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Cebivský zpravodaj č. 4/2020

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
vychází čtvrté číslo Cebivského zpravodaje. Vychází v době, kdy
jsou prázdniny a dovolené v plném proudu.
Rád bych Vás nyní seznámil s dalšími plánovanými akcemi:
V srpnu, dne 3. 8. 2020 se uskuteční výběrové řízení na dotační titul „Rekonstrukce budov v majetku obce“ (obecní úřad,
hasičská zbrojnice). Předpokládané náklady akce, odhadní cena
- 464.926,- Kč. Obdrželi jsme dotaci z dotačního titulu „PSOV
PK 2020 - Projekty obcí“ ve výši 200.000,- Kč. Stavební úpravy
jsou pak naplánované od 22. 8. 2020.
Dne 24. 8. 2020 se uskuteční výběrové řízení na akci „Revitalizace zeleně v obci Cebiv“. Předpokládané náklady projektu odhadujeme do 1,000.000,- Kč. Obdrželi jsme dotaci z operačního
programu „Životní prostředí 2014-2020“ ve výši 517.605,- Kč.
Revitalizace je plánována na rok 2021.
Dne 24. 8. 2020 se uskuteční výběrové řízení na dotační program „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce
Cebiv“. Odhadní cena automobilu je cca 1,200.000,- Kč. Dotace
z Plzeňského kraje činí 300.000,- Kč a dotace z Ministerstva vnitra ČR 450.000,- Kč. Nákup bude realizován do konce roku 2020.
Na letošní Cebivskou náves nám byla poskytnuta účelová dotace z titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“
od Plzeňského kraje, a to 40.000,- Kč. Předběžné náklady na tuto
akci jsou 110.000,- Kč.
Obdrželi jsme také finanční příspěvek od Plzeňského kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích

od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018, částka 87.852,- Kč, z toho je podíl
obce Horní Kozolupy 16.030,20 Kč.
Dále jsme získali finanční příspěvek od Plzeňského kraje
na hospodaření v lesích, a to 22.967,- Kč.
Znovu jsme podali žádost o finanční příspěvek na zmírnění
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, příspěvek by
měl činit přibližně 141.158,- Kč.
Dle posledního jednání s investorem kanalizace budou veřejné přípojky hotovy do konce měsíce července a od 15. 8. 2020
se budou budovat soukromé části kanalizačních přípojek, kdy se
každý majitel soukromé kanalizační přípojky předem domluví
s firmou VaK KV o její realizaci.
Ohledně kanalizační přípojky pro klubovnu SDH byla veřejná část kanalizační přípojky realizována dle projektu a ukončena
revizní šachtou. Připojení objektu na kanalizaci je věcí vlastníka
nemovitosti, tedy obecního úřadu. Připojení provedli zaměstnanci obecního úřadu. Co se týká dodržování pracovní doby
a jejího využívání zaměstnanců VaK KV, to je věcí jejich zaměstnavatele - tímto bych chtěl reagovat na článek starosty SDH pana
Hochgesandta v minulém čísle Cebivského zpravodaje.
Dne 29. 8. 2020 proběhne opět již zmiňovaná Cebivská náves,
prosím občany o neparkování vozidel v tento den na návsi.
Závěrem bych Vám rád popřál ještě spoustu hezký letních
dnů a našim žákům a studentům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku.
S pozdravem
Zdeněk Kovář, starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY OD 1. 6. 2020 - 28. 7. 2020
1. 6. - od 11:00 hodin jednání s novým majitelem pohostinství
3. 6. - od 10:00 hodin jednání se zástupcem firmy DYPS Plzeň
na obecním úřadě
4. 6. - od 9:30 hodin jednání se zástupcem firmy Promonasta
na obecním úřadě
9. 6. - v 16:00 hodin - kontrola při odvozu dřeva z obecních lesů
16.6. - ve 14:00 hodin jednání se zástupcem MAS na obecním
úřadě
24. 6. - od 9:00 hodin - kontrolní den - výstavba kanalizace,
na místě
25. 6. - od 13:30 hodin jednání Mikroregionu v Konst. Lázních

1. 7. - od 9:00 hodin jednání s majitelem domu čp. 5, s panem
Hájkem (parkování před domem)
13. 7. - od 9:00 hodin jednání s firmou TAZATA, na obecním
úřadě
14. 7. - v 10:30 hodin - kontrola při odvozu dřeva z obecních
lesů
16. 7. - od 9:00 hodin - kontrolní den, výstavba kanalizace
22. 7. - v 18:00 hodin - kontrola při odvozu dřeva z obecních
lesů
28. 7. - od 8:00 hodin jednání s firmou TAZATA na obecních
úřadě

26. 6. - od 9:00 hodin výroční jednání VaK KV v Ostrově
u Karlových Varů společně s místostarostou p. Ing. Teplým, projednání kvality pitné vody v Cebivi

Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - červen - červenec 2020
V červnu a červenci bylo hlavní náplní mé práce na obecním
úřadu (tak, jako po celý letošní rok) zejména řešení problematiky dotací a příprava a realizace plánovaných akcí, které chce-

me v letošním a příštím roce uskutečnit. Dále jsem se zaměřil
na záležitosti, které se obci dlouhodobě nedaří vyřešit, především na kvalitu pitné vody.
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K přípravě a realizaci investic a oprav
Nový hasičský automobil
- Připravil jsem zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, které
v současné době probíhá.
- Situaci nám zkomplikovala koronakrize, protože nastal výpadek dodávek automobilů od výrobců, proto jsem na Ministerstvu vnitra dojednal prodloužení termínu realizace akce
do 30. 4. 2021.

