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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastává poslední měsíc roku a to znamená, že přichází adventní
čas a čas Vánoc.
Na začátek bych vás rád seznámil s plánovanými a již probíhajícími akcemi.
Dne 7.12.2021 bude provedena závěrečná prohlídka o vydání
kolaudačního souhlasu pro užívání stavby „Bezbariérové a bezpečné propojení obce pro pěší - Cebiv, stavba dopravní infrastruktury“. Celková cena této stavby je 2 619 773,82 Kč. Dotace
z IROP činí 2 374 883,77 Kč. Na časté dotazy občanů na uspořádání křižovatky a autobusových zastávek (čekáren) je nutno
uvést, že je vše zrealizováno dle projektu a povolení příslušných
orgánů. Podle zákonných norem zde musí být zajištěn bezpečný pohyb po křižovatce a v místech pro přecházení. Podle další
zákonné normy se nesmí autobusové zastávky překrývat, proto
jsou zastávky takto umístěny.
Dále byla podepsána smlouva s firmou PasProRea PD s. r. o.,
Holkov 32, na zpracování pasportu místních komunikací
a pasportu projektu svislého dopravního značení. Vše by mělo
být zpracováno do 30. 11. 2022. Cena pasportů a projektů činí
38.520,- Kč.

Dále probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace
na výstavbu víceúčelového hřiště.
Rád bych poděkoval manželům Kováříkovým za odvedenou
práci na veřejně prospěšných pracích, sboru dobrovolných hasičů za přivezení vánočního stromu, za jejich aktivitu při opravě
klubovny SDH a výsadbě zeleně v prostoru křižovatky.
Pandemická situace se opět zhoršuje, proto bych vás chtěl vyzvat, abyste k sobě navzájem byli ohleduplní a dodržovali platná
protiepidemická nařízení. Pokud budete potřebovat jakoukoli pomoc nebo radu od vedení obce, nebojte se nás oslovit, já
i ostatní zastupitelé jsme tu pro vás.
Závěrem bych vám rád popřál klidné prožití adventního času
a krásné Vánoce. A do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
S pozdravem
Zdeněk Kovář,
starosta obce

V prosinci 2021 - únor 2022 uskuteční firma Tazata II. etapu
opravy obecního úřadu.

Z ČINNOSTI STAROSTY od 4. 10. - 25. 11. 2021
4.10. - od 9:00 hodin, kontrolní den, výstavba chodníku
5.10. - od 9:00 hodin, seminář o odpadech SOČ Černošín
15.10. - od 12:00 hodin, předání stavby chodníku od firmy DYPS
Plzeň
19.10. - od 9:00 hodin, jednání s projektantem, přístřešek na OÚ
20.10. - od 9:00 hodin, jednání s dodavatelem pasportu místních
komunikací a pasportu svislého dopravního značení
26.10. - od 10:00 hodin projednání opravy osvětlení v Bezemíně
3.11. - od 10:30 hodin, účast na geometrickém zaměření
chodníku

Nově upravená křižovatka s čerstvě vysazenými ovocnými stromy

5.11. - od 9:00 hodin, jednání s firmou o výměně kotle
v restauraci
11.11. - od 15:00 hodin, jednání s firmou p. Koukolíkové
o výsadbě zeleně na křižovatce
19.11. - od 9:00 hodin, účast na geometrickém zaměření
pozemků (manželé Pivoňkovi a pan Jedlička)
25.11. - od 10:00 hodin, jednání SOČ v Černošíně
- ve 14:00 hodin, jednání Mikroregionu Konstantinolázeňsko v Konst. Lázních
Zdeněk Kovář

„V lipkách“ jsou také vysazeny ovocné stromy
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Za rohem máme konec roku 2021. Přijde jen mně, že tenhle
rok se nějak táhnul?... Troufám si říct, že tenhle rok byl ale pro
naši obec vydařený. Samozřejmě ne mojí zásluhou. 😊 Povedlo
se dotáhnout do konce několik projektů. Tím se naše obec zase
posunula o trochu výš. Doba jde dopředu, proto jsem ráda, že
ani my nezaostáváme.
Já jako nováček ve svojí funkci se teprve vše učím. Věřte mi,
není to taková sranda, jak jsem si myslela, když jsem byla v roli
„diváka“. Převzala jsem komunikaci s místními hasiči. Momentálně dohlížím nad tím, aby měli vše papírově v pořádku a mohli
vyjet k nějakému zásahu, když bude třeba. Také webové stránky naší obce jsou v mé režii. Sdílím tam fotky z akcí a novinky
z naší i okolních obcí. Web je v dnešní online době velmi důležitý. Pokud chcete být v obraze, určitě se na naše stránky podívejte.
Připravili jsme společně se zastupiteli nové vyhlášky o komunálním odpadu pro rok 2022. O tom se dozvíte více v samostatném
příspěvku.

