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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vychází druhé vydání Cebivského zpravodaje v roce 2022, tentokráte pro jarní měsíce duben a květen. Zima už je na ústupu
a vládu po ní přebírá jaro, na které jsme se už všichni hodně těšili. Ve svém úvodním slově chci informovat o probíhajících opravách a investičních akcích, které připravujeme v nejbližší době.
Dne 23.března 2022 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci „Místní vodní nádrže v Bezemíně“. Podařilo se nám vysoutěžit částku 1,802.900,- Kč i s DPH, což je mnohem méně, než

se předpokládalo dle rozpočtu projektu. Tuto nejnižší nabídku
poskytla firma PE-REZA spol. s r.o. V současné době jsou již započaty přípravné práce.
Dále probíhá výstavba krytého parkovacího stání na dvoře
obecního úřadu s termínem dokončení do konce května letošního roku.
Zpracováváme změnu územního plánu č. 2, kterou realizuje
Ing. arch. Kasková.
Dále probíhají práce na novém pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení, vše bude
hotovo v listopadu 2022.
V závěru přeji všem krásné jarní dny, samozřejmě veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.
S pozdravem

Zdeněk Kovář,
starosta obce

Nová kuchyňka v KD

Z ČINNOSTI STAROSTY od 1. 2. - 31. 3. 2022
1. 2. - od 13:00 hodin, jednání Mikroregionu v Olbramově
15. 2. - od 10:00 hodin, kontrolní den na akci Oprava obecního
úřadu
25. 2. - od 9:00 hodin, jednání s firmou Dřevoobchod Tachov
o dodání dveří na obecní úřad
10. 3. - od 10:00 hodin, odvoz dřeva ze skládky Bezemín
17. 3. - od 8:00 hodin, zasedání ORP Stříbro, krize na Ukrajině
23. 3. - od 8:30 hodin, výběrové řízení na akci rekonstrukce
„Místní vodní nádrže Bezemín“

25. 3. - od 13:00 hodin, odvoz dřeva ze skládky Strahov
29. 3. - od 9:00 hodin, jednání o projektech pasportu místních
komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního
značení
31. 3. - od 8:30 hodin, kontrolní den na stavbě rekonstrukce
„Místní vodní nádrže Bezemín“
od 10:00 hodin, předání restaurace od bývalého
nájemníka
od 13:30 hodin, jednání Mikroregionu KL v Lestkově
Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTKY
Máme tu další vydání našeho zpravodaje. A s ním je tu i mých
pár řádků. Opravy obecního úřadu jsou u konce. Vše dopadlo
dle plánu. Jsem ráda, že aspoň vnitřní prostory nabývají reprezentativní vzhled.
Společně s paní Zelenkovou jsme připravily a podaly žádost
o dotaci, na nákup vybavení pro zvýšení akceschopnosti JSDH
Cebiv. Místní hasiči si připravili seznam potřebných věcí, ze kterého jsme vybrali nejnutnější položky, které je potřeba pořídit.
Když jsme u těch hasičů… Účastnila jsem se jako zástupce obce
jejich výroční valné hromady. Abych pravdu řekla, je mi smutno
z toho kolik členů se sešlo. Pamatuji si ještě, jak se valné hromady musely dělat v KD, protože do klubovny bychom se všichni
nevešli. Je to dobou nebo něčím jiným, že členové SDH ubývají..?

Letošní barokní náves je v proudu příprav. Sešli jsme se
na OÚ i s panem Floriánem, zástupcem MAS Český západ, abychom doladili detaily. Letošní novinkou barokních oslav je to,
že budou přesunuty na Zámecké nádvoří. Pevně věřím, že tahle novinka bude lákadlem pro návštěvu oslav. Takže v srpnu se
sejdeme, už na sedmém ročníku barokních slavnosti.
V tomhle vydání je to za mě vše. Před námi jsou Velikonoce,
prožijme je v klidu a zdraví. Sejdeme se u dalšího čísla, kde nebude chybět ani mých pár řádků. 😊
Emilia Modrzewska, místostarostka
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Nově opravené zázemí pro posilovnu