- Současně došlo ke zvýšení cen automobilů, takže čekáme, jestli se dodavatelé hasičských aut „vejdou“ do omezeného objemu peněz, který má obec k tomuto účelu vyčleněný. Na základě
žádostí, které jsem zpracovával začátkem roku, jsme na tuto
akci získali dotace ve výši 750 tis. Kč.

Oprava hasičské zbrojnice
- Nové hasičské auto chceme umístit do nově upravených
prostor. Proto na dodávku nové techniky budou navazovat
i stavební úpravy požární zbrojnice. V upravených prostorech pak bude možné umístit jak vozidlo, tak i požární přívěs,
který by se do stávající garáže nevešel. Součástí prací bude

i úprava okolí zbrojnice. Obec tím vytvoří odpovídající podmínky pro činnost hasičů tak, jak jí to ukládá zákon o požární
ochraně. Akce bude zčásti financována z dotace, o kterou jsme
na začátku roku žádali Plzeňský kraj.

Oprava podlah v budově obecního úřadu
- Také v budově obecního úřadu proběhnou nejnutnější stavební úpravy, které budou spočívat ve výměně a izolaci
podlah v kancelářích úřadu. Součástí prací bude i vymalování kanceláří a chodeb v přízemí. Mělo by tak dojít alespoň

k částečnému zlepšení prostředí ve veřejně přístupných prostorách obecního úřadu. Také tato akce bude spolufinancována
z dotace Plzeňského kraje.

K oběma výše uvedeným akcím proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a práce budou zahájeny v srpnu.

Revitalizace zeleně na návsi a na dětském hřišti
- Připravil jsem zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
na firmu, která bude akci provádět.
- Obec na základě žádosti, kterou jsem zpracovával v loňském
roce, získala dotaci ve výši přes 0,5 mil. Kč, a to z Evrop-

ských strukturálních a investičních fondů - Operačního programu životního prostředí. Předpokládáme, že akce bude zahájena
v březnu a dokončena v červnu příštího roku.

Kromě výše uvedených akcí obec dále připravuje výstavbu chodníku a rekonstrukci křižovatky u rybníka. Tato akce je v gesci starosty. Byla zpracovaná projektová dokumentace a vydána příslušná povolení ke stavbě. Obec prostřednictvím externí firmy podala
žádost o dotaci a nyní čekáme na výsledek.
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že se obci i přes různé potíže daří uskutečnit řadu akcí. Umožňuje to i zvyšující se množství
peněz, které se obci letos dařilo získat z různých dotačních titulů.

ROK		

NÁZEV AKCE

2016		
2017		
2018		
		
2019		
		
		
		
2020		

Úprava okolí obecního úřadu
Obecní rozhlas
Kulturní dům Cebiv - oprava střechy
Rekonstrukce veřejného osvětlení - Cebiv
Revitalizace rybníka Bezemín
Dokončení veřejné kanalizace Cebiv (1. část)
Kulturní dům Cebiv - zahájení rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál
Dokončení veřejné kanalizace Cebiv (2. část)
Pořízení nového hasičského auta
Oprava budovy obecního úřadu a požární zbrojnice
Pořízení nové čekárny na autobusové zastávce
Výstavba nového chodníku a rekonstrukce křižovatky u rybníka

(předpoklad)
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Řešení kvality pitné vody v obci
Na začátku letošního roku jsem slíbil, že se začneme intenzivně zabývat kvalitou pitné vody, protože zejména na jaře
a v letním období často docházelo k jejímu zhoršení a k častým
stížnostem obyvatel. V minulosti se tento stav obec snažila řešit
urgencemi na pracovníky vodáren ve Stříbře, tento postup však
nevedl k žádnému výsledku. Proto jsem dohodl schůzku s provozním náměstkem firmy Vodakva, kterého jsme se se starostou
zúčastnili dne 26.6.2020. Na jednání byla dohodnuta opatření:
• Vodakva neprodleně začne s úpravou technologie tak, aby
filtrace stačila řádně filtrovat surovou vodu z vrtu,
• V případě zhoršení kvality pitné vody obec zajistí odběry
vzorků znečištěné vody a jejich předání na vodárny přímo
provoznímu náměstkovi firmy Vodakva,
• Vodakva vymění technologa, který má úpravnu vody v Cebivi
na starosti,
• opatření budou realizována neprodleně,
• pokud to nepovede k odstranění současných nedostatků,
tak pak bude následovat další technické opatření (chemické