ní výzdobu na domech. Společně s obecním stromkem, ladí nás
na tu správnou vánoční atmosféru.
Na závěr bych všem chtěla popřát krásný a klidný adventní
čas. Nejmladším z nás, aby pod stromečkem našli to, co si přáli.
Hromadu nádherných rodinných chvil, protože ty jsou k nezaplacení! A spoustu zdraví, spokojených dní a mnoho úspěchu
v nadcházejícím novém roce. Oslavte příchod Nového roku s radostí a naději, že bude lepší než ten starý!
Emilia Modrzewska, místostarostka

Mrzí mne, že jsme se nemohli již tradičně sejít u rozsvícení
vánočního stromu v obci. Poslechnout si koledy a hezky začít
adventní čas. Letos nám přálo i počasí, začalo první sněžení.
Bohužel vláda a opatření nám nepřáli. Musíme přetrvat, tohle
covidové období. Pevně věřím, že když k tomu budeme všichni
přistupovat zodpovědně, brzy se začne blýskat na lepší časy. Jsem
ale mile potěšená, když se procházím po vsi a vidím tu vánoč-

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Příspěvek nedodala.

Kontrolní výbor
se do uzávěrky zpravodaje nesešel.

Finanční výbor
Finanční výbor se v uplynulých měsících sešel dvakrát. Poprvé v říjnu, kdy byla kontrola zaměřena na stav bankovních účtů
a stav pokladny. Vše bylo v pořádku a stav pokladny souhlasil.

Na závěr bych chtěla poděkovat paní Radce Zelenkové, že
nám poskytla detailní přehled všech příjmů a plánovaných výdajů.

Začátkem listopadu se finanční výbor sešel, aby projednal návrh rozpočtu na rok 2022, který je nyní vyvěšen na úřední desce
a zároveň zveřejněn prostřednictvím webových stránek obce.
Současně s návrhem rozpočtu byl projednán i střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2023 až 2025.

Za finanční výbor
Bc. Michaela Horká
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Kulturní komise
První říjnovou akcí bylo Setkání seniorů, které se konalo
2. října 2021. Sešlo se nás pouze dvacet, přesto jsme si užili příjemné odpoledne.
Pro děti byl na 30. října připraven tradiční Halloween. Děti
dlabaly dýně, vyráběly halloweenská strašidýlka, tančily a soutěžily. Jejich výrobky jste si mohli prohlédnout ve vývěsce u obchodu. Tu nyní zdobí jejich vánoční malování.
Kromě obrázků jsme se s dětmi několikrát sešli při výrobě vánočních dekorací. Ty si pak zájemci mohli vyzvednout na obecním úřadě. Děkujeme všem, kteří přišli děti podpořit.
Rozsvícení stromečku opět letos proběhlo bez účasti lidí. Děti
si připravily pásmo vánočních básní, které zarecitovaly v obecním rozhlase.
Co nás čeká dále?
Do konce letošního roku se již žádná kulturní akce neuskuteční
z důvodu současné epidemiologické situace. A v tom příštím?
To uvidíme.

Za kulturní komisi přeji všem příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný krok do nového roku.

Za kulturní komisi předsedkyně Jana Moutelíková

PLÁN AKCÍ NA ROK 2022
26.2. Masopust
12.3. Dětské maškarní
19.3. Vítání občánků
16.4. Velikonoční jarmark
7.5.

Den matek

28.5. Den dětí
25.6. Petropavlovská pouť
27.8. Cebivská náves
24.9. Setkání seniorů
29.10. Halloween
26.11. Rozsvícení vánočního stromu
5.12. Pochůzka Mikuláše
10.12. Mikulášská diskotéka
Vánoční dekorace - výrobky cebivských dětí