I kuchyňka na OÚ doznala značných změn

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Kulturní komise
Přehoupl se rok a máme tu Masopust. Letos se masky sešly
19. února v 11 hodin a vyrazilo se směr Bezemín. Bezemínští
masopustní průvod pohostili, muzika zahrála k tanci a masky
si zatančily s domácími. Po příjezdu do Cebivi se opět hostilo,
tancovalo, vesele smálo a do kroku a k tanci zahrála M music.
Po pochůzce obcí bylo pohoštění v hospůdce.
Další akcí bylo dětské maškarní. Pořádalo se 12. března v kulturním domě. Tam se to hemžilo maskami, vesele se hrály hry
a pro všechny přítomné zahrál DJ Sulda.
19. března byli přivítáni na obecním úřadě noví občánci:
Kryštof Henkel, Leontýna Štěrbová, Jindřich Kunc a Miroslav
Lipák. Dětičky dostaly knížku a maminky kytičku.
16. dubna od 16 hodin proběhne před obecním úřadem velikonoční jarmark, kde budou pro vás připraveny výrobky našich
dětí a malé pohoštění.
30. dubna bude stavění Staročeské májky a pálení čarodějnic.
Takže ženy přijďte!
Na 7. května je připraven Den matek, na kterém vystoupí děti
se svým pásmem básní a tancem. Bude připraveno občerstvení s

malým dárkem, k tanci a poslechu bude hrát DJ Sulda.
A zatím poslední připravovanou akcí je Den dětí, který je plánován na 28. května.
Všechny vás na následné akce srdečně zveme.
Za kulturní komisi předsedkyně Jana Moutelíková

Finanční výbor
Finanční výbor se sešel dne 14. 3. 2022, aby projednal návrh
na Závěrečný účet obce Cebiv za rok 2021. Kontrola byla zaměřena především na čerpání jednotlivých dotací a na výpis příjmů
a výdajů uskutečněných v loňském roce.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem
1 762 186,48 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. V plné výši nebyly dočerpány pouze rozpočtové výdaje na volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Nevyčerpaná částka účelové dotace
ve výši 6 329, 00 Kč byla v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrácena na účet Plzeňského kraje. Ostatní výdaje
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byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 100 %. Dotace na opravu budovy obecního úřadu bude čerpána v letošním
roce.
Z výpisu jednotlivých příjmů a výdajů uskutečněných v roce
2021 jistě stojí za zmínku především lesy a zajištění odvozu odpadu. Výdaje za lesy (správa lesa, těžební práce, pěstební práce
aj.) činily celkem 249 278,24 Kč. Příjmy z prodeje dřeva a dotací
určených na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a obnovu lesa
činily celkem 493 348,59 Kč. Celkový rozdíl je tedy + 244 070,35
Kč.
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Výdaje za nebezpečný odpad, komunální odpad a tříděný odpad činily v roce 2021 celkem 420 550,32 Kč. Naopak celkový
příjem dosahoval pouze 255 993,50 Kč. Z toho 186 460,00 Kč
bylo vybráno na poplatcích za komunální odpad a 69 533,50 Kč
činila odměna za tříděný odpad. Celkový rozdíl představuje –
164 556,82 Kč.
Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Přezkoumání provedli za-

městnanci odboru ekonomického, oddělení finanční kontroly
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Celé znění této zprávy je společně s jednotlivými přílohami závěrečného účtu k nahlédnutí
na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo na elektronické
úřední desce obce Cebiv.
Za finanční výbor
Bc. Michaela Horká

Kontrolní výbor
se do vydání zpravodaje nesešel.

Komise pro pořádek a životní prostředí
příspěvek nedodala.