vyčištění potrubí, případně výměna litinové části rozvodů pitné
vody).
Dále jsme požádali o to, aby obec byla vždy vyrozuměna
o termínech čištění vodojemu tak, aby se ho zástupce obce mohl
zúčastnit. Obec čištění vodojemu v minulých letech prakticky
nekontrolovala.
Jaký je stav k dnešnímu dni:
Úprava technologie na úpravně pitné vody je dokončena.
Provedené změny umožňují účinnější filtraci vody a povedou
ke snížení obsahu nežádoucích látek (zejména manganu) a tím
ke zlepšení kvality vody, kterou pijeme. Současně se sníží usazování nežádoucích látek v potrubí. Úprava technologie rovněž
umožnila snížit dávkování látek, které jsou do vody přidávány
z důvodu likvidace nežádoucích bakterií a organizmů. V případě potřeby tyto změny také umožní aplikaci inhibitoru ke snížení koroze litinového vodovodního potrubí.

K průběhu výstavby tlakové kanalizace v obci
Na závěr mi dovolte, abych vzhledem k častým dotazům
a stížnostem občanů, kterých se výstavba kanalizace dotýká, doplnil (zopakoval) pár informací k průběhu této akce.
V současné době jsou podle vyjádření vodáren dokončeny všechny přípojky tlakové kanalizace k hranicím pozemků
jednotlivých nemovitostí. Tyto práce hradila obec a měly být
dokončeny do konce června 2020. K posunu termínu dokončení došlo vlivem koronakrize, kdy musely být práce přerušeny.
Doposud není provedeno zaasfaltování překopů komunikací,
vyklizení zabraných prostranství atd. Tyto záležitosti průběžně
řeší starosta, obec však může těžko něco vymáhat, když smlouva, která byla s investorem uzavřena, neobsahuje žádné sankční
položky za nesplnění termínů výstavby, případně za nesplnění
podmínek výstavby.
Připojování jednotlivých nemovitostí, jejichž vlastníci o to mají
zájem, začne podle sdělení vodáren po 15. 8. 2020, jak už uvedl starosta ve svém úvodním slovu. Tato činnost bude probíhat
na pozemku vlastníka nemovitosti a půjde o tyto záležitosti:

1. Dodávka a instalace kanalizační jímky, její napojení na domovní a veřejnou tlakovou kanalizaci a s tím související výkopové práce. Část těchto prací si majitel podle svých možností může
provést nebo zajistit sám, zbytek prací a dodání a instalaci kanalizační šachty si může objednat u vodáren. Objednané práce
a materiál hradí majitel nemovitosti. Ceník prací a materiálu
obdrželi občané společně s výkresem umístění kanalizace na jejich pozemku. Kontakt na pracovníka vodáren, u kterého lze kanalizační šachtu a práce objednat je - e-mail: jkrelovec@vodakva.
cz • mobil: +420 724 754 996.
2. Příprava kabelových rozvodů pro připojení čerpadla - zájemce o připojení si musí zajistit přivedení napájecího kabelu
k místu usazení rozvaděče a propojení jímky s místem usazení
rozvaděče. Konkrétní informace k přípravě elektroinstalace můžete získat u pracovníka vodáren na tel. čísle +420 606 621 309,
případně jsou k dispozici ve formě letáku na obecním úřadu.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Kulturní komise
Kulturní akce jsou letos, jak všichni víme, velice omezené.
Přesto doufáme, že alespoň vyjde Cebivská náves. Tímto vás
chceme pozvat na hezké odpoledne, které se koná 29. srpna od
15 hodin na návsi. Dále by se v září mělo konat Setkání seniorů
a konečně snad něco vyjde i dětičkám. Pro ty připravujeme od-

poledne plné her, ke kterým zahraje DJ Sulda. Sledujte vývěsky
a webové stránky obce, na kterých budou podle aktuální situace
zveřejněny bližší informace.
Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková
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Kontrolní výbor
zpracovává stále stav budov ve vlastnictví obce, jak jsme vás
informovali v minulém čísle. Našli jsme další problémy v obci,
které se netýkají budov a chceme je předložit zastupitelstvu.
Jedním z dlouhodobých problémů je rozbitý schod na nádraží
a nikdo se ještě o opravu nepostaral. Také je důležité se zaměřit
na odstranění závad, které zůstali po firmách, které se podíleli
na projektech v Cebivi. Například propad komunikace v kopci od Řezníčků směrem k silnici (na kterou jsem již několikrát
poukazovala), dále u dvojdomků,aj. Nevím, jestli kontrolní dny,
které probíhají při realizacích projektů jsou k něčemu. Nevzhledné jsou i tři sloupy před obecním úřadem, řeší se parkování na
zelených plochách a ničení obecního majetku. I když tyto body
jsou spíše v kompetenci ,,pořádkové“ komise. Bohužel naše
připomínky se stále odkládají a pokud je stále neopakujeme,
tak nějak ,, vyšumí“ do ztracena. Už nás nebaví se stále vracet
ke stejným věcem a vlastně nic nevyřešit.