Vánoční dekorace - výrobky cebivských dětí

Jedna z vydlabaných dýní na halooweenské párty
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Čerpáno z brožury Cebiv- kapitoly z dějin jedné západočeské
obce (Zdeněk Procházka)
Pokračování ze zpravodaje číslo 5/2021
…. Kronikář, který nám zachoval popis pozoruhodností cebivského zámku, upozorňuje ještě na zámeckou kapli, která
ukrývala též několik starých obrazů. Stála zde pravděpodobně
soška sv. Anny Samotřetí s voskovou hlavičkou a hedvábnými
šaty, zdobenými filigrány. Dle nápisu na zadní straně byla dne
11. srpna 1693 věnována kapli majitelkou zámku Marií Zuzanou, hraběnkou z Vrtby, rozenou von Heissenstein.
V závěru zápisu sděluje kronikář, že celý zámek s výjimkou
kaple byl již tehdy ve velmi zchátralém stavu.
Vydáme-li se po stopách ztracených obrazů, dojdeme ke smutnému zjištění. V 50.letech 20. století byl zámek ministerstvem
zemědělství přidělen Státnímu statku v Úlicích, který přední část
využíval jako sýpky a zadní upravil na byty pro zaměstnance.
V té době byl celý sál vyklizen, příčky vybourány a obrazy sňaty ze zdí. Konkrétní údaje o obrazech se objevují teprve v roce
1962. Tehdy píše vedoucí střediska památkové péče na příslušné oddělení VB, že se na zámku v Cebivi zachovaly 4 větší obrazy dochované z původního zařízení, které jsou dnes použity
jako přepážky v drůbežárně. Vedení statku tuto zprávu popřelo
a sdělilo, že v zámku žádná drůbežárna ani obrazy nejsou. Veřejná bezpečnost však ve statku nalezla nejméně 2 obrazy. Nebylo ale jisté, zda se jednalo o obrazy, které před časem viděl v
drůbežárně správce domu pionýrů z Plzně. První obraz s biblickým výjevem byl přenesen na MNV v Cebivi. Druhý byl uložen

u V. Šejny, jednalo se o obraz nějakého města - prý Duchcova - což se z dnešního pohledu zdá nepravděpodobné, protože
Löwensteinové neměli s Duchcovem nikdy nic společného. Tyto
smutné zprávy dokazují, že obrazová galerie na zámku skutečně
existovala a udržela se zde ve zbytcích alespoň do doby, kdy zámek převzal státní statek.
Poslední zbytky obrazové výzdoby se podařilo nalézt v roce
2008 ve výplni rozpadlých dveří. Jednalo se o vyobrazení kostela
na Šipíně, které bylo z hlediska dokumentačního i uměleckého
do značné míry podprůměrné. O ostatních obrazech se prozatím
nepodařilo nic zjistit, není ale vyloučeno, že některé z nich stále
existují a mohou se ještě objevit.

Židovské osídlení obce
V Cebivi je židovské obyvatelstvo doloženo od roku 1711.
Největšího počtu dosáhla židovská komunita v 1. polovině
19. století, ale do druhé světové války toto osídlení téměř zaniklo.
Ještě v roce 1880 zde žilo 25 osob židovského vyznání, které byly
soustředěny v náboženské obci, zmiňované zde od 1. třetiny 19.
století.
Židovské domky byly rozptýleny mezi ostatní zástavbou. Ještě
v roce 1793 patřily všechny tyto chalupy vrchnosti, potom postupně přešly do soukromého vlastnictví. Největší koncentrace
židovských domků se nalézalo nad návesním rybníkem v blízkosti modlitebny, využívané židovskou obcí v 19. století. Zcela
přestavěný objekt bývalé modlitebny čp.50 se v obci zachoval

Cebiv na indikační skice z roku 1893, dobře patrný je rozlehlý úpravný park, na němž dnes stojí nevzhledné budovy zemědělského družstva
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dodnes. Zemřelí z Cebivi byli po roce 1760 pohřbíváni na hřbitově v lese mezi Řešínem a Bezdružicemi (Fiedler, Chvátal, 2008,
56-58).
Před koncem 2. světové války procházel Cebiví pochod smrti,
v němž byli údajně i židé. Hrob obětí se nacházel asi 1 km od vsi
po proudu Kozolupského potoka pod železničním náspem.

