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Mikulášská diskotéka

Výrobky dětí prodávané u
vánočního stromu

V příštím čísle něco o
zámku……

Vystoupení dětí u vánočního stromu

Víte, že vánoční strom ve Stříbře byl z Cebivi?

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vychází první vydání Cebivského zpravodaje v roce 2019. Letošní zima začíná být,
zdá se, opravdovou zimou se sněhem a mrazem a tak bych si hlavně kvůli našim
dětem přál, aby to tak ještě nějaký čas vydrželo. A pak se můžeme těšit na
příchod jara.
V tomto úvodním slově bych Vás chtěl informovat o opravách a investičních
akcích, které obec připravuje na nejbližší období.
Největší akcí je obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv, kde probíhá opakované
zadávací řízení na dodavatele.
Další velkou akcí pro letošní rok bude výstavba kanalizace, severovýchodní část.
Bylo také zadáno vypracování projektové dokumentace na revitalizaci rybníka
v Bezemíně, nabízená cena za její vypracování je ve výši 58.782,- Kč. Projektová
dokumentace bude zpracována koncem roku 2019.
Dále jsme zažádali o vypracování projektové dokumentace na chodník od
bytových jednotek k autobusové zastávce, ke schodům k vlakové zastávce a jeho
pokračování až k železničnímu přejezdu, kdy cena jen samotného projektu je
156.000,- Kč.
V uplynulých dnech jsme pozvali projektanta na vypracování projektové
dokumentace na opravu sociálního zařízení v kulturním domě. Na tuto opravu
zažádáme o dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2019 – Projekty obcí, kdy
odhadovaná cena opravy bude cca 500.000,- Kč.
Po dvou letech byl opět vypsán dotační titul pro mikroregiony pro zakoupení
nových autobusových zastávek a proto přes Mikroregion Konstantinolázeňsko
opět požádáme o dotaci na novou čekárnu v obci Cebiv cca za 120.000,- Kč.
V nadcházejícím měsíci si všichni připravíme masky na každoroční pořádání
masopustního průvodu a večerní zábavy. Doufám, že se všechny kulturní a
investiční akce, které se budou v letošním roce konat, vydaří.
S pozdravem
Zdeněk Kovář - starosta obce

Z činnosti starosty

Práce starosty – od 1.12.2018 do 20.1.2019
5.12.2018
- od 9:00 hodin jsem se zúčastnil jednání Mikroregionu Konstantinolázeňsko
v Bezdružicích
11.12.2018
- od 10:00 hodin jsem na Krajském úřadě v Plzni na odboru bezpečnosti a
krizového řízení podepsal smlouvu o dotaci na opravu rybníka po červnových
událostech v loňském roce ve výši 60.000,- Kč
13.12.2018
- od 8:30 hodin jsem se zúčastnil schůzky s projektantem p. Zabloudilem v
Bezemíně, která se týkala posouzení stávající situace ohledně stavu místního
rybníka
14.12.2018
- od 9:00 hodin jsem se zúčastnil řádného 58. zasedání Valné hromady
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech v Karlových Varech
18.12.2018
- od 10:00 hodin jsem se v sídle firmy Domoza projekt s.r.o. v Plzni zúčastnil
vyhodnocení zadávacího řízení na akci „Obnova veřejného osvětlení v obci Cebiv
– dodávky“, které bylo z důvodu podání jen jediné cenové nabídky zrušeno
19.12.2018
od 9:00 hodin jsem se v Konstantinových Lázních zúčastnil schůze Mikroregionu
Konstantinolázeňsko
3.1.2019
- od 12:00 hodin jsem vedl jednání o získání certifikátu Czech point na poště
v Tachově
4.1.2019

- v 9:00 hodin proběhlo na obecním úřadě v Cebivi jednání se zástupcem
Komerční banky Plzeň
9.1.2019
v 9:00 hodin jsem s panem Teplým jednal v obci Cebiv s projektantem Ing.
Kinkalem z důvodu vypracování projektu k chodníku v obci Cebiv
11.1.2019
- v 9:30 hodin se konalo zasedání Mikroregionu na obecním úřadě v Cebivi
15.1.2019
- od 12:00 hodin jsem se opětovně zúčastnil jednání ohledně získání certifikátu
Czech point na poště v Tachově
18.1.2019
- od 8:00 hodin jsem se společně s panem Teplým zúčastnil jednání
s projektantem Ing. Voříškem kvůli vypracování projektu na opravu sociálního
zařízení v kulturním domě

Z činnosti místostarosty
Jako člen zastupitelstva obce a místostarosta jsem byl požádán novou redakční
radou o poskytování pravidelných příspěvků do Cebivského zpravodaje.
Samozřejmě s tím souhlasím a jsem přesvědčen, že jde o správný krok. Obyvatelé
obce mají právo být průběžně informováni o tom, co se v obci děje a co obec
připravuje, protože jde o věci veřejné. Mají vědět o činnosti orgánů obce a
zastupitelů, kterým dali v nedávných volbách svůj hlas a kteří jsou odměňováni z
jejich daní. Pomůže to předejít řadě nedorozumění a problémů, které vznikají
právě z nedostatku informací. Mé příspěvky budou vždy vyjadřovat můj osobní
názor. Není účelem Vás zatěžovat popisem všech vykonávaných činností, ale
pouze těch, jejichž konečný výsledek by občany obce mohl a měl zajímat. Na
rozdíl od funkce starosty jsem neuvolněný zastupitel, a tak na obec budu
docházet zpravidla 3x týdně (pondělí, středa, pátek) v dopoledních hodinách,
takže pokud budete mít zájem se mnou diskutovat o problémech svých nebo
obecních, jsem vám k dispozici. Úkoly a konkrétní odpovědnost místostarosty
najdete v organizačním řádu obecního úřadu, který v současné době s panem
starostou připravujeme a který bude po schválení zastupitelstvem zveřejněn na
internetových strán-