Poškozený schod na schodišti k nádraží

Poškozená komunikace u dvojdomků

Vrchol lenosti nebo hloupost

Finanční výbor
Do uzávěrky zpravodaje se nesešel....

Komise pro pořádek a životní prostředí
Dle sdělení předsedy této komise zatím není nic nového, o čem by komise měla informovat.

HISTORICKÉ OKÉNKO
V minulém čísle jsme se dočetli něco o historii obce přepsané z Cebivského šídla. Dnes budeme pokračovat a dozvíme se něco
o Gunetštejnu:
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Psalo se v Cebivském šídle 4. číslo z roku 1975
Hrad se nachází na levém břehu Hadovky. Byl založen jako
jiné hrady, kolem roku 1230. Zakladatelem hradu byl pravděpodobně potomek Hroznaty. Jako první držitelé se připomínají
Jetřich a jeho syn Sezema, jsou prakticky předkové pánů z Gutenštejna. Hrad potom drželi bratři Jan, Jetřich a Puta. V letech
1413 až 1545 byly vlastníky hradu potomci Burian, Volf, Viktorin. Viktorin prodal hrad s dvorem a vesnicemi Hanušovi Elpognarovi z Dolního Šenfeldu, jenž vše připojil k Bezdružicům.
Dlouho byl hrad udržován v dobrém stavu, ale náhle zpustl.
Roku 1638 Daroval Jan Bedřich ze Švamberka Trpísty a Gutenštejn své ženě Máří Magdaléně z Donína za její věno. Podruhé
byl odtržen od hradu Bezdružice, když po smrti Jana Krištofa

Ferdinanda z Heisensteinu jeho statky byly odkázány třem dcerám /r. 1693/ Gutenštejn potom získal manžel jedné z dcer, Jan
Josef z Vrtby. Hrad sice spustl, ale má jednu zvláštnost, jako další
hrady Západních Čech. Jeho věž se konusovitě zužuje. Severně
od hradu je dvůr s anglickým parkem, který měl stejné jméno,
Gutenštejn - dvůr se zámečkem. Gutenštejn - dvůr byl úředně
přejmenován na Hradišťský dvůr a dnes se používá jméno Daňkov, podle obory, která se rozkládala v blízkosti dvora a hradu.
Chovali se tam Daňci a jeleni Sika. Z hradu Gutenštejn je přes
1000 m ke Slovanskému župnímu hradu Šipín.
Adolf Vešta

Dostal se mi do ruky Sisamník č.8 z roku 2004, který byl celý věnován Cebivi. Přináším vám přepis jedné
z částí:
V Cebivi předevčírem, včera a dnes/rozhovor
s pamětnicí
,,Vydali jsme se do Kurojed do domova důchodců, kde jsme se
sešli s paní Zemanovou, pamětnicí z Cebivi. Ta nám pak vyprávěla o tom, jak se dříve v této vsi žilo.
Když jste do Cebivi přišli po válce, jaké to bylo? Co jste dělali?
Co jsem dělala? V pekárně.
Kolik Vám bylo let, když jste do Cebivi přišla?
Bylo mi pětadvacet. Měli jsme ročního kloučka, teď mu je šedesát a mě letos pětaosmdesát. Tak si to spočítejte. Kloučka se
ujali Německý kluci a holky. Já jsem byla věčně v krámě, manžel
občas zaskočil, ale ten musel shánět mouku. Jezdil po mlýnech,
po mlynářích. Měli jsme k dispozici auto a s tím jezdil. Mouku
nám zavážel. A pracovalo se tam velmi dobře, měli jsme tam dva
dělníky- přivezli jsme si českého dělníka a němečtí byli dva. Práce bylo habaděj, byla velká klientela kolem dokola z těch vesnic,
a to tam všecko chodila a stávali tam fronty, což manžela velmi
mrzelo. No ale jinak se tam dobře pracovalo, s Němcema jsme
byli zadobře.
Byla v Cebivi ještě nějaká řemesla, když jste tam přišli?
Řemesla tam byla všechny. Zámečnictví, strojní zámečnictví, byl
tam řezník, pohostinství, ta pekárna tam byla, truhlárna….
V zámku ještě někdo bydlel?
V zámku bydleli, pak se vystěhovali. Museli se vystěhovat,
za rok, nebo dva, v tom osmačtyřicátým roce.
Byli to Češi, nebo Němci?
Češi to byli. Ti tam bydleli a ten pán pak musel dělat v pohřebním ústavu. Pak se mu něco stalo, někde se nějak poranil nebo
co a zemřel, náhle. A měli dvě malý děti, ty jsme měli stejně starý.
Tomu klukovi je stejně jako našemu Karlovi, šedesát let a ta holčička byla o dva roky mladší. Ona tam měla celý příbuzenstvo.
A co slavnosti? Drželi se tam třeba poutě?