HISTORICKÉ OKÉNKO
Čerpáno z brožury Cebiv - kapitoly z dějin jedné západočeské
obce (Zdeněk Procházka)
Pokračování ze zpravodaje číslo 1/2022

Staré průmyslové provozy na Hadovce
Na bezemínském katastru stálo několik průmyslových provozů poháněných vodami potoka Hadovky. Nejstarším z nich
byl tzv. Weismühle - Bílý mlýn, který byl nejspíše středověkého
původu. S prvními zmínkami o něm se setkáváme patrně roku
1566. Udržel se až do roku 1945, poté byl zbořen. Stával v údolí
Hadovky nalevo od silnice z Bezemína do Okrouhlého Hradiště.
Dnes zde stojí pouze zbytky zdiva a propadlá klenba, nad nimiž
je založen rekreační objekt.
Dalším průmyslovým provozem byla papírna vybudovaná
v roce 1821 Jiřím Adamem Netschem. Papírník pocházející
z Michalových Hor, koupil od majitele panství Karla Tomáše
Ludvíka LÖwensteina pozemek v údolí Hadovky položený pod
lesem zvaným Horka a vybudoval zde papírnu, poháněnou náhonem vedeným z potoka Hadovky. Pozemek získal dědičně. Papírnu provozoval až do roku 1852, kdy umírá a podnik přechází
na syna Michala Josefa Netsche. Ten ale papírnu již v roce 1858
opouští a přechází zpět do Michalovýh hor. Zde se papírenská
výroba udržela až do období po 2. světové válce. Z papírny nedaleko Bezemína se zachovaly archy papíru značené filigrány s nápisy ZEBAU a iniciálami GAN(Georg Adam Netsch), nebo ZEBAU a stojícím jelenem, případně zkříženými meči (Vítek,2008).
Bývalá papírna byla zřejmě později upravena na mlýn. Dnes z
ní zbývají malebné a poměrně výrazné zříceniny. Obdélný objekt obsahuje lednici, v níž se otáčelo vodní kolo, po jehož hřídeli se zachoval patrný otvor. Přední část lednice byla otevřená
a překlenutá cihelným pasem, voda odtud odtékala kanálem překrytým kamennými deskami. Vlastní papírna ve středu budovy
je dnes zřícená a zasypaná. K obytné části budovy byl přistavěn

rekreační objekt E č. 5. Okolí bývalé papírny je citlivě upraveno.
Třetí z průmyslových provozů byl opět jiného zaměření. Jednalo se o hamr, na kterém se vyrábělo především zemědělské nářadí a hřebíky. Hamr stával pod bezemínským hradištěm v údolí
Úterského potoka v blízkosti místa, kde se do něho vlévá potok
Hadovka. Hamr, jehož vodní kolo pohánělo 2 velká kladiva, zde
stál již v roce 1893, kdy je zakreslen na mapě stabilního katastru.
Ze starší stavby se dochovala stěna lednice sousedící s náhonem,
v němž se otáčelo kolo poháněné spodní vodou. Odtud byla
voda vedena klenutým podzemním kanálem, který je celistvě zachován. Současná stavba hamru byla, jak dokládá letopočet vyrytý nad vstupem, výrazně přestavěna v roce 1851.Hamr nechal
přestavět Matěj Forsheim, který zde se synem obnovil kovářskou
výrobu. Dřevěné uhlí si sami pálili blízkých milířích. Z hamru
se dochovaly romantické zříceniny položené v tichém zapomenutém údolí.
Mimo těchto tří samot leží v na k. ú. Bezemín ještě bývalý
dvůr Machařov. Původně zde stávala středověká ves stejného
jména, na jejíž pozůstatcích byl založen panský dvůr. Nejstarší
zmínky o lokalitě se objevují v roce 1379 a znovu 1382. V roce
1460 věnoval Machařov s dalšími vesnicemi jako věno své manželce Dětřich z Gutštejna. Z údajů bezdružického urbáře vyplývá, že v roce 1566 žili v Machařově poddaní, jejichž příjmení
byla Honzl, Matěj a Korbel se svými rodinami. Dvůr spravoval
panský rychtář zvaný Starej a mlýn měl v nájmu mlynář Kubík.
Potom se zprávy o vsi vytrácejí a v roce 1694 se poprvé objevuje panský dvůr Machařov (Macharsen). Ves pravděpodobně
zanikla ve třicetileté válce. Budovy bývalého panského dvora,
v jejichž blízkosti prochází železniční trať Pňovany - Bezdružice,
jsou zachovány a obydleny.
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NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
v následujících dvou měsících se toho moc u nás ve sboru nedělo. Jediné
dvě věci, o které se s vámi mohu podělit je to, že rekonstrukce naší kuchyně je u konce. viz foto. Další věc je ta, že se v únoru konala výroční
valná hromada, kde nás navštívil delegát Pan Jarabica ze Stříbra. 7 našim hasičům byla udělena stužka za 20 let věrnosti našeho sboru. Tímto
bych chtěl poděkovat delegátovi za účast a našim klukům za věrnost. Ještě
jednu věc, na kterou nemohu zapomenout je ta, že letošní rok se žádá
dotaci na vybavení pro naši výjezdovou jednotku.
Všem bych chtěl popřát krásné jaro a prosím všechny, aby nepálili trávu v tomto období zákazu.
Děkuji za celý sbor.
Za SDH Cebiv starosta hasičů Jaroslav Genčúr

