Někteří členové se podíleli na přípravě
přídavného vozíku tak, aby byl vůz plně připraven k možnému
zásahu. Proběhly brigády na menších úpravách v hasičárně. Také
byl vypracován projekt na další etapu dodělání vnitřních prostor,
na kterém se nejvíce podílel Marek Jonáš. Uvidíme, co v budoucnu budeme moci zrealizovat. Za účastí členů naší jednotky pro-

Přívěs k hasičskému autu si hasiči postupně dovybavují
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běhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, v letošním
roce trochu jinak zorganizované. A v neposlední řadě se dvoudenního školení nových strojníků zúčastnili L. Hrabák,P. Modrzewski a M. Kostka. Věřím, že nabytých vědomostí plně využijí
ve prospěch jednotky. Přeji Vám všem pevné zdraví a užijte si
naplno nastávající léto, protože nevíme, co nás třeba potká za pár
dní, měsíců atd....
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt
foto: M. Jonáš

Zaparkováno

NAPSALI NÁM…..
Jaro 2021 ve Vítečku
Téměř jarní počasí využili pracovníci Střediska sociálních služeb
Víteček v Černošíně a jejich kamarádi k pořádnému úklidu velké
přilehlé zahrady. Vyřezali zarostlá místa, posbírali spadané větve
a zavozili vyježděné koleje tak, aby s příchodem jara mohlo začít
bezpečné sekání trávy. Zbývá již jen osetí nově upravených míst
trávou a osetí bezbariérového vchodu na trampolínu.
Kamarádi současně zahájili první sezónu v novém skleníku
setím jarních odrůd cibule, ředkviček, petrželky a některých dalších plodin. Na řadu přijdou postupně i sazenice dalších nepostradatelných druhů - okurek, rajčat, kedluben a paprik.
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Věřme, že počasí už nezhatí započaté dílo a letní úroda bude
nejen bohatá na sklizeň, ale bohatá na dětskou radost z vlastnoručně provedených prací, postupně spojených s dobrou úrodou
chutného ovoce a zeleniny.
Ing. Jiří Kalista
15. přední hlídka Royal Rangers
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Bezpečně za kamarády s pomocí MAS Zlatá cesta a dárců www.znesnaze21.cz
Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně po roční administraci převzalo ve středu 31. března 2021 nové vícemístné
vozidlo pro bezpečnou přepravu lidí se zdravotním postižením.
Vozidlo bude také sloužit pro přepravu těch, kteří jsou upoutáni
na invalidní vozík. Budeme jim zajišťovat každodenní dopravu
do střediska, na terapie, k lékaři, na úřady, za přáteli, kulturou,
na sportovní aktivity a výlety.

a poznáváním, odpoledne pobyt v přírodě, procházky či pohyb
na čerstvém vzduchu, v podvečer cesta zpět do svých domovů
ke svým blízkým. Služba pomáhá a odlehčuje i jejich rodičům,
kterým umožňuje docházet do zaměstnání, účastnit se veřejného
života či si jen tak normálně odpočinout.
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Ty mohou ve středisku
navštěvovat také denní stacionář, sociálně terapeutické dílny
a Základní školu speciální. Zde si pod vedením odborných pracovníků zdokonalují své motorické dovednosti, sociální návyky
a setkávají se se svými kamarády. Režim dne se tak vyrovnává
s režimem jejich zdravých vrstevníků – ráno cesta za vzděláním

Tento projekt dotačně významně podpořila MAS Zlatá cesta,
zbývající částku se podařilo vybrat pomocí uspořádané sbírky
na www.znesnaze21.cz.
Děkujeme
Všem, kteří se na pomoci podíleli a zároveň přejeme mnoho
bezpečných kilometrů.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Můj život v době covidové….
Tak jsem zjistila, že jsem strašně skromná. Rok jsem si nekoupila nic na sebe, kromě tepláků. Všude bylo zavřeno a nikam se
nesmělo, takže tepláky mi stačily. Teď jsem zjistila, že vám lžu.
Ještě mám firemní montérky, do práce jsme mohli. Ne, že bych
byla nějaká nakupovací maniačka, ale jsem ženská a občas chci
něco hezkého na sebe.
Já totiž strašně nerada nakupuji přes internet, na rozdíl
od mého muže, který tomu v poslední době totálně propadl.
Velikosti jsou v každém obchodě jiné, a tak jsem se prostě odvážila nakoupit jen ty tepláky.

Taky jsem zjistila, že po roce, kdy jsme nikam nemohli, jen
do té práce, že jsem nervózní z většího počtu lidí. To jsem nikdy
neměla. Doufám, že už bude jenom lépe, začnou nějaké hromadné kulturní akce a já zjistím, že je vše v pořádku a že se s tím
nebudu muset léčit.
Berte můj článek s rezervou. Chtěla jsem vás pobavit, ne řešit,
jestli jsou všechny zákazy správné.
Přeji nám všem spoustu zdraví a trpělivosti do dalších dní
Marta Pivoňková
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Od 31. 5. 2021 je opět otevřeno dětské hřiště.

Nadále však platí povinnost dodržovat aktuální platná opatření Ministerstva zdravotnictví.

K 1. 6. 2021 se ruší také omezený provoz obecního úřadu.
Úřední hodiny pro veřejnost budou
každý pracovní den od 8 do 12 hodin,
v pondělí a středu navíc ještě od 13 do 17 hodin.