Na zámku?

Ne, ten se předával vedoucímu hospodáři u hospody. Hospoda
byla nahoře, jako je doposud, nad nádražím. Byl tam malý sál
a tak se tam pak ještě přistavovalo.
Takže to je původní hospoda?
Původní hospoda byla jenom tahle malá. Když se ale pořádaly
plesy, tak to bylo na zámku. V prvním poschodí byl krásný velký
sál a přilehlé místnosti a taky tam byla kaple.
Pamatujete si jaká byla? Co v ní bylo, byla hezká?
No byla hezká, byla to normální kaple s oltářem. Kdo to zboural,
to nevím. Heleďte, nastoupili komunisti a ti to rozbourali, ty nic
nešetřili, tam se to provrtalo, probouralo všechno. Ono to bylo
ve velmi spořádaném stavu, ten statek. Dokud to mělo majitele.
Jak jste dělali dožínky, ten věnec a tak?
Věnec dělali ti, co pracovali na statku. Ten hospodář musí za to
zaplatit. Musel je pohostit, to nebylo jen tak.
Z čeho byl ten věnec?
Dělal se ze všeho obilí a nějaký ty květiny. V Cebivi se dělalo
všechno možný. Taky se tam vysadila památná lípa.
Kde?
Na návsi. A tam pod tou lípou je zakopaná taková truhlička
a tam je zápis, kdy a jak co bylo. Tam je stoprocentní zápis
z obecního úřadu. A to se slavnostně zasazovalo a slavnostně se
to zakopávalo.
Víte, která je to lípa? Před kterým domem stojí?
Je to hned tady na rohu, když vyjdete nahoru od nádraží, tam byl
ten vodovod a hned pod ním je ta lípa. Myslím, že je to asi třetí
dům, ale to uvidíte, on vám to každý řekne. Například Blažena
Heringová, ta byla svobodná a ona ta svobodná děvčata tenkrát
byla u všeho. Kdežto já vdaná ženská, měla jsme toho kloučka
a malou holčičku.

No to víte, že jsme měli poutě. Přijeli s kolotočema a s houpačkama a slavilo se slavnostně.

……………….a na té návsi byla kašna….

Která pouť se tam držela?

Tam byla jedna velká kašna přímo na návsi, proti tomu statku
a proti té první chalupě, když se tam přišlo. A proti nám dole
byla další kašna. Tam tekla voda stále a odtékala do potoka. Tam

Na Petra a Pavla jako v Horních Kozolupech. A 15. října jsme
měli havelský posvícení. A plesy se tam pořádali dožínky, to se
všichni sešli, byl průvod a věnec se předával hospodáři.

Jedna, nebo dvě?
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si mohl brát vodu kdo chtěl. Chodili tam ze shora, tam ty baráky jsou vybouraný, ty jsou pryč. Takhle do vršíčku byli tři, čtyři
a to je všechno zbouraný. A vedle nás přímo byl taky barák a
stodola a to je taky všechno pryč. Je tam prostě planina. Kašnu
zbourali….
Měly ty kašny nějaké ozdoby?
Ne ne ne, to byla čtverhranná, prostě koryto, poměrně široký.
A z jedné strany tam voda přitékala a z druhý odtékala do potoka. Tam šel potok a je tam stále a do něj šla ta voda. A z dolejška
tam chodili všichni pro vodu.

z jedné vesnice, když se jede z Plzně na Budějovice, tam odsud
byl a pak se tam vrátili
Odkud pocházíte vy?
Já jsem z vesnice Šalmanovice, to je když jedete z Třeboně
na Nové hrady. Já jsem byla sedmá z dětí.
A odkud byli ti ostatní? Také z Jižních Čech?
Ti byli odevšad. Hodně jich bylo od Strakonic. Byli tam také
od Písku. Tam dělali přehradu a tak se tam odsud přestěhovali
sem. Švihlíků se jmenovali, a to byli výborní hospodáři…Švihlíková tam ještě je, chodí do Siemensu. Teď tam postavily bytovky
a jezdí tam všechno do Siemensu, chlapi i ženský. Všichni tam
jezdí na dvě směny.
Chodili jste do kostela do Slavic?
Do Slavic se chodilo do kostela a do Horních Kozolup se chodilo do kostela, dokud nevyhořel. Ale ten vyhořel brzo a fara
taky. Pak se chodilo do Slavic a taky se pohřbívalo do Slavic.
Pohřbívalo se i do Horních Kozolup. Chodilo se pěšky a muzika hrála. Cebiv měla velký obvod. Sem patřili Slavice, Kozolupy, Machařov, Strahov, Bezemín, Záchlumí a starosta tam byl
Kolesa ze Slavic.
A co náves? Cesta vedla tam, kde je teď, nebo prostředkem?