Barokní sochy v Cebivi
Socha Sv. Jana Nepomuckého stojí v dolní části obce pod
zámkem při pravé straně silnice stoupající k nádraží. Je zasazena u mostku pod vzrostlými stromy. Z podstavce se zvedá sokl
s bočními křídly, na nichž jsou vytesány výjevy ze života světcezpověď královny a svržení sv. Jana z mostu. V horní části podstavce je vytesána oválná kartuš s dnes již špatně čitelným latinským nápisem S.JOHANNS NEPOMUC ORA PRO NOBIS.
Na zadní straně je vyryt letopočet 1737. V roce 2001 byla socha
restaurována a získala pozlacenou palmovou ratolest a svatozář

s pěti hvězdami. Dle starších zpráv byla socha na boku signována monogramem LW( Lazar Wildemann). Autorství tohoto
známého barokního umělce, který žil v Plzni , není však jednoznačně prokázáno.
Socha Panny Marie Immaculaty je umístěna ve středu návsi, jejíž čelní východní stranu zaujímá stavba barokního zámku.
V minulosti byl prostor před tímto šlechtickým sídlem jistě parkově upraven. Ještě v 19. století zde stály 2 kašny a socha mohla
být součástí většího sochařského díla. Současná podoba je patrně výsledkem úprav 1. poloviny 19. století. Socha stojí na hrubě opracovaném pískovcovém podstavci bez jakéhokoliv textu
a datace. Postava Panny Marie s bohatě nařaseným a rozevlátým rouchem stojí na zeměkouli ovinuté hadem a hledí směrem
k pustnoucímu zámku. Také tato socha je přisuzována L. Wildemannovi. Přesvědčivé důkazy o autorství tohoto umělce zde ale
také chybí.V roce 2001 byla socha zrestaurována.

Socha Sv. Jana Nepomuckého již bez svých atributů

Socha Panny Marie Immaculaty

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
v minulých měsících jsme začali rekonstruovat kuchyň v naší hasičské zbrojnici, na které
stále pracujeme. Vše si děláme sami a financujeme z naší pokladny.
Dále jsme se v naší vesnici, jako každý rok
zúčastnili svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
ve spolupráci s firmou Ekodepon .
V říjnu jsme měli výjezd k odstranění dvou stromů ze silnice
mezi Cebiví a Zachlumím a druhý strom byl mezi Cebiví a Horními Kozolupy .

V listopadu jsme jeli pro vánoční strom pro naší vesnici. Také
jsme, na prosbu obce, pomáhali se sázením stromků u autobusové zastávky.
Přeji všem krásné prožití Vánočních svátků, hlavně zdraví
a šťastný Nový rok 2022
Za SDH Cebiv starosta hasičů Jaroslav Genčúr
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NAPSALI NÁM…..
Vánoční „výzdoba“ cebivské návsi
Přes opětovné upozornění, zklamala předsedkyně kontrolního výboru, která byla několikrát upozorněna na skládku písku
na obecním pozemku na návsi před domem, jehož je majitelkou.
Haldy písku dlouhodobě hyzdí náves a nyní i okolí vánočního
stromu. Jelikož se jedná o člena její rodiny, tak se prostě uklízet
nebude. A tady zklamalo celé obecní zastupitelstvo. Má takové
páky, aby donutilo dotyčného písek z veřejné zeleně odklidit, dát

foto V. Moutelík

Nový přístřešek a skladový
kontejner ve Vítečku
Do letošního jara stála na nádvoří střediska nepříliš vzhledná
bouda - přístřešek na uskladnění
spolkového vybavení a techniky.
Za léta své existence již zchátrala,
do střechy dlouhodobě zatékalo
a ani vzhledově nebudila příliš
krásy.
Díky podpoře Plzeňského kraje
a dřevařské firmy Český Masiv se podařilo přístřešek strhnout
a nahradit novou konstrukcí s novou střechou a odvodněním.
Stavbu ještě na poslední chvíli zkomplikoval kůrovec, který
napadl 15 obvodových 80letých smrků vysazených snad ještě
v předválečné době, a které bylo nutné v předstihu horolezeckou
technikou odřezat a zlikvidovat.
Přístřešek dnes čeká na své nové využití - usazení závěsné
houpací lavice a venkovního ping-pongového stolu pro kamarády, či návrat táborové techniky a vybavení
Současně byl pro uskladnění spolkového majetku a mnoha
druhů kompenzačních pomůcek a techniky pořízen obří skladovací kontejner, v němž našlo svůj řád i zahradní nářadí a úklidová technika pro údržbu střediskové zahrady a skleníku našich
klientů.
Za středisko Víteček, Ing. Jiří Kalista
6

mu pokutu, případně zajistit odvoz na své náklady a ty potom po
dotyčném vymáhat nebo zavolat policii. Vždyť se jedná o obecní
majetek! Bohužel ani zastupitelstvo s tím nedokázalo pohnout.
Holt paní je paní a sliby jsou chyby. Vánoční výzdoba se povedla,
až na zmíněnou horu písku.
Doufám, že se tentokrát pí. redaktorce, opět „omylem“, žádná
část článku neztratí.
Václav Moutelík