Dámský klub
V letošním roce slavíme 25 let od oficiálního vzniku Dámského klubu, a tak jsme na naši výroční schůzi, kterou jsme měli
v prostorech zámecké kavárny, pozvali i naše bývalé členky
a další významné hosty. Mrzelo nás, že si nenašli alespoň chvíli, protože jsme jim chtěli poděkovat za podporu. I přesto bylo
posezení příjemné. Společnost nám dělal Jan Florian, zástupce
MAS Český západ, pan Daniel Urban a naši manželé, kteří jsou
nedílnou součástí klubu.
Dámský klub Cebiv vznikl z neformální skupiny po dvouletém fungování. Pořádali jsme dětské dny, maškarní bály pro děti
i dospělé, pyžamové plesy, vybudovali jsme také dětské hřiště
před novými bytovkami. Přišly i přestávky v činnosti, ale vždy
naše členky byli součástí zastupitelstva, nebo SDH, a tak se, sice
ne, jako členky DK, ale přesto podíleli na kulturním životě v Cebivi.

Od roku 2012 se pravidelně ucházíme o finanční podporu
z grantového programu MKL Haranti a zatím naše projekty byly
vždy podpořeny. První projekt se jmenoval Zhezčíme si nádraží. V čekárně na vlakovém nádraží jsme vytvořili mozaikovou
podlahu s nápisem Cebiv, namalovali jsme studnu a zavěsili květináče s převislými květinami na peron. Z pohádky do pohádky
– tak se jmenoval projekt v roce 2013. Děti plnily různé úkoly
v pohádkových kostýmech. Vytvořili si i svou vlajku a svůj slogan v družstvech. V tomto roce jsme také uspořádali sbírka na
vyvýšenou postel se zdravotní matrací pro našeho spoluobčana. Rok 2014 a projekt: A jak to vlastně tenkrát bylo? Senioři
vzpomínali s dětmi nad fotografiemi z dětství. Z tohoto setkání vznikla brožura s fotografiemi. Z programu rozvoje venkova jsme dostali dotaci na stoly a židle do klubovny a také jsme
si pořídili keramickou pec. V roce 2015 jsme začali pracovat