Náves s kašnou (v kroužku) a bez asfaltové silnice

Jak často jezdil v Cebivi vlak?
Vlak jezdil ve čtyři hodiny ráno do Pňovan. V pět se vracel,
v šest hodin jel znovu a vracel se v půl osmý. Oni se ty vlaky
prakticky nezměnily. Akorát tu jedenáctku, ve čtvrt na jedenáct
z Bezdružic, tu zrušili.
A kolik lidí jezdilo tím vlakem?
Plno jich jezdilo.

Ta náves je pořád stejná, jak byla. Jenom se tam zaved vodovod, ale to se zavedlo až v loni. Nevím, kam chodili pro vodu,
vody nebylo moc. Škola tam byla dvoutřídní, pak jednotřídka.
Ve škole měl i učitel byt, jmenoval se Baloun.
Já vám to řeknu na rovinu, bylo to moc krásný a jezdili jsme
po okolí, na zámku se pořádaly krásný plesy, ale i jinde ve vsích.
Vždycky ta instituce, která pořádala ten ples, tak vyzdobila celý
sál. A bylo to vynikající. Jo, to už je dávno……
/ otázky kladla Miroslava Válová

Kdo tím vlakem tedy jezdil? Jezdilo se na nákupy, nebo kam?
Jo na nákupy a do škodovky na práci. Tam bylo hodně vilek, kde
bydleli dělníci i vyučený ve škodovce a ty jezdili do škodovky
do práce. Těch tam jezdilo několik.
Za zámkem byl park?
Jo tam byl kolem takový parčík, ale to bylo zhuntovaný potom
všecko. Přistavěli takový jako skladiště a kravín tam byl velký.
Tam pracovaly ženský, na dvě směny se pracovalo. Mléko se
odváželo do mlékárny, tam vedle byla mléčnice a ti si to pak
odváželi do Stříbra.
Kolik lidí bylo v Cebivi, když jste přišli a kolik bylo opuštěných domů?
Prázdných domů moc nebylo, jenom ty špatný, který nikdo nechtěl. Mohlo jich být odhadem tak deset. Pak tam byla ta, jak
říkali ,, židovna“. To byl velký jednopatrový dům, ale nikdo ho
neobsadil, protože tam bydleli židi a ti se oběsili. Tak to nikdo
neobsadil a rozbourali to.
Židi se oběsili před válkou?
Když zavírali židy, tak se oběsili. Ona oběsila dceru a potom
sebe. To bylo jak bydleli Kostků, tak vedle. Pak tam byl kovář
6
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NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení občané, dnes jen velmi krátce o dění
v naší společnosti. Moc se toho neudálo, snad
jen, že jsme měli členskou schůzi, kde jsme
mimo jiné jednali o přípojce k naší klubovně
a také o výpomoci na akci, kterou pořádala
děvčata z dámského klubu. .Přípojka už je
chvála panu hotová. Za jakých okolností a kdo přípojku dodělal, radši nebudu psát. Jenom jsem se utvrdil v tom, že někteří
občané jsou neskuteční podrazáci a mazané vypočítavé lišky...
Tímto také osoby o kterých je řeč a oni to moc dobře ví, velmi
obdivuji, že mohou mezi námi žít a dokonce dělat, jako by bylo
vše v pořádku...klobouček pánové. Na to musí mít jeden žaludek.
Ale co, život v obci běží dál, stejně tak v SDH. Akce Dámského klubu - Vítáni léta - se podle mě velmi povedla. Je vidět, že
i naše ženy se dokáží velmi dobře bavit. Náš spolek zabezpečil

na této akci občerstvení, Vše proběhlo, jak mělo a všichni zúčastnění byli spokojeni. Nyní přijde na pořad Barokní náves, kde
budeme, jako každý rok, pomáhat a věřím, že nám všem vyjde
počasí a že i vy, občané, se přijdete podívat, posedět, pokecat se
sousedy atd...Nyní už jen osobní poznatek. Byla otevřena opět
hospůdka v naší obci. Proběhla zábava, kterou pořádal hostinský. Jen chci říci, že lidi v naší obci si umí jen stěžovat a kritizovat
a když už se něco děje, tak stejně nepřijdou. No jo, doma na gauči
je každý generál. Lidi se neumí bavit a jen se budou urážet přes
sociální.sítě. Je mi z toho tak nějak smutno, ale vždy si říkám,
že snad někdy bude líp a MY VŠICHNI BUDEME ZASE NORMÁLNÍ LIDÉ....Mějte se krásně a užívejte ve zdraví léta....