kách naší obce. Ale protože rozsah mého příspěvku je limitovaný a ve zpravodaji
je třeba dát prostor i dalším přispívatelům, tak nyní již k některým činnostem
místostarosty:
Řešení převodů pozemků do vlastnictví obce
V uplynulém období jsem na základě pověření zastupitelstva řešil převody
vybraných pozemků, na jejichž vlastnictví má obec zájem, ať už v souvislosti s
výstavbou další etapy kanalizace, nebo s přípravou investic v následujících
letech. Jedná se o tyto pozemky:
1. Převod části pozemku pod místní účelovou komunikací směr Rochlov v
severovýchodní části obce
Tento pozemek v současné době patří do majetku St. statku Jeneč - v likvidaci.
Důvodem, proč obec požádala o převod, je především to, že bude možné
jednodušším, logičtějším a méně nákladným způsobem provést odkanalizování
rodinných domků v této části obce, než jak to navrhl projektant ve zpracované
projektové dokumentaci. V uplynulém období jsem proto postupně jednal s
pracovníky St. Statku Jeneč, likvidátorem a Ministerstvem zemědělství. V únoru
proběhne geodetické zaměření oddělované části pozemku a v případě schválení
převodu Ministerstvem zemědělství podpis smlouvy a převod pozemku na obec
(předpoklad duben – květen 2019).
Pokud se obci podaří pozemek získat, tak se do budoucna vyhne možným
problémům, např. se zřizováním dalších inženýrských sítí v této části obce, nebo
s jejich opravami. Obec v této lokalitě vlastní i další pozemky, k nimž si tak zajistí
bezproblémový přístup. V budoucnu by bylo možné posoudit vhodnost využití
těchto pozemků jako rozvojových oblastí. Současný území plán sice s rozvojem
počítá, ale pozemky určené pro výstavbu rodinných domků obci nepatří a jejich
získání do obecního vlastnictví není za současného stavu reálné (rozvojová část
v západní a jihozápadní části obce). Rozvojové plány v severní části obce zase
ovlivňuje ochranné pásmo plánovaného vedení ZVN 440 kV. Přitom je prodej
pozemků pro stavbu domků jednou z možností, jak vylepšit obecní rozpočet a
zajistit další peníze pro rozvoj obce. V neposlední řadě by to mohlo pomoci
vytvořit podmínky k přilákání nových obyvatel do obce, nebo k tomu, aby od nás
mladí lidé neodcházeli stavět jinam, protože u nás není kde a z Cebivi se tak
nestala obec bez budoucnosti.
2. Převod pozemků pod místní komunikací a odstavnou plochou pro automobily
u bytovek

Dále jsem byl zastupitelstvem pověřen „oživením“ záměru obce získat pozemky
pod místní komunikací a pod odstavnou plochou pro automobily u bytovek.
Důvodem je to, aby obec, pokud se k tomu rozhodne, mohla v této lokalitě
realizovat své záměry a bezproblémově investovat (např. nový povrch
komunikace, parkové úpravy v okolí komunikace, nové úložné boxy na popelnice
atd.). V současné době vynakládání finančních prostředků obce do cizího
majetku není možné. Obec o převod pozemku pod odstavnou plochou požádala
již v roce 2015, ale žádost „zamrzla“ na pozemkovém úřadu, kterému pozemek
nyní patří. Na základě jednání s pracovníky tohoto úřadu jsem zpracoval
podklady pro privatizační projekt, který by měl v případě schválení
Ministerstvem financí převod pozemků do vlastnictví obce vyřešit. Současně s
odstavnou plochou pro auta a částí komunikace u bytovek projekt řeší i převod
dalšího pozemku, který by měl logicky patřit do majetku obce (přístupová
komunikace k dvojdomkům nad poštou). Jedná se však o záležitost
dlouhodobou, schvalování převodu na ministerstvu financí je vždy velmi složité
a bez záruky, že dopadne v náš prospěch. Nicméně snahou obce bude celý proces
urychlit a postupně sladit vlastnické poměry k pozemkům s rozvojovými záměry
obce.
Zpracování žádosti o dotace na opravy a plánované investiční akce v roce 2019
Dále mne zastupitelstvo obce pověřilo zpracováním žádosti o dotaci na
rekonstrukci kulturního domu z dotačního titulu Plzeňského kraje. Obec v
letošním roce ze svého rozpočtu vyčlenila 500 tis. Kč na provedení nezbytných
oprav sociálního zařízení, vnitřní kanalizace a vodoinstalace. Tyto veřejné
prostředky musí být rozumně a smysluplně využity. Nemůže se jednat jen o
nahodilé řešení havarijních stavů bez dalších návazností a bez celkového efektu
ve stylu, že jednou opravíme část sociálního zařízení, někdy příště zase kus
topení, nebo střechy - až to začne někde téct. Proto budou opravy prováděny na
základě zpracované projektové dokumentace, která bude vycházet z odborného
posouzení celkového technického stavu budovy. Řešení rekonstrukčních prací
bude po etapách rozděleno do následujících let podle toho, kolik bude mít obec
peněz (to je vždycky ten největší problém). Na řadu by tak postupně měla příjít
výměna kotlů, oken, částečné úpravy interiéru, přístavba zázemí pro účinkující
atd. V této souvislosti připravujeme pro letošní rok žádost o dotaci od Plzeňského
kraje, která by alespoň částečně pokryla výdaje z obecního rozpočtu a ušetřila
obci peníze, které by pak bylo možné využít na další akce.
Všechny Vás zdraví