Diskuse nad kronikou DK

Se zástupcem MAS Český západ
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na záchraně zámku. Na projektu Pomozte nám zachránit zámek
s námi spolupracovala ZŠ Záchlumí a ZŠ Konstantinovy Lázně.
Vyhlásili jsme i sbírku na záchranu zámku.
Dalším projektem do kterého jsme zapojili i seniory byl projekt S kytičkou za vámi v roce 2016. Z tvoření se seniory v naší
klubovně, nebo u nich doma, kdy vždy dostali květinu v květináči, vznikl kalendář, který obdržel zdarma každý účastník.
V tomto roce jsme pořídili skříň na výtvarné potřeby z dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje
Velkou akcí byl Den s IZS. Hasiči, záchranná služba Royal
Rangers, zdravotnická záchranná služba, policie a ukázka vyprošťování osob při dopravní nehodě a plnění úkolů spojených
s činností složek IZS. Indiánský den s pudinkovou válkou v roce
2019 byl zase něčím úplně jiným, než jsme byli dosud zvyklí.
Indiánský kmen Pšito Oyate dokázal zaujmout děti i dospělé
a pudinková válka o totem pak byla třešinkou na dortu skvělého dne. Tento rok jsme také ukončili sbírku na záchranu zámku.
V kasičce jsme měli 3332,- Kč a na účtu 7119,- Kč. Další rok nastalo covidové období a první velikonoční řehtání na zahradách,
vyzdobená náves malovanými vajíčky, taneční průvod Cebiví

a vítání jara. Z projektů roků 2019 a 2020 vznikla také brožura
s fotografiemi. V roce 2021 jsme spolupracovali na velikonoční
túře Cebiví s našimi dobrovolnými hasiči. Plnění úkolů na stanovištích po celé vsi jako např. malování vajíček, hledání pokladu,
pletení pomlázek, malování přáníček aj. - to byl zatím náš poslední projekt.
Za zmínku stojí i naše spolupráce s onkologickou klinikou FN
Plzeň, kam jsme jezdili dělat tvořivé dílny a také jsme uspořádali
věcnou sbírku výtvarných potřeb. Tvořivé dílny na Slavnostech
jablek na Krasíkově, na otvírání lázeňské sezony, každoroční
zajištění občerstvení a dílen na nádraží v Cebivi při Bezdružickém parním létě, nebo naše přehlídky tanečních a historických
kostýmů s kterými jsme začali v Cebivi, to je také naše činnost.
Nyní už naše přehlídky viděli i v Úterý na jarmarku, v Černošíně
na Dni řemesel, ve Svojšíně na zámeckých slavnostech, v Bezdružicích na pouti a V muzeu ve Stříbře. 25 let je hodně a je
také hodně práce za námi. Doufáme, že dalších 25 let bude tak
plodných, jako léta předešlá a hlavně, že budeme mít nástupce.
Monika Saková

NAPSALI NÁM…..
Naší mazlíčci
A je to tu zase. Taky Vám přijde, že pořád dokola musíme
upozorňovat páníčky psů, že se exkrementy uklízí do košů? Mě
teda jo! Jak kdybych svému Matějovi vysvětlovala, že nemůže
pastelkami malovat po zdech. Výsledek je totiž stejný, máme pomalované zdi v pokojíčku. Jenže Matějovi jsou 3 roky…
Po celé obci jsou umístěny koše i s pytlíky, aby se zabránilo tomu, že na každém kroku při procházce narazíme na hnědé překvapení. Není s tím tolik práce. Proto prosím, snažte se,

po svých psech uklízet. Když se vrátím k Matějovi. Jemu pomáhá, když věc, kterou nechápe ukážu na obrázku. Proto mám jeden i pro vás!

Emilia Modrzewska

Pověry, pranostiky a tradice
Každý z nás si určitě vybaví nějakou pověru, kterou slyšel
od babičky nebo rodičů. Kterou si ponese svým životem a bude
jí říkat svým dětem.

Nesmím zapomenout zmínit tradice. Teď před Velikonocemi
se to dost nabízí. Barvení vajíček, pečení mazanců, pletení pomlázky.

Babička Blaženka říkávala, že když se kočka myje, tak na koho
se podívá, bude bit. Nikdy se mi to nesplnilo, ale vždy jsem chtěla, aby se nepodívala na mě😁. Babička Jarka mi zase říkávala,
že co se zdá ze čtvrtka na pátek, to se splní… A nebo, že když mě
bolí hlava, tak mě někdo „uhranul“ a na to pomáhá 3x plivnout
přes levé rameno. Já si teda beru prášek, ale budu si to pamatovat
do konce života. Stejně tak jako spoustu věcí, které kdy řekly 🤍.