foto V. Moutelík
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Vánoce
… Jsou tu zase. Čím jsem starší, tím jsou častěji 😁… Pro
všechny děti, je toto období nejdelší. Od první adventní neděle
po Štědrý den. Od prvního otevřeného okénka v adventním kalendáři, po poslední.
Je tady konečně sníh. Jé, když si vzpomenu, co všechno jsme
jako děti zažily. Sáňkování od krámu. To zábradlí nebývalo ani
u obchodu, ani u rybníka. Takže jsme bez koukání přejeli silnici
a když byl zamrzlý rybník, šup až na ledovou plochu…
Závěje směrem na Kozolupy nebo Rochlov, ty byly taky moc prima. Tam se to skákalo.

To byly nádherné zimy, teď jsou takové „nijaké“ (jak by řekla
naše babička).
Uhelné prázdniny, to už dnešní děti nejspíš nezažijí.
Jen vánoce jsou pořád stejné. Období, kdy se po tom všem shonu sejdeme všichni u nádherně ozdobeném stromečku. Stojí to
za to, vidět své děti, nebo vnoučata jak jsou šťastné. Ať už je sníh,
anebo není, v tu chvíli to není důležité. Už se moc těším.
Chtěla bych Vám všem popřát ať si je užijete v pohodě a ve zdraví. 🤍
Marta Pivoňková

V pátek 1. 7. 2022 od 19:30 na letní scéně kulturního domu v Konstantinových Lázních a vám zahrají
The Beatles Revival a Karel Kahovec.
Více informací na https://www.smsticket.cz/vstupenky/27054-revival-fest-the-beatles-revival-karel-kahovec-summer-tour

Ž ivotní jubi l e a
V prosinci 2021 oslaví narozeniny

František Chadima
Vlasta Karásková
V lednu 2022 oslaví narozeniny

Miloslav Michalčík
Ján Krcheň
Jaroslav Petráň
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Žádáme občany, aby při platbě místních poplatků pro rok 2022 upřednostňovali platbu bankovním převodem.
Číslo účtu 9023401/0100, VS - poplatek za psa 31500, VS - poplatek za odpad 1337, do poznámky uveďte své jméno
a příjmení.
POZOR!!! Od 1.1.2022 se mění se systém platby za svoz komunálního odpadu.
Nově je zaveden poplatek na osobu. Změna se týká také podnikatelů. Ceník úhrady pro podnikatele je zveřejněn na webových stránkách obce společně s novými obecně závaznými vyhláškami týkajícími se obecního systému odpadového hospodářství a místního poplatku za tento systém.

7

Cebivský zpravodaj č. 6/2021

Omezení provozu obecního úřadu
Během měsíce ledna a února bude probíhat rekonstrukce
prostor obecního úřadu. Z tohoto důvodu bude provoz obecního úřadu omezen. Sledujte proto webové stránky a vývěsky

obce, kde budou zveřejňovány bližší informace o dočasné úpravě
úředních hodin pro veřejnost.

Platby za odpad komunální odpad pro rok 2022
V následujícím roce se změní způsob a systém úhrady
za odvoz komunálního odpadu pro občany obce. Poplatek za odpad se bude moci hradit ve dvou splátkách, jak to bylo doposud
(k 31.01. a 30.04.).
Nově se bude poplatek hradit ZA OSOBU přihlášenou k trvalému pobytu na území obce. Poplatek bude ve stejné výši hradit
také majitel nemovitosti, ve které není přihlášena trvale žádná
osoba, tzn. rekreanti. Poplatek byl stanoven na 850Kč/osoba/
rok. Jsou uvedeny i osvobození
a úlevy od poplatku, kdy bude
občan zbaven povinnosti poplatek platit nebo bude jeho poplatek snížen. Všechny výjimky jsou
podrobně stanoveny v obecně
závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Nastíním Vám zde nějaké příklady, ale doporučuji si přečíst
zmiňovanou vyhlášku. Tu můžete najít na webových stránkách
obce, tak i na úřední desce vedle
obchodu s potravinami.
1. Osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům
v územním obvodu obce Cebiv,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, bude mít
50% slevu.
2. Osoby, které jsou trvalé hlášeny na území obce, ale pobývají na území jiné obce či města,
budou od poplatku osvobozeny.
Pokud se prokážou potvrzením,
že v místě pobytu, řádně platí poplatek za komunální odpad.
3. Studenti, kteří jsou v internátních zařízeních, na dlouhodobém pobytu v zahraničí či
na vysokoškolské koleji, mají
povinnost zaplatit polovinu poplatku. Pokud se prokážou potvrzením.
Po zaplacení poplatku, Vám
bude vydána známka na popelnici, v intervalu, jaký si sami zvolíte. Ty zůstávají stejný.