Ing. Zdeněk Teplý – místostarosta

Výbory a komise informují
Pořádková komise obce Cebiv
Složení: Vaněk Jaroslav, Křížová Romana, Malý David
Úvodem tohoto článku chceme všem obyvatelům popřát všechno nejlepší do
nového roku, hlavně hodně zdraví a štěstí.
Rádi bychom, aby naše obec byla stále čistá a úhledná, myslím, že je to přání i
většiny našich občanů. Proto máme pár bodů, které by vedli ke zlepšení
momentálního stavu obce.
Prosíme občany, kteří vozí materiál pro domácí práci, aby si odpad z jejich
činnosti vozili zpět na místo, odkud si práci přiváží. Prosíme o pochopení, protože
daný odpad z těchto prací je objemný a pokud se vynese do místních kontejnerů,
jsou kontejnery zahlceny a nechává se spousta odpadu i vedle kontejnerů. Za
prvé je to velmi nevzhledné a za druhé je problém s odvozem tohoto odpadu.
Dále bychom chtěli občany požádat, aby nevjížděli a neparkovali na travnatých
plochách. Zbytečně se tak ničí zeleň naší obce a zanechává v ní hluboké brázdy,
ve kterých se drží voda a bahno.
Dalším palčivým problémem je udržování pořádku kolem místního obchodu, kde
se setkává větší množství lidí a někteří z nich po sobě zanechávají nepořádek.
Používají okolí obchodu jako toaletu!!! Proto prosíme občany, kterých se to týká,
aby se chovali kultivovaně a dodržovali určité zásady kulturního chování.
Finanční a kontrolní výbor jsou výbory, které jsou povinně zřizovány
zastupitelstvem obce a jemu jsou oba i odpovědné. Úkolovat (tedy určovat, co
mají kontrolovat) je může zastupitelstvo, ale návrhy mohou podávat i občané a
samozřejmě i sám výbor si určuje, čeho se bude kontrola týkat. Ještě je třeba
připomenout, že oba výbory mají úkoly spíše preventivní, to znamená, že při
kontrolách upozorňují na nedostatky a předkládají návrhy k nápravě
zastupitelstvu obce.
Kontrolní výbor se v plném složení sešel dne 6.12.2018. Kontrolován byl nákup
techniky za rok 2018 a vše bylo v pořádku, jen nákup žebříku ZD -12 podle vnitřní
směrnice měl být schválen zastupitelstvem. Dále byla provedena kontrola
dodržování zásad půjčování obecního traktoru a evidence zápůjčky. Zde byly
shledány nedostatky, po-

něvadž není vedena evidence zápůjčky a účtování poplatků za zápůjčku. Za rok
2018 byla zaúčtována pouze 1 zápůjčka. Dle sdělení starosty byl traktor půjčován
pouze za dodání projeté nafty, což je v rozporu s usnesením zastupitelstva, které
schválilo půjčovné 500,-Kč. Kontrolní výbor proto doporučil zpracování pravidel
pro zápůjčku traktoru tak, aby nedocházelo k rozporům s usnesením a veškeré
platby byly řádně evidovány a účtovány. Další kontrola je naplánovaná na
30.01.2019
Jonášová Pavlína
Předsedkyně kontrolního výboru

Finanční výbor se sešel dne 12.12.2018 a přítomné byly všechny 3 členky.
Protože jsem poprvé zastupitelkou a nemám ještě takové zkušenosti, tak naše
první kontrola probíhala spíše pod vedením paní Řezníčkové a s pomocí paní
Zelenkové. Připravily jsme informace pro jednání zastupitelstva, se zaměřením
na bytové hospodářství, splácení dluhů, kontroly pokladny, stavy účtů
a splácení účelově vázaných úvěrů. Bylo zjištěno, že celkové pohledávky
společenství vlastníků činí 19 740 Kč a nesplacené úroky 56 721, pohledávky
jsou pravidelně spláceny. Pokladna souhlasila s fyzickým stavem a
zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem účtů u ČNB a KB.
Ještě něco málo k rozpočtu obce, se kterým se můžete seznámit na
internetových stránkách obce a popřípadě ho porovnat s rozpočtem z minulého
roku. Letos máme schodkový rozpočet, ale vše bude hrazeno z přebytků z
minulých let, takže nepředpokládáme, že bychom si brali nějaký úvěr. Máme
zapracované 2 akce, a to oprava KD a dokončení poslední etapy kanalizace.
Nárůst nastal také v mzdách zastupitelů, poněvadž od ledna máme uvolněného
starostu, který pobírá ,,tabulkový“ plat podle nařízení vlády č.202/2018 sb., a sice
39 054,- Kč. Ostatní zastupitelé ponechali mzdy ve stejné výši, jako v letech
minulých (viz. minulý zpravodaj). Z rozpočtu na rok 2019 stojí za zmínku určitě
ještě částka 100 tisíc za odvoz tříděného odpadu, nebo stejná částka za veřejné
osvětlení a 107 tis. na kulturu ve výdajové části. Z příjmu pro nás hodně
znamenají daně, anebo třeba prodej dřeva. I pro mě jsou to nové věci a já se
seznamuji i s prací v zastupitelstvu, a dělám vše pro to, abych byla jeho platnou
členkou a byla též přínosem pro rozvoj obce.
Stanislava Hochgesandtová - předsedkyně finančního výboru