USNESENÍ č. 4/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 21. dubna 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 3/2021.
2. Zprávu o přezkumu hospodaření obce Cebiv za rok 2020.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2021.
4. Informaci o neschválení žádosti o dotaci z programu
„PSOV 2021 – Projekty obcí“ na opravu budovy obecního
úřadu Cebiv.
5. Informaci o konání mobilního svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro jaro 2021.
6. Práci výborů a komisí.

4. Návrh závěrečného účtu za rok 2020.
5. Jednací řád zastupitelstva obce.
6. Povolení ke zřízení nového přívodního potrubí na p.p.č. 980/1,
k. ú. Cebiv - rybník.
7. Záměr pronájmu místního pohostinství ke dni 26.04. 2021.
8. Záměr pronájmu části p.p.č. 1082/7, k.ú. Cebiv, trvalý travní
porost, ke dni 26.04. 2021.
9. Další postup ohledně uplatnění návrhu změn Územního
plánu obce Cebiv.
10. Odměny pro členy redakční rady Cebivského zpravodaje
v celkové výši 6 000,- Kč.

B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč
pro Linku bezpečí z.s., Ústavní 95, Praha 8.

USNESENÍ č. 5/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 26. března 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 4/2021.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2021.
3. Informaci o dodatečném schválení žádosti o dotaci
z programu „PSOV 2021 - Projekty obcí“ na opravu budovy
obecního úřadu Cebiv ve výši 200 000,- Kč.
4. Práci výborů a komisí.

B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Úvěrovou smlouvu s KB a.s., Na Příkopě 33, Praha 1
na poskytnutí střednědobého úvěru ve výši 2 000 000,- Kč
na akci „Bezbariérové propojení obce Cebiv pro pěší“.
4. Závěrečný účet obce Cebiv za rok 2020 ve znění předběžného
návrhu s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
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obce za rok 2020 bez výhrad.
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5. Účetní závěrku obce Cebiv za rok 2021 a převod hospodářského výsledku za rok 2020 z účtu 431 - výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření
minulých účetních období.
6. Záměr pronájmu zahrádek - části p.p.č. 1082/7 a 38/1, k. ú.
Cebiv, trvalý travní porost, dle přílohy č. 1 ke dni 01.06. 2021.
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby Cebiv, TC, p.č. 1424/5-kNN,
č. IV-12-0017483/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín.
8. Dodavatele akce „Bezbariérové propojení obce Cebiv pro pěší“
společnost DYBS PLZEŇ s.r.o., Prvomájová 514/39, Plzeň
s nabídkovou cenou 2 373 111,52 Kč včetně DPH.
9. Ponechání stávajícího stavu parkovacího stání u nemovitosti
Cebiv 5 - tj. ponechání parkovacího stání bez obrubníků.
10. Záměr prodeje p.p.č. 979/8, ostatní plocha, 397m2
a p.p.č. 979/23, ostatní plocha, 30m2, obě k.ú. Cebiv ke dni
01.06.2021.

D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy s KB a.s.,
Na Příkopě 33, Praha 1 na poskytnutí střednědobého úvěru
ve výši 2 000 000,- Kč na akci „Bezbariérové propojení obce
Cebiv pro pěší“.
2. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy na část p. p. č.
1082/7, k. ú. Cebiv, trvalý travní porost.
3. Starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby Cebiv, TC, p.č.
1424/5-kNN, č. IV-12-0017483/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín.
4. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Bezbariérové
propojení obce Cebiv pro pěší“ se společností DYBS PLZEŇ
s. r. o., Prvomájová 514/39, Plzeň.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 23. června 2021 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu.

C. Zastupitelé neschválili:

Životní jubilea
V červnu 2021 oslaví narozeniny

Jaroslav Vaněk
Jan Smazal
Františka Košinová
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.

SLOVO REDAKTORKY
Mám ráda češtinu. Můj mateřský jazyk, který, jak se traduje, je jedním z nejtěžších světových jazyků. Čeština
je krásná svou bohatostí slov a záludná používáním pádů, vzorů, rodů, vidů, časů….. Každý si vzpomene
na podmět a přísudek, neradi pak slyšíme o příčestí trpném a dokonavý a nedokonavý vid straší naše děti
i ve spaní. Holé věty nám urychlí komunikaci, ovšem použití souvětí vše upřesní. Největším strašákem je
pro nás tvrdé y a měkké i. Vyjmenovaná slova!!!!!! Ty dny biflování. Myslím, že po shlédnutí jednoho
českého filmu nemá hodně dětí i dospělých problémy s vyjmenovanými slovy po ,, M“ ,,Myslivec
myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemýžď se smýká po mýtině... odemykati, zamykati…..“
A samici už všichni napíšeme jen s měkkým ,,i“. No a když si nevíme rady v nějakém slově, tak
si pomůžeme. Buď to napíšeme pocitově, jak se nám tam to ,,i, y“ líbí, anebo prostě vymyslíme slovo,
kde to zatracené ,,i, y“ není. Doufám, že jsem v někom neprobudila noční můry. Osobně, zvláště při sestavování zpravodaje, noční
můry z psané češtiny mám, ale já, potažmo celá redakční rada se můžeme vymluvit na šotka 😊, to si v diktátu dovolit nemůžete...
Pavlína Jonášová
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Inzerce
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PSALO SE V TACHOVSKÉM DENÍKU

Bezúdržbová plocha před obencím úřadem

V Cebivi májka nestála, ale v Bezemíně tradici neporušili (foto M. Saková)

Upálení čarodějnice - foto M. Saková

Májka v Bezemíně - foto M. Saková
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