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo něčemu ohledně svozu komunálního odpadu nebudete rozumět neváhejte se obrátit
s dotazem na obecní úřad.

Poplatek za psa
Ten bude jako každý rok splatný k 30.04.
Poplatek je ve výši 150 Kč za psa. Senioři platí 100 Kč za psa.

Jak nakládat
s domovním
odpadem v době
ohrožení
koronavirem?
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Minimum zodpovědného
přístupu k odpadům
v době koronavirové krize:
:: ::::::: ::: maximální míru ochrany a osobní hygienu
:: Chraňme svého popelářeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeneodkládejme své odpady mimo kontejnery a popelnice,
aby s nimi popeláři nemuseli přijít do přímého kontaktu.
. . . . . . Pokud NEJSME v karanténěě ěě ěěěěěěěěěěě ěěě ěěěěěě
ěěěěěěě ěěěěě ěěěěěěěě ěě třiďme, jak jsme zvyklí.
ALEEsoustřeďme se více na zmenšení objemuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
. . .

!

Pokud JSME v karanténěě - po tuto dobu netřiďme
odpady = neodkládejme je do barevných kontejnerů.
Po naplnění (nejpozději
však do 24 hodin) pytel pevně zavažme a na povrchu
ošetřeme dezinfekčním prostředkem.

::.. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejme do plastového
pytlíkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuChraňme tak společně pracovníky třídících linek,
kterým by jinak hrozilo riziko nákazy.

SNAŽME SE MINIMALIZOVAT CELKOVÝ OBJEM
A MNOŽSTVÍ ODPADŮ:
OMEZME ODPAD Z ÚKLIDU DOMŮ A BYTŮ, ZAHRAD,
PROBÍRKY ŠATNÍKŮ apod.

: :: u:::uu:::: :::::e:u :eeee:
: : : u:eu:e e:uu:::: :

: uu:

COVID-19
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USNESENÍ č. 9/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 13. října 2021
od 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 8/2021.
2. Rozpočtové opatření č. 8/2021.

9. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvě na část st. p. č.
18/1 v k. ú. Bezemín, zastavěná plocha a nádvoří, za cenu
150,- Kč/m2.
10. Finanční výbor ve složení - Zdeňka Řezníčková - předsedkyně,
členky Ivana Kovářová a Michaela Horká.

B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.

11. Umístění vánočního stromu v Cebivi v prostoru před zámkem.

2. Ověřovatele zápisu.
3. Plán inventur pro rok 2021.
4. Příkaz k inventarizaci majetku obce Cebiv k 31. 12. 2021.

C. Zastupitelé neschválili:

5. Propachtování pozemků k zemědělskému využití v k.ú. Cebiv
a Bezemín o celkové rozloze 131 747 m2 společnosti Agro
Bor s. r. o., Bor 644, Bor za cenu 4 500,- Kč / ha / rok na dobu
pěti let.

D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy se společností
AgroBor s. r. o., Bor 644, Bor.

6. Vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 1433/3 o rozloze
cca 300 m2 v k.ú. Cebiv, ostatní plocha, ke dni 18. 10. 2021.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, Děčín.
8. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na p. p. č. 698/2 v k. ú.
Bezemín, vodní plocha, o celkové výměře 15 m2, za cenu
40,- Kč/m2. .

2. Starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.
3. Starostu obce podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na p. p. č. 698/2 v k. ú. Bezemín, vodní plocha, o celkové
výměře 115 m2, za cenu 40,- Kč/m2.
4. Starostu obce podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na část st. p. č. 18/1 v k. ú. Bezemín, zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 150,- Kč/m2.

USNESENÍ č. 10/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 10. listopadu 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 9/2021.
2. Rozpočtové opatření č. 9/2021.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Revokaci usnesení č. 9/B9/2021.

9. Dohodu o provedení práce se zastupitelkou obce paní
Pavlínou Jonášovou na vypracování zápisu do kroniky
za rok 2019.
10. Zachování provozu místní knihovny minimálně
do 31. 12. 2022.
11. Přijetí dotace ve výši 200 000,- Kč z programu
„PSOV 2021 - Projekty obcí“ na opravu budovy
obecního úřadu.