Kulturní komise
Rozsvícení vánočního stromku vyšlo tentokrát na 2. 12. Jako každoročně měly
děti vystoupení a sklidily velký potlesk. Také si připravily pro naše občany různé
výrobky. Ti nejmenší s pomocí maminek sněhuláčky a různé ozdůbky, ti větší se
vrhly na věnečky a ozdobné větvičky z klestu. Též bylo připraveno pohoštění,
které snad všem chutnalo. Svařák voněl pod stromečkem, bylo to voňavé zahřátí.
Děkuji všem co nám pomohli jak s výrobky tak s pohoštěním.
5. prosince se všichni těšili na sníh, ale nenapadl. Tak Mikuláš s andělem a čerty
vyrazili na pochůzku v blátě. Nikomu to však nevadilo. Dětičky měly vykulená
očka, snažily se říkat básničky, za které dostaly mlsky jak od rodičů tak od obce.
V neděli 9.12. byla Mikulášská diskotéka, hrál DJ Sulda. Sešlo se sice méně dětí,
přesto byla super zábava. Také zašel na diskotéku Mikuláš i s doprovodem.
Dětičky se pobavily a my s nimi.
Konec roku byl ve znamení Silvestra. Na zábavě hrál Proměny Band. Co jiného
napsat opravdu nevím. Snad jen to, co jsem četla v minulém čísle zpravodaje.
Cituji: „Přál bych si, abychom mezi sebou více komunikovali, a vycházeli mezi
sebou jako lidi.“
Co nás čeká v nejbližším období:
16. března 2019 Masopust – masopustní průvod s večerní taneční zábavou a
vepřovými hody
prázdné stoly v sále na Silvestra 2019

23. března 2019 Dětský masopust
za kulturní komisi
Jana Moutelíková

Plán kulturních akcí
MASOPUST……………………….16.03.2019

CEBIVSKÁ NÁVES………. 24.08.2019

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ……………23.03.2019

KONEC PRÁZDNIN …..….31.08.2019

VELIKONOČNÍ JARMARK……20.04.2019

SETKÁNÍ SENIORŮ……….19.09.2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ………….…..27.04.2019

HALLOWEEN S LAMPIONOVÝM

STAVĚNÍ MÁJE ………………...30.04.2019

PRŮVODEM ……….….……26.10.2019

DEN MATEK……………………… 11.05.2019

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO

DEN DĚTÍ……………………….... 01.06.2019

STROMU ………..…………. 30.11.2019

PETROPAVLOVSKÁ POUŤ....22.06.2019 POCHŮZKA MIKULÁŠE ……..05.12.2019
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA…. 08.12.2019

SILVESTR……… ..… 31.12.2019

:

Vánoční strom

Mikuláš se svojí družinou

Činnost organizací
Zpráva SDH Cebiv
Dobrý den tímto bych vás chtěl informovat o činnosti dobrovolných hasičů za
zimní měsíce listopad, prosinec a leden.
V těchto měsících se toho moc neděje, byl relativní klid. Jen se někteří naši
členové zúčastnili akce Vánoční strom tudíž byli v lese, kde vybrali a uřezali
Vánoční strom pro naši obec. Strom pomohli dovézt a usadit u obecního úřadu.
Tímto všem členům, kteří se této akce zúčastnili, velmi děkuji. Jinak byl klid, užili
jsme si vánočních svátků a příchod nového roku. Za SDH přeji všem občanům
pevné zdraví a hodně lidskosti v novém roce.
Za SDH Cebiv Hochgesandt Dušan
Dámský klub
Činnost Dámského klubu je nyní poněkud v útlumu. Členek je málo a časově jsme
všechny vytížené. Bohužel ani děti nemají zájem o pravidelné návštěvy, na
kterých jsme vyráběli z různých materiálů, a tak jsme se rozhodli, že zatím
ukončíme pravidelné schůzky a popřípadě uděláme nějaké jednorázové,
tematicky zaměřené. Naše časová vytíženost se projevila i na vánočním stromě,
kdy jsme nebyly schopné zajistit náš tradiční stánek s vánočními zbožím. Chtěli
jsme se touto cestou omluvit všem, kteří nás podporují nákupem našich výrobků
a slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom to v letošním roce napravily. V
povánočním čase jsme se sešly v rámci projektu grantového programu HARANTI
– Den s Integrovaným záchranným
systémem a dětem, které se aktivně
zúčastnily, jsme předali kalendáře s
fotografiemi z letního odpoledne. (viz
foto na obálce) Pro děti a jejich rodiče
jsme připravili občerstvení. Poděkovali
jsme místním dobrovolným hasičům
prostřednictvím jejich starosty pana
Hochgesandta za spolupráci a také
figurantům. Pozvány byly i další složky, které se projektu účastnily, ale nepřijely,
takže kalendáře jim osobně předala naše předsedkyně. S dětmi jsme se bavili, co
se jim na dni se záchranáři nejvíce líbilo a jejich odpověď většinou zněla, že lezení
na strom a následné slaňování.

Úspěch mělo také závěrečné hašení ohně s našimi hasiči. Dospělí zase ocenili
ukázku vyprošťování osob. Na letošní rok plánujeme další akci, tak se určitě
přijďte pobavit.
Monika Saková

Životní jubilea

přejeme vám,
aby čas,
neutíkal

V únoru oslaví své jubileum

jako ďas

paní Danuše Rakovcová
paní Jiřina Klinerová
paní Zdeňka Řezníčková
paní Evženie Cabálková
pan Josef Hromka

V březnu bude oslavovat
paní Jana Moutelíková
paní Anna Linková
paní Anna Michalíková

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a do dalších let pevné
zdraví