O občerstvení se staral Dušan Hochgesandt
a Jaroslav a Adriana Genčúrovi

Zpívalo a tančilo se před hospodou

Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt

Dámský klub Cebiv
Vítání léta. To je název akce, která v našem projektu podpořeném grantovým programem mikroregionu Konstantinolázeňsko: HATANTI, s názvem „Velikonoční řehtání“ nahradila velikonoční koledu. S dětmi jsme se připravovali již několik týdnů
předem. V klubovně jsme nacvičovali choreografii, která nám
z počátku dělala trošku problémy, ale pod vedením Jarmily Teplé
jsme nakonec nácvik zvládly a mohly jsme přinést léto do vsi.
Tak, jako ostatní obce se také my potýkáme s nechutí nejen dospělých, ale i dětí se bavit a dělat něco pro obec, a proto si moc
vážíme všech, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas těmto
aktivitám. Pomohly nám ,,bývalé cebivačky“- Markéta Smazalová a Nikol Lendelová s dcerou Bibianou. A poděkování také
patří Lucce Jebavé, která nikdy nezklame, Terezce Poslušné,
Adélce Hochgesandtové a Terezce Holíkové. V našich nových,

členkami klubu ušitých „krojích“, jsme za doprovodu muziky
před domy zatančili a zavolali rýmovačkou léto do vsi. Bylo moc
příjemné, že jste nás podpořili, poslechli si nás a dali nám najevo,
že se vám to líbilo. Poslední vystoupení bylo před místním kulturním domem, kde už naši hasiči měli připravené občerstvení
a pomalu se začínala připravovat zábava pod širým nebem. Hudbu, většinou ze 60tých let, nám zprostředkoval taneční orchestr Central. Návštěvnost nebyla nijak veliká, ale jsme rádi, že se
vydařilo počasí a že navazujeme s našimi dobrovolnými hasiči
na dobrou předešlou spolupráci. Myslím, že když se spojíme
a bude nás víc na pořádání, budou akce kvalitnější a lépe zajištěné. Tak příště …….☺.
Za Dámský klub Monika Saková
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NAPSALI NÁM…..
Děkuju redakci za to, že se zmínila ve zpravodaji o Cebivském
šídle z roku 1973, který vydávala ZO SSM. Myslím, že to byl
v tehdejší době asi jediný svazácký časopis na celém okrese Tachov. A asi by vaše čtenáře možná zajímalo, že naše organizace
byla několikrát vyhodnocena jako nejlepší na celém okrese. Ale
tohle ví moc dobře i Zdeněk Kovář, kterého tímto zdravím.
Václav Lešák

Výluka na bezdružické trati

Další etapa udržovacích prací na trati Pňovany - Bezdružice
bude probíhat při nepřetržité výluce ve dnech
od 1. září do 15. září 2020.
V těchto dnech bude veškerá železniční doprava na celé bezdružické trati zcela nahrazena autobusy. Více informací zatím
není k dispozici. Dá se předpokládat, že půjde pravděpodobně
o podobný scénář, jako v letech 2018 a 2019 při výměně mostu
a autobusy náhradní přepravy pojedou podle výlukového jízdního řádu.
Jiří Bízek

přivezli kolotoče. Většinou ve středu už zněl vesnicí radostný výkřik „Už jsou tady!!!“. Takže odpoledne jsme většina šla kontrolovat, aby bylo vše včas a v pořádku postavené. Od pátku voněly
celou vesnicí koláče a jiné dobroty.
V sobotu to vypuklo. Přijeli všichni příbuzní a šlo se k hospodě. Dostali jsme za vysvědčení od každého nějakou korunu
a nikdy nám nic nezbylo 😁. Upíři zuby, pamatujete? Kdo neměl upíři zuby, jako by nebyl. Když si je někdo nekoupil, ostatní
mu je rádi půjčili. Že prošly pusou několika dětí, nikdo neřešil.
Ve střelnici se dalo koupit, co se nedalo sehnat v krámu, takže se
střílelo jak o závod.
U naší babičky byl kolotoč napojený na elektřinu, takže jsme
ještě jako bonus dostali celé balení žvýkaček. Dnes se tomu děti
možná zasmějí, ale kdo je v mém věku nebo starší, tak ví…..
Večer, když byla zábava, žila střelnice a kolotoče možná víc
než přes den. I v neděli se utrácely poslední penízky, co nám zůstaly. Většinou už jich moc nebylo.
V pondělí bylo po všem. Nám to nevadilo, za jedno už jsme
byly bez koruny a začínaly prázdniny. To nic nepřekonalo.
Ráda na tuto dobu vzpomínám. Byla to doba krásně bezstarostná ♡.
Marta Pivoňková

Přijela k nám pouť…..
Letošní rok k nám pouť nepřijela. Přikláním se k rozhodnutí
členů zastupitelstva, že bylo lepší pouť zrušit. Vzhledem k současné situaci to bylo rozumné.
Ale nám nic nebrání si zase spolu trochu zavzpomínat.
Pouť byla pro nás, jako děti, znamení začátku prázdnin. Už
od pondělka jsme cestou na vlak chodili kontrolovat, jestli už

Životní jubilea
V srpnu 2020 oslaví narozeniny

Božena Saková,
Marie Švihlíková

V září 2020 oslaví narozeniny

Ludmila Pavlíková,
Milan Moravec.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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Obec Cebiv
zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.