Vezmu to popořadě a nebude to dlouhé. Vajíčka barví můj
muž v koupených barvách. Mazanec nepeču, protože to neumím. Já to vlastně nikdy nezkoušela, takže to třeba umím, ale
v Globusu mají moc dobré. A pomlázku ze tří proutků by taky asi
nikdo neocenil…😂

Další věc jsou pranostiky, které nám dávaly smysl. Kdo nezná
únor bílý, pole sílí. Letošní rok už to může dohnat jen studený
máj, ve stodole ráj. Na svátého Řehoře, líný sedlák, který neoře,
tak to myslím vyšlo… Ještě se mi vybavuje, že je nějaké datum,
kdy si má Skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. Asi na Hromnice, kdy je o hodinu více, ale nejsem si jistá. Vy starší než já,
budete vědět a popřípadě mne v dalším zpravodaji opravíte.

Babičky barvily vajíčka ve slupkách od cibule. Jejich mazance neměly chybu. Jen když to tady píšu, mám pusu plnou slin.
K snídani s čajem a namazaný máslem, moc velká dobrota.
Nesmím zapomenout na nádivku od maminky, kde nesmí
chybět čerstvé kopřivy. Jen jí dovezu prázdný pekáč, který mi
s láskou náplní. Mám prostě krásný život 😁.
Takže bych vám chtěla popřát krásné Velikonoce, a aby se
na vás nikdy po umytí nepodívala kočka.
Marta Pivoňková
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Víteček rekapituluje uplynulý rok
Také v loňském roce Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně zkvalitnilo své vybavení ve prospěch tělesně
a mentálně postižených dětí, mládeže i dospělých, kteří zde navštěvují denní stacionář, sociálně terapeutické dílny či čerpají
pomoc osobní asistence. Zásadním vylepšením střediskové
budovy byla instalace
tepelného
čerpadla,
které nahradilo původní zastaralý uhelný
kotel - v Černošíně tak
ubyl zase jeden kouřící
komín. Čerpadlo nyní budovu nejen vytápí, ale současně ohřívá
i teplou užitkovou vodu k odpolednímu koupání. Na tuto skutečnost bychom chtěli v letošním roce navázat zásadní rekonstrukcí
sklepních prostor a využít je nově k uskladnění kompenzačních
i inkontinenčních pomůcek. V plánu je také
zateplení obvodových
zdí budovy k úspoře
nyní drahých energií.
Další podstatnou
změnou byla instalace obřího skladového
kontejneru. Ten slouží
k uskladnění zahradního nářadí, kterým klienti pomáhají při

péči a údržbě rozlehlé vítečkové zahrady.
Současně zde našlo zázemí i několik
zdravotních a pohyb
usnadňujících mechanizmů, které středisko
průběžně zapůjčuje
svým klientům.
Pro uskladnění táborového vybavení, podsadových stanů,
teepee, pojízdné kuchyně a jiných táborových pomůcek pro letní
pobytové tábory byl nově vybudován moderní dřevěný přístřešek. Nahradil tak původní nevzhlednou kůlnu, do které již dlouhodobě zatékalo a při své chatrnosti hrozila zřícením.
Pro sportovní vyžití, radost z pohybu i terapeutickou relaxaci byly v loňském roce osazeny 3 bytelné houpačky i pro dospělé hendikepované a imobilní kamarády. Společně s letním
altánem a obří trampolínou tak mohou klienti užívat pobyt
na čerstvém vzduchu a pohyb na rozlehlé zahradě.
Bohužel Vítečkovskou zahradu postihla také jedna nepříjemná ztráta. Kůrovec zde napadl několik vzrostlých smrků,
které byly vysazeny snad ještě původními německými obyvateli. Pro bezpečí klientů je tak museli po částech odřezat
a zlikvidovat zkušení odborníci.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Ž ivotní jubi l e a
V dubnu 2022 oslaví narozeniny