4. Prodej části p. p. č. 1433/3, ostatní plocha, k. ú. Cebiv
o rozloze dle geometrického plánu, za cenu 40,- Kč/m2
5. Prodej části p. p. č. 1433/3, ostatní plocha, k. ú. Cebiv
o rozloze dle geometrického plánu, za cenu 40,- Kč/m2
6. Návrh rozpočtu na rok 2022.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 8. prosince 2021 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2025.
8. Koncept kroniky za rok 2019 ve znění připomínek dle zápisu
z 10. zasedání zastupitelstva obce.
9
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SEENIO
ORK
KY A SEENIO
OŘI,, PO
OZO
OR!

Vášš dodavaatel elektřiny nebo
n
plyynu možná sko
ončil, po
okud si nejste
n
jistí,
situ
uaci je potřeba
p
a okamžžitě řeššit.
Zko
ontrolujjte si, kdo byl Vaším
V
d
dodava
atelem elektřin
e
ny nebo
o plynu,
neb
bo zkon
ntrolujte
e platbyy za ele
ektřinu nebo plyn.
p
Dod
davatel elektřiny
e
nebo plyynu

Po
okud byla Vaším
V
dod
davatelem
m společno
ost
A--PLUS Enerrgie obchod
dní, BOHEM
MIA ENERG
GY
en
ntity, COMFORT ENERGY, EAGLLE ENERGY
Y,
En
nergie Českké spořiteln
ny, Europe Easy Energgy,
Ko
olibřík energie, Ray Energy,
E
neb
bo X Energgie
a neřešili
n
jstte změnu plateb, ovvěřte si, zd
da
needlužíte zaa energie dodavatel
d
li posledníí
insstance.

Pllatby za elektřinu
e
u nebo plyn
p

N
E
B
O

Na plateb
bním dokladu SIPO nebo ve Vaší
V
bance (trrvalý příkaaz) si ověřtte, zda mááte
nastaven
ny platby zza elektřin
nu nebo plyn.
Pokud ne
e a zálohy na energie žádným
m
jiným způ
ůsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli
d
i poslední instance.
Pokud an
no, penízee se strhávvají, je vše
v pořádku. Nemusííte nic řeššit.

Co se
s stalo?

Po
okud jste byli
b zákazn
níkem jedné z výše uvedenýcch společn
ností, nebo
o Vaše plaatby dodavvateli
eleektřiny neebo plynu neodcházzí, tak Váš dodavate
el skončil.
Zaachovejte klid. Nejsste na to sami.
s
Situaaci ale řeššte co nejd
dříve!
Ele
ektřinu an
ni plyn Váám nevypn
nou, aktuáálně Vám je dodáváá dodavateel posledn
ní instancee.

Kdo
o Vám mů
ůže pomoci, poku
ud si nevvíte radyy?

Vaaše rodinaa nebo přáátelé Vám
m jistě pom
mohou najít potřebné inform
mace i prob
blém řešit.

Zaavolat neb
bo zajít mů
ůžete na místní
m
úřaad (obecníí nebo měěstský), po
oradí Vám i Váš starrosta,
neebo Vaše starostka.
s
V kažždém příp
padě si připravte po
oslední vyú
účtování za elektřinu nebo plyyn.

Co bude
b
pottřeba vyřřešit?

Je nutné zjisstit, kdo jee Váš dodaavatel posslední insttance, kon
ntaktovat ho a vyřeššit platby za
eleektřinu neebo plyn.
Do
odavatel poslední
p
in
nstance jee dočasná záchranná síť pro případ,
p
když skončí Váš
do
odavatel. Proto
P
je nutné vybrrat si obratem nové
ého dodavvatele elekktřiny neb
bo plynu.

Kde nalezne
ete sami více
v info
ormací?

En
nergetickýý regulačn
ní úřad (ww
ww.eru.czz) poskytu
uje veškeréé informace k této situaci
s
– o dodavattelích posllední instaance včetn
ně kontakttů, postup
p, jak změnit dodavatele,
a odpovědi
o
na často kladené
k
otázky lidí, kteří se dostali
d
do stejné
s
situ
uace jako Vy.
Ob
bčanské poradny
p
(w
www.obcaanskeporaadny.cz), kde
k si můžžete domluvit schůzzku.
M
Místní
úřad
dy (městskký nebo ob
becní), kam můžete
e také zajítt osobně.
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:
1. Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové
jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
2. Momentálně topím kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4
nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
3. Chci si pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s max. výší dotace 130 000 Kč nebo
plynový kondenzační kotel s max. výší dotace 100 000 Kč. Podpora bude poskytována
na výměny realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do
maximální výše dotace.
4. Jsem důchodce a všichni členové mé domácnosti jsou ve starobním nebo invalidním
důchodu 3. stupně. (automaticky způsobilí pro dotaci)
5. Výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, v roce 2020, nepřesáhla
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. (běžné příjmy – zdanitelné
příjmy, důchody a vybrané typy dávek)
6. V domácnosti se mnou žijí děti, u kterých se započítávají příjmy ve výši 0 Kč. (studenti

do 26 let)