MOBILNÍ SBĚR

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru, který proběhne:

v neděli 13. 9.2020
Stanoviště

Doba přistavení mobilní sběrny:

Cebiv (u kotelny)			

09:50 - 11:00

Cebiv (pod tratí)			

10:25 - 10:55

Bezemín (náves)			

10:00 - 10:20

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky,
zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné
baterie - monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. například části
vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma !!!
Prosíme občany aby uvedené odpady a zařízení předávali do mobilní sběrny pouze v době přistavení, aby
odpady byly ukládány přímo do odpovídajících prostředků.

Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
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UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Z důvodu rekonstrukce obecního úřadu v době od 9. 8. 2020 do 31. 10. 2020
nebude možné využívat prostory posilovny.

Na obecním úřadě je možné vyzvednout si poukázky pro seniory
- předplatné do Wellness centra Konstatin v Konstantinových Lázních.
Volný vstup je na 1,5 hod.

USNESENÍ č. 4/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 17. června 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 3/2020.
2. Práci výborů a komisí.

11. Prodej hliníkové cisterny s podvalníkem za cenu 4 500,-Kč.

B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.

13. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se společností Agrobor s.r.o.,
Nádražní 644, Bor.

2. Ověřovatele zápisu.
3. Vyhlášení záměru pachtu na p. p. č. 913/1 a 913/3 v k.ú. Cebiv
ke dni 22.06. 2020.
4. Přijetí finanční účelové dotace ve výši 300 000,- Kč z dotačního titulu „2020 Příspěvek na nákup nového dopravního
automobilu“ - Dotace pro jednotky SDH obcí od Plzeňského
kraje.
5. Přijetí finanční účelové dotace ve výši 40 000,- Kč z dotačního
titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“
na akci Cebivská náves od Plzeňského kraje.
6. Přijetí finanční účelové dotace ve výši 30 000,- Kč z dotačního
titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
2020“ od Plzeňského kraje.
7. Přijetí finanční účelové dotace ve výši 22 967,- Kč z dotačního
titulu „2019 Podpora ochrany lesa v PK“ od Plzeňského kraje.
8. Přijetí finanční účelové dotace ve výši 200 000,- Kč z dotačního titulu „PSOV PK 2020 - Projekty obcí“ od Plzeňského
kraje.
9. Závěrečný účet obce Cebiv za rok 2019 ve znění předběžného návrhu s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
v tomto roce a zprávou o přezkoumání hospodaření za rok
2019 bez výhrad.
10. Roční účetní závěrku za rok 2019 a převod hospodářského výsledku za rok 2019 z účtu 431 - výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření
minulých účetních období.
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12. Prodej p. p. č. 109 o výměře 31 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Cebiv, za cenu 3 100,- Kč.

14. Směnu pozemků v k.ú. Cebiv se společností Cebiv s.r.o.,
Klatovská třída 1460/83, Plzeň.
15. Nákup 2 ks poukázek na volný vstup pro seniory do Wellnesscentra Konstantinovy Lázně.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce předložením seznamu vhodných pozemků
v majetku obce k případnému prodeji nebo pachtu v k.ú.
Cebiv a Bezemín .
2. Starostu obce podpisem kupní smlouvy na prodej p. p. č. 109
o výměře 31 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Cebiv.
3. Starostu obce podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
se společností Agrobor s.r.o., Nádražní 644, Bor.
5. Starostu obce podpisem směnné smlouvy se společností
Cebiv s.r.o., Klatovská třída 1460/83, Plzeň.
6. Starostu obce zpracováním návrhu postupu řešení poškozování veřejné zeleně v obci.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 12. srpna 2020 od 17:00 hod v zasedací místnosti
Obecního úřadu Cebiv.
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Jak se vám líbí cedule na nové čekárně, kterou pro nás vybral starosta?

SLOVO REDAKTORKY
Tak, jako jsem se zapotila u tohoto zpravodaje, jsem se ještě
nezapotila. Na vině jsou tropické teploty, které nás v tomto období provází. Každý si je užíváme po svém. Někdo doma, někdo u vody, nebo u piva 😊 I když tu máme tropické dny, podle
posledních informací, je zažehnáno dlouhodobé sucho a stavy
spodních vod se naplnily. Čím to? Můžeme si to vysvětlit třeba
tím, že nelétá tolik letadel, cestování je v útlumu. Zaslechla jsem
i informaci, že se v mořích u letovisek se objevili živočišné druhy,

které tam již přes padesát let nebyli k vidění. Zdá se, že
koronakrize ještě není zažehnána, a hodně z nás má
stále strach, co bude. Podívejme se na to všechno
z té positivní stránky. Všechno zlé je pro něco
dobré.
Za redakční radu Pavlína Jonášová
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PSALO SE V TACHOVSKÉM DENÍKU dne 21. 6. 2007
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