Něco z historie
Jak jsem slíbila v minulém
čísle,
tak
přináším
informace z předchůdce
našeho
současného
zpravodaje. Cebivské šídlo
je název tiskoviny, která
vycházela v sedmdesátých
letech 20tého století v
Cebivi.
Vydávala
ho
základní
organizace
Socialistického
svazu
mládeže v Cebivi, v počtu
80ti výtisků. Odpovědným
redaktorem byl V. Šůcha a
tehdy se Šídlo prodávalo
za
50 haléřů
(což
v tehdejší
době
odpovídalo nákupu 5ti
rohlíků). Tato tiskovina se
psala na psacím stroji a
množila se na takzvaném
cyklostylu, dalo by se říci –
předchůdci dnešní kopírky. Kvalita
ovšem nebyla taková, jaké
dosahujeme v současnosti, a tak
jsou písmena občas slitá, špatně
čitelná. Vzhledem ke změně
politické situace v zemi po roce
1989 je docela zajímavé si přečíst,
co se v naší obci dělo. Mám
k dispozici i historické fotografie,
které určitě průběžně také uveřejní. Nyní tu máme tři z nich. Na fotografii vpravo
je pohled na horní část vsi pohledem od obchodu, další je fotka vysazování Lípy
svobody pod poštou a velmi zajímavá je poslední fotka, kde je místní hostinec
s kulturním domem a je vidět ještě ozdobná zídka, po které zbyl už jen kamenný
podklad (obě na str. 13).

A nyní už k samotnému ,,šídlu“. Nejdříve pro mladší ročníky ještě pár vysvětlivek:
,, s.“ – soudruh, ,,MNV“ – Místní
národní výbor ( dnešní Obecní
úřad), ,,ONV“ – Okresní Národní
výbor, ,, KNV“ - Krajský národní
výbor, ,, SSM“ – Socialistický svaz
mládeže, ,, PO“ – Pionýrská
organizace, ,,NF“ – národní
fronta.

Co se tedy psalo ve 3. čísle z roku 1973? Např.
– cituji :
,,Několik postřehů z veřejné schůze konané 26.6.1973
Na schůzi byly hosty – poslanec KNV s.Dr. Prádlo, předseda ONV s. Říha a dále s.
Bednář. V úvodu předseda MNV s. Nevařil seznámil přítomné s dosavadní
vykonanou prací našich občanů, naznačil, co musíme v letošním roce ještě
dodělat. Do září by se měla ukončit výstavba prodejny, provádí se generální
oprava školy. Další plánované akce jsou – rekonstrukce místního rozhlasu,
vyhloubení studny u Heringů. Této studny by se použilo jako zdroj pitné vody pro
vodovod do pohostinství, kult. domu a ostatních domů. V budoucnu je
plánována výstavba ústředního topení v kult. domu. V dalším jednání schůze
byla prodiskutována otázka nedostatku pitné vody v celém okrese a budování
vodních nádrží na Lučině a na Šipíně. Tyto nádrže by v pozdější době měly
zásobovat převážnou část okresu Tachov. Všichni přítomní na schůzi se zájmem
vyslechli připomínku ke školnímu prospěchu naší dnešní nejmladší generace. O
tom, že téměř jedna třetina dětí nedokončí základní vzdělání. Z jednání
vyplynulo, že nejen v oblasti školství, ale i v ostatní vzdělávací činnosti se musí
mnoho zlepšit. Proto se hovořilo také o jednotném plánu vzdělávací činnosti, na
kterém by se podílel MNV, KSČ a složky NF. Na závěr veřejné schůze bylo
připomenuto, že všechno to co svou

každodenní prací uskutečňujeme i to co do budoucnosti připravujeme má jediný
cíl: vytvořit v naší zemi a na celém světě šťastný a spokojený život.“
…………………..pokračování příště

Napsali nám
Kdybych
si
nepořídila pejsky,
asi
bych
nikdy
neobjevila to, o co
se chci s vámi
podělit. Tak se tak
procházím po té naší
vesničce a zjišťuji, že
jsou mezi námi tací,
co neví kam s
odpadky. Některé
bych
mohla
jmenovat,
ale
neudělám to.
Oni ví, že jsem
okolo nich šla. O to víc mě mrzí, že je to naše
vesnická omladina,
naše budoucnost. Ale
myslím si, že to jsou
kluci, kteří si to po
sobě uklidí, když je o
to v tomto článku
požádám. Proto vás
prosím, vás, co jste si
udělali střelnici nad
přejezdem, na cestě
za manipulaci, aby
jste si po sobě ty
plechovky co vám sloužily jako terč, uklidili. I
zbytek z vašeho

pikniku. Když to neuděláte vy, udělám to já. Dávám vám čas do konce března.
Děkuji. Další zátiší s PET láhvemi je u rybníka. Všichni tito vášniví rybáři, by se
měli stydět, za to, co tady dokázali vytvořit. Copak je to tak těžké láhve
sešlápnout a hodit do kontejneru? Hodili by jste si to doma pod nohy v kuchyni?
Určitě ne. Proto mi napadá PROČ
Marta Pivoňková

Vážení spoluobčané,
dlouho jsem přemýšlela, jestli sem mám napsat a věřte mi, nedělám to ráda, ani
s potěšením. Jen chci říci svůj názor na situaci v naší obci. Pan Ing JEKIELEK nás
tu stále kritizuje a poučuje, jak a co bychom měli dělat, abychom byli in.. aby
bylo vše dokonalé a že současný výsledek voleb nedopadl dle jeho mínění,
prosím, každý má svůj názor. A tak i já chci říci, že je mi tu z toho smutno. Ano,
jedná se o silvestr. Strana, která měla heslo na kandidátce POJĎME TÁHNOUT
ZA JEDEN PROVAZ nebo SPOLEČNE TO DOKÁŽEME (nevím už přesně, jak to bylo)
už asi zapomněla, že něco takového hlásala. Když obec pořádala kulturní akci,
tak si udělají jinou.. to se přece nedělá. Vím, že se nelíbil výběr kapely, ale je to
vše je jen o domluvě a spolupráci, jak stále hlásají na zastupitelstvech. Ale
bohužel to nefunguje. Proč tedy nepřišli s nějakým návrhem? Kapela hrála pro
deset lidiček a to je ostuda. My, co jsme tam byli, jsme si to užili! Děkuji všem
zúčastněným.
S pozdravem
Olga Korimová

Blýskání se na lepší časy?
Reakce na můj příspěvek byla velmi rychlá. Ale byla to reakce ukvapená a vlastně
nic podstatného mi nesdělila. Jen jsem se dozvěděl staré známé věci. Ale vše, co
jsem napsal, tak za tím si opravdu stojím a neměnil bych z toho nic. Čekal jsem
reakci s nadhledem, ale potvrdila se tady sebestřednost a určitá
nedotknutelnost.