Jiří Řezníček, Jaroslav Duchoň.
V květnu 2022 oslaví narozeniny

Gustav Dlouhý.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatky za rok 2022

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za psa
Do 30. dubna je splatný poplatek za psy na rok 2022.
Výše poplatků za psy včetně stanovených úlev a osvobození je
stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Cebiv č. 6/2019.
Poplatek za psa				
150,- Kč
Poplatek za psa pro seniory starší 65-ti let
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80,- Kč

Poplatek za svoz komunálního odpadu byl splatný do 31. ledna
2022. Poplatek se týká všech osob přihlášených k pobytu na území obce a také vlastníků nemovitostí, ve kterých není přihlášena
k pobytu žádná fyzická osoba a jsou umístěny na území obce
(bytů, rodinných domů, rekreačních objektů). K dnešnímu dni
je stále poměrně hodně občanů, kteří poplatek v daném termínu
neuhradili. Po tomto termínu lze dlužné poplatky penalizovat
dle daňového řádu. Poplatek je tak možno navýšit až na trojnásobek.

Cebivský zpravodaj č. 2/2022
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Cebiv č. 2/2021.
Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.cebiv.cz v sekci Dokumenty.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo převodem na bankovní účet č.
9023401/0100 pod VS 31500 – poplatek za psy nebo VS 1337

– poplatek za svoz komunálního odpadu, do poznámky napište
své jméno. Rekreanti si mohou známku na popelnici vyzvednout
na obecním úřadě, nebo se telefonicky domluvit na jejím zaslání.
Kontaktní údaje:
telefon: 374 625 318 / mobil starosta obce: 724 158 006
e-mail: obec@cebiv.cz

MOBILNÍ SBĚR

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru, který proběhne:
Odpad je nutné dle pokynů pověřeného pracovníka roztřídit
na velkoobjemový, nebezpečný a železný.

v neděli 29. 5. 2022
Stanoviště

Doba přistavení mobilní sběrny:

Cebiv (u kotelny)			

8:00 - 12:30

Cebiv (pod tratí)			

8:00 - 13:00

Bezemín (náves)			

13:15 - 13:30

Ve vymezených časech mohou občané předat následující
nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, pneumatiky, oleje,
olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré
léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné
složky vyskytující se v komunálním odpadu. Laboratorní chemikálie neodebíráme!!!

Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být neprodyšně
zabalen. Maximální odebírané množství eternitu je 50 kg na
nemovitost.
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 !!!

Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali pouze ve shora uvedených časech.
Pokud někdo chce zajistit odvoz odpadu traktorem přímo od domu, musí si odvoz objednat předem osobně v úředních hodinách
na Obecním úřadě v Cebivi, popř. na telefonu 374 625 318 a předem uhradit poplatek za odvoz ve výši 50,- Kč. Ti, kteří si odvoz od
domu u obce objednali, shromáždí v den svozu odpad u příjezdové komunikace před svým domkem, a to nejpozději do 10:00 hod.
Shromážděný odpad nesmí bránit provozu na komunikaci a musí být řádně roztříděn na velkoobjemový, nebezpečný a železný odpad. Naložení a odvoz na svozové místo zajistí pracovníci obce v součinnosti s hasiči.

USNESENÍ č. 1/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 16. února 2022 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 12/2021.
2. Rozpočtové opatření č. 11/2021.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora
kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022“ na akci Cebivská
náves.
4. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů Plzeňského kraje v roce
2022 - příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“
na pořízení prostředků na zvýšení akceschopnosti pro JSDH
Cebiv.