MODELOVÉ PŘÍKLADY:
1. Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli mít
v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x 170 900 Kč), tzn. každý rodič
mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
2. Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až
341 800 Kč (2x 170 900 Kč), tzn., mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
3. Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až
512 700 Kč (3 x 170 900 Kč), tzn., mohl vydělávat až 42 725 Kč čistého měsíčně.
4. Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let
věku: dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se
započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x 170 900 Kč).

KDY A KDE SI MOHU PODAT PŘEDŽÁDOST:

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ
PŘEDŽÁDOSTI O KOTLÍKOVOU DOTACI
https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-1
tel.: 377 195 099, email: kotliky@plzensky-kraj.cz

Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši
270 mil. Kč si mohu vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními
údaji o mně a novém zdroji vytápění.
V případě podání předžádosti si zajistím automatické elektronické podání své žádosti do
budoucí výzvy, která bude vyhlášena nejdříve začátkem roku 2022. Podáním předžádosti
získám pořadové číslo a vyčkám na vyhlášení výzvy, o kterém budu informován emailem, který
jsem uvedl při registraci v aplikaci eDotace.

https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-1
tel.: 377 195 099, email: kotliky@plzensky-kraj.cz

Placená inzerce
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SLOVO REDAKTORKY

Jsme na prahu roku 2022 a blíží se tradiční vánoční svátky. Shořela nám už první svíčka na adventním věnci.
Bohužel už se asi stává tradicí, že nemůžeme první advent oslavit společně u obecního vánočního stromu.
Ten letos máme před opraveným zámkem a mohlo být zajímavé sejít se v jeho průjezdu, jak bylo
domluveno s majitelem. Uvidíme tedy, jestli to vyjde alespoň na přesrok. Vánoční strom mají
opět i v Bezemíně. Na pozadí historické zvonice a altánu vypadá zajímavě a vlastnoručně
vyrobené ozdoby dodávají stromku „ staročeskou“ atmosféru. V době, kdy budete číst
tyto řádky, budeme mít cca 14 dní do Štědrého dne. V tomto období slyšíme neustálé
lamentování nad tím, jak nestíháme, že nemáme dostatek peněz na dárky, co všechno
musíme ještě stihnout a není výjimkou slyšet i povzdech, že ty Vánoce by neměly
být. Nezapomeňte, že Vánoce jsou svátky klidu, pohody a setkávání s rodinou
a budou jen takové, jaké si je uděláme. Celá redakce zpravodaje přeje všem
čtenářům (i nečtenářům) našeho zpravodaje, aby letošní Vánoce byly tím
nejkrásnějším dnem a v novém roce ať se sejdeme všichni zdraví.
Redakční rada

JAK VEN Z DLUHŮ?
VYUŽIJTE MILOSTIVÉ
LÉTO!

Jak ven z dluhů?
Využijte MILOSTIVÉ LÉTO
Neváhejte s podáním žádosti
Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše
rozhodnutí.
Jaké podmínky musíte splňovat?

O
N
Ě
T
Š
ODPU

Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči
některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých
nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další
Vaše dluhy jsou již v exekuci
Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem
Jak se můžete zbavit dluhu?
Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu),
k tomu 908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce
a budou vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále
Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení
dosud nesplacené jistiny a informujte jej, že využíváte Milostivé léto
Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

Šance na RESTART pro ty, kteří dluží
veřejnoprávní instituci. Uhraďte
exekutorovi do 28. 1. 2022 dlužnou
částku vůči veřejné instituci (tzv. jistinu)
+ poplatek exekutorovi 908 Kč a díky
akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek
dluhu odpuštěn.

milostiveleto.cz
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Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček,
dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem
nemovitosti soukromý subjekt
Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt
Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém
a správním řízení
Nevíte si stále rady ?
Dluhová poradna organizace Člověk v tísni (9:00 – 22:00 hod.)
mobil: +420 770 600 800
email: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
web: milostiveleto.cz

Setkání seniorů v místním hostinci

Vánoční Bezemín

Vánoční strom v Bezemíně
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