Jaké však bylo mé zděšení, když jsem opravdu zjistil, že do dnešního dne není
vyřešen problém s pozemky, které jsem zmiňoval. Za tolik let nebyl schopen
nikdo nic nevyřídit. Podobný problém je komunikace kolem bytovek, která ani
není v katastrální mapě. Jednodušší řešení tady je zlikvidovat panely, navést
zeminu a zatravnit. Nikomu by tak nevadila rychle jezdící auta. Jednání jsou však
komplikovaná a stále probíhají. Všechno se bude dělat, ale až někdy poté. Znovu
připomínám, že opravdu jen čekat, že někdo přijde do obce a nabídne problém
k řešení, je nereálné.
Až však bude v obci tým, který bude pracovat tak, že budou zapojeni všichni
členové zastupitelstva, určitě se věci posunou rychleji kupředu. Myslím tím
zapojení, které by neškodilo, ale bylo ku prospěchu věci. Každý zastupitel má
úkol, který by měl konat ve prospěch obce. A někteří tak opravdu už pracují a za
to jim patří dík.
Ale snad se už konečně blýská na lepší časy. Jeden z nových zastupitelů pracuje
tak, jak měli pracovat zastupitelé v minulých obdobích. A už je za ním za velmi
krátkou dobu vidět kus práce, která nebyla za dlouhou dobu provedena. Sám
dobře ví, že všechny problémy je nutné řešit osobně a obětovat čas na dotáhnutí
problému až dokonce. Potom bychom nemuseli číst a slyšet fráze o jednání a
čekání a o plánování na nekonečno. Je to určitě práce o osobním kontaktu s
majiteli a organizacemi, které mohou problémy vyřešit nebo urychlit jejich
rozhodovací proces. A věřím, že se tímto způsobem přičiní i ostatní, kteří by měli
pracovat naplno a začít budovat moderní obec, která se nebude muset stydět za
to, jak dnes vypadá.
Nakonec si nemůžu odpustit poznámku, že letošní vánoční strom bylo „strašné
koště“. Nepomohly mu ani nové světelné prvky. Jeho umístění do prostoru, kde
byl postaven mezi dva sloupy, není už několik let vhodné. I když sloupy také
nemají větve. Nechápu, proč už před několika léty nebyl zasazen na návsi živý
strom, který by se vždy ozdobil a byl by aspoň jednou z mála hezkých věcí v obci.
Ing. Rostislav Jekielek
OKÉNKO HOSTINSKÉHO
Dobrý den všem čtenářům, chtěl bych hlavně poděkovat všem návštěvníkům za
jejich přízeň a neutuchající žízeň a ohlédnout se za uplynulým rokem. Přežili jsme
se ctí další rok, což znamená, že se lidé k nám rádi vracejí a líbí se jim u nás v
hospůdce, což něco znamená obzvlášť v dnešní době. V loňském roce proběhlo
spoustu akcí ať již přímo v hospodě nebo i v kulturním domě a můžu říci, že se
střídavými úspěchy, některé akce byly moc pěkné, některé se ovšem nesetkaly s
velkým úspěchem. A tak se

ptám proč? Zjistili jsme, a to nejen v Cebivi, že lidi se mezi sebou neumí bavit a
hlavně spolu komunikovat, natož se bavit na kulturních akcích. A tak se ptám,
jestli nám to stoji za to provozovat tuto hospodu, natož pak dělat různé zábavy
či akce??
V obci panuje velká nenávist různých skupin obyvatel, lidé se špiní a pomlouvají
mezi sebou a tak se ptám znova proč? Asi je to vše závist a neochota vyjit si
navzájem vstříc, pomoci si navzájem atd. Jen chci říci, že hospoda je pro lidi a tak
tomu bylo již od dob Karla IV, a jestli si někdo myslí, že tady rejžujem tisíce, tak
se šeredně plete, A hlavně nezapomeňte, že my jsme tady pro VÁS a budeme i
nadále rádi když, zajdete pokecáte a hlavně se pobavíte...Děkujeme VŠEM našim
věrným zákazníkům a budeme i nadále vděčni za vaši přízeň. A ještě něco, letošní
Silvestr, jestli si někdo myslí, že jsme něco udělali schválně tak ať mi
to přijde říci do očí, velmi rád mu to vysvětlím. A vlastně, já vůbec
nemusím, protože my máme svědomí čisté na rozdíl od lidí, kteří nás
za zády pomlouvají a napadají. Mějte se všichni fajn a ať i nadále
chutná.
Diky za pozornost
hostinský Dušan a Stanislava

Usnesení
Usnesení č. 11/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 19. prosince 2018od 17:30 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1,Kontrolu usnesení č. 10/2018..
2,Rozpočtové opatření č. 10/2018.
3,Informaci o navýšení příspěvku na dopravní obslužnost v Plzeňském kraji na
rok 2019.
4,Informaci o navýšení nákladů na zpracování projektové dokumentace na
veřejné osvětlení v obci Cebiv.
5,Práci výborů a komisí.
6,Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.