5. Smlouva o poskytnutí právních služeb na rok 2022 s JUDr.
Věrou Nenutilovou, Masarykovo náměstí 8, Stříbro
6. Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
na rok 2022 s panem Tomášem Eretem, Brod u Stříbra 61
C. Zastupitelé neschválili:
1. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí právních služeb
na rok 2022 s JUDr. Věrou Nenutilovou, Masarykovo nám. 8,
Stříbro.
2. Starostu obce podpisem smlouvy o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře na rok 2022s panem Tomášem Eretem,
Brod u Stříbra 61
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USNESENÍ č. 2/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 16. března 2022 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 1/2022.
2. Ukončení pronájmu místního pohostinství ke dni 31.03.2022.
3. Informaci o změně čísla položky v rozpočtu obce Cebiv
na rok 2022.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2022.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Vyhlášení záměru pronájmu místního pohostinství ke dni
21.03.2022.
4. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč pro Linku
bezpečí z.s., IČO 61383198, Ústavní 95, Praha.
5. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč pro SRPŠ
při ZUŠ Bezdružice, IČO 26563827, Školní 183, Bezdružice.
6. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 11 800,- Kč
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2022 s Plzeňským krajem, IČO 70890366,
Škroupova 18, Plzeň.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy.
8. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro spádovou mateřskou školu s Obcí Záchlumí, IČO 00573621,
Záchlumí 17.
9. Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví Obce Cebiv - p.p.č. 1082/51 o výměře 33 m2, ostatní

plocha, silnice a p.p.č. 979/24 o výměře 32 m2, ostatní plocha,
silnice, oba k. ú. Cebiv, do vlastnictví Plzeňského kraje,
IČO 70890366, Škroupova 18, Plzeň.
C. Zastupitelé neschválili:
C. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Linkou bezpečí
z.s., IČO 61383198, Ústavní 95, Praha.
2. Starostu obce podpisem darovací smlouvy se SRPŠ při ZUŠ
Bezdružice, IČO 26563827, Školní 183, Bezdružice.
3. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2022 s Plzeňským krajem, IČO 70890366,
Škroupova 18, Plzeň.
4. Starostu obce podpisem dohody o vytvoření školského obvodu
pro spádovou mateřskou školu s Obcí Záchluí, IČO 00573621,
Záchlumí 17.

SLOVO REDAKTORKY
Válka. Hrozně ošklivé slovo i téma nakonec zpravodaje. Nedá mi to ale, abych se o ní nezmínila, protože jí všichni
cítíme kolem nás. Není v naší republice, ale je tak strašně blízko, že jistě každý z nás už přemýšlel, co by dělal,
kdyby se konflikt rozšířil i k nám. Není tu a doufejme, že ani nebude. Jsou tu ale lidé, kteří před válečným
konfliktem utíkají. Nechali doma majetek a někteří i své nejbližší – manžele, nebo jiné příbuzné. V prvních
týdnech se zvedla obrovská vlna solidarity, vybralo se spousty peněz, ubytovalo se mnoho rodin, kterým se
pomohlo i materiálně. Dovedete si představit, že s kufrem odjedete do cizí země, neumíte jazyk, nevíte,
kam jdete, kde budete bydlet, co budete jíst. Jste závislí na pomoci druhých. Hrozná představa. Už se ví,
že jsou tu i tací, kteří zneužívají pomoci a my už je házíme všechny do stejného pytle. Je to jako když
překročíme hranice a najdeme tam nápis: Češi nekraďte. Nekradou všichni Češi, stejně tak jako ne
všichni Ukrajinci jsou nevděční.
O tomto tématu píši také proto, že slovo mír bylo pro nás vlastně jen slovo, nad kterým se
nikdo nezamýšlel. Mír jsme brali jako samozřejmost. Nyní víme, že politika a peníze jsou
tak vážné věci, že kvůli nim lidé přicházejí o životy, když se někdo ,, nahoře“ usmyslí.
Nespravedlivě jsou to většinou ti, kteří ani s velkou politikou ani s velkými penězi
nemají nic společného. Važme si našeho MÍRu a života v něm.
Pavlína Jonášová
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Dámský klub - členky

Soutěžení v maskách

Dětské maškarní

Děti čekají na vyhlášení nejhezčí masky

Zleva Kryštof Henkel, Leontýna Štěrbová, Jindřich Kunc a Miroslav Lipák se svými maminkami
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