3) Cenovou nabídku Jaroslava Zabloudila, DiS., ve výši 58 782,- Kč na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MVN na p.p.č. 38
v k.ú. Bezemín - rybník.
4) Prodloužení termínu předání p.p.č. 155 v k.ú. Cebiv novým majitelům ke
dni 28.02.2019.
5) Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení díla č. 14/2006 s Ing. Alenou
Čechovou.
6) Finanční dar pro Středisko Víteček, Černošín ve výši 5 000,- Kč.
7) Návrh na vyřazení majetku obce Cebiv.
8) Obecně závaznou vyhlášku č 2/2018 o poplatku za komunální odpad.
9) Rozpočet obce Cebiv na rok 2019 se schodkem 1 766 763,- Kč.
10) Revokaci usnesení č. 10/B4/2018.
11) Podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 1438 a 1082/41 v k.ú. Cebiv u
Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci.
12) Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1/8 a 1082/32 v k.ú. Cebiv a
doplnění podkladů žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1082/34 v k.ú. Cebiv
u Státního pozemkového úřadu ČR.
13) Zrušení výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky Obnova veřejného
osvětlení v obci Cebiv – dodávky.
14) Opětovné zadání výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky Obnova
veřejného osvětlení v obci Cebiv – dodávky s termínem leden 2019.

C. Zastupitelé neschválili:
1) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 02/2009 o nájmu nebytových prostor se
SŽDC, s.o.

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení díla č.
14/2006 s Ing. Alenou Čechovou.
2) Starostu obce oslovením dodavatelů a předložením cenových nabídek na
vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci p.p.č. 39/1 v k.ú. Cebiv rybník.
3) Starostu obce podpisem darovací smlouvy se Střediskem Víteček, Černošín
na částku 5 000,- Kč.
4) Starostu obce jednáním se SŽDC, s.o. ohledně pronájmu čekárny ve
výpravní budově v Cebivi.
5) Místostarostu obce přípravou změny Obecně závazné vyhlášky o poplatku
za komunální odpad s platností od 01.01.2020.

6) Paní Jonášovou přepracováním a předložením návrhu Statutu Cebivského
zpravodaje na dalším zasedání ZO.
7) Starostu a místostarostu obce oslovením dodavatelů a předložením
cenových nabídek na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
kulturního domu.
9) Starostu a místostarostu obce přepracováním a předložením návrhu
Ceníku služeb obce Cebiv na dalším zasedání ZO.

poznámky k usnesení
(zpracovala Jonášová Pavlína. Komentuji pouze body, které si myslím, že je třeba vysvětli)

Zastupitelé schválili: ad4) prodloužení termínu předání kotelny majitelům na
jejich vlastní žádost, poněvadž není ještě založeno společenství vlastníků. Termín
prosloužen do konce února
Ad5) Bylo nutné schválit dodatek ke smlouvě, i když ukončujeme spolupráci s ing.
Čechovou, aby bylo možné proplatit cenu za vypracování dodatku. Spolupráce
bude ukončena, poněvadž projekt na revitalizaci rybníka v Cebivi, který je
vypracován přesahuje naše možnosti a je možné zpracovat levnější, avšak stejně
účinnou verzi oprav.
Ad8) k nahlédnutí na internetových stránkách – obsahuje poplatky za vývoz
popelnic a vše, co se odpadového hospodářství v obci týče.
Ad9) rozpočet je k nahlédnutí na internetových stránkách.
Ad 11-12)silnice na Rochlov, cesta k lesu od rampy, pozemek u garáže vedle
čp.85- zažádali jsme o bezúplatný převod, bohužel přišlo zamítavé stanovisko(
proto revokace viz bod 10), tudíž se koupí část cesty na Rochlov, pozemek u čp
85, ale cesta k lesu ne.
Ad13) k výběrovému řízení nedošlo, protože přišla pouze 1 nabídka, proto jsme
v bodě 14) schválili její opětovné zadání.
Zastupitelé neschválili:
smlouvu na pronájem čekárny na vlakovém nádraží. Vždy bylo účtována stejná
cena za údržbu čekárny, takže byl vlastně nájem zdarma. Nyní byla smlouva na
údržbu ze

strany SŽDC ukončena. Probíhá další jednání, aby v příští zimu mohla být čekárna
otevřena.
Diskuze:
p.Jonášová: doplnit plotovky do pergoly u hostince,
oprava kabin na hřišti (podhled, omítka z pravé strany)
oprava střechy altánu v Bezemíně, naplánovat opravu
zvonice v Bezemíně, ořez stromů pod lampami,
parkování na zelených plochách, odstranění nevhodné
malby na kontejneru na sklo u obchodu, neestetické
podpěry stromů na návsi, začít pracovat na projektu
opravy KD – nechat zpracovat odborníka, močení u
obchodu,
p.Hochgesandtová: včas a řádně upravovat cesty
v Bezemíně, nebylo ani shrnuto, ani posypáno
p.Kovář: vysvětlení proč byla odstraněna nájezdová
rampa pod kolejemi– nalezení nepořádku a oleje, který
byl vyléván a vsakoval se do země, hrozí ekologické znečištění, seznámení
s informacemi z Mikroregoinu KL a SOČ a VaK

Usnesení č. 1/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 16. ledna 2019
od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1)Kontrolu usnesení č. 11/2018..
2)Rozpočtové opatření č. 11/2018.
3)Informaci o budoucí změně územního plánu obce – změna plochy pro
výstavbu garáží na odstavnou plochu pro vozidla.
4))Práci výborů a komisí.
5)Informaci z jednání DSO Mikroregion o podání žádosti o dotaci z dotačního
titulu PSOV PK 2019 - Integrované projekty na pořízení autobusových čekáren.
6) Různé a diskusi.

B. Zastupitelé schválili:
1)Program jednání.
2)Ověřovatele zápisu.
3)Pronájem přísálí kulturního domu dne 02.02.2019 za účelem pořádání soukromé akce .
4)Smlouvu o dílo s MAS Český Zápas, z.s. – tisk Cebivského zpravodaje v roce
2019.
5)Smlouvu o poskytnutí právních služeb na rok 2019 s JUDr. Věrou
Nenutilovou.
6)Přihlášku obce Cebiv do Svazu měst a obcí České republiky.
7)Vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 980/3 v k.ú. Cebiv.
8)Vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č. 1450/2 v k.ú. Cebiv.
9)Finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Aragonit, z.s.
10)Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1/8
v k.ú. Cebiv s ČEZ Distribuce, a.s.
11)Dodatek č. 1 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č.
4180 s Ekodepon, s.r.o.
12)Dodatek č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č.
3010 s Ekodepon, s.r.o.
13)Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního domu z dotačního titulu
PSOV PK 2019 – Projekty obcí.
14)Ceník služeb poskytovaných obcí Cebiv s podmínkou úprav dle připomínek
zastupitelů obce.
15) Plán kulturních akcí na rok 2019.
16) Statut Cebivského zpravodaje včetně přílohy č. 1.
C. Zastupitelé neschválili:
1)Organizační řád obce Cebiv.
2)Navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele dle nařízení vlády č. 202/2018
Sb.
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Aragonit, z.s.
2) Místostarostu obce obnovením jednání ohledně směny pozemků
s majitelem p.p.č. 1080/16 v k.ú. Cebiv.
3) Starostu obce podpisem smlouvy o dílo s MAS Český Západ, z.s.
4) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí právních služeb na rok 2019
s JUDr. Věrou Nenutilovou.

5) Místostarostu obce přepracováním předloženého organizačního řádu.
6) Mistostarostu obce aktualizací a spravováním webových stránek obce
Cebiv.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 20. února 2019 od
17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

Poznámky k usnesení
(zpracovala Jonášová Pavlína. Komentuji pouze body, které si myslím, že je třeba vysvětlit)

Na vědomí
Ad 3) v iz bod 2 v článku ,, Z činnosti místostarosty“
Zastupitelé schválili
Ad6) vstupem do svazu získáme přístup k důležitým dokumentům potřebných
pro činnost obce. Členství je též jedním z důležitých bodů při získávání dotací.
Ad15,16) viz internetové stránky.
Z došlé pošty + diskuze:
Žádost o vyčištění strouhy v Bezemíně – vysvětlení starosty: je to dlouhodobý
problém, je to označeno netok a je třeba ověřit majitele pozemku (České lesy a
pozemkový úřad) další problém je, že v těch místech je umístěno vedení plynu,
nikdo s tím nechce nic mít, bude se zase jednat a zjišťovat kdo se o to má postarat
p. Teplý : Komplexně posoudit celý stav KD a rozetapizovat tak, aby se opravil
celý KD a hostinec – dlouhodobý plán
p. Kovář: Je třeba se rozhodnout, zda budeme letos žádat o dotace na čekárnu.
Zastupitelstvo se rozhodlo, že požádáme o dotaci z MKL na čekárnu v Cebivi a do
budoucna se počítá i s čekárnou u Bezemína
p.Jonášová: při kontrole usnesení je třeba kontrolovat i připomínky s diskuzí –
neustále se opakujeme a řešíme stejné věci, poněvadž není zpětná vazba, zda
problém byl vyřešen, nebo se řeší. Neaktuální internetové stránky.

Fejeton
Jak na Nový rok….
….. tak po celý rok. To znamená, že nám bude každý den špatně.
Budeme fungovat s poloopicí, doma nepořádek. Něco lehkého
uvaříme, ale k čemu, když to stejně nikdo jíst nebude? Celý den u
pohádek. Každý den ve 13 hodin budeme poslouchat Zemanův
novoroční projev. To by se jeden zbláznil a radši vyhodil televizi z okna.
To byl skvělý rok, že? Ale tak to nefunguje.
Všichni si dáváme spoustu předsevzetí. Nebudu kouřit, pít, mluvit
sprostě, budu zdravě jíst…. A obvykle začneme větou? ,,Dopr….,
zase mi spadl ten vajgl do vína.“ No, nebudeme si nic nalhávat,
sliby chyby.
Takže tu máme další rok. Vlastně stejný jako ten minulý. Beze
změny. Se spoustou lidí, kteří na sociálních sítích hlásají, že
tenhle rok bude jiný a přitom dělají to, co minulý rok, sdělují své
pocity všem veřejně.
Tak vám přeji, aby tenhle byl lepší, než ten minulý.
Ema

Silvestr 2007

Ceník služeb

Ceník služeb poskytovaných obcí Cebiv
1. PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU
1.1.
Přísálí

Bez otopu
S dodáním paliva na topení
1.2.

bez kuchyňky
s kuchyňkou
bez kuchyňky
s kuchyňkou

150,- Kč
250,- Kč
300,- Kč
400,- Kč

bez kuchyňky
s kuchyňkou
bez kuchyňky
s kuchyňkou

1500,- Kč
1600,- Kč
2100,- Kč
2200,- Kč

Sál

Bez otopu
S otopem

Výše úhrady nájemného může být v ojedinělých případech stanovena smluvně
nebo jako poměrná část za dobu pronájmu.
Prostory kulturního domu lze pronajmout na základě písemné žádosti podané na
Obecním úřadě v Cebivi.
Vytápění pronajatých prostor v zimním období zajišťuje obec po dobu trvání
akce, uvedenou v písemné žádosti o pronájem.
2. VYUŽITÍ KLUBOVNY PRO MLÁDEŽ

Činnost v klubovně

40,- Kč/hod

Předplatné - 5 návštěv po 2 hodinách

200,- Kč

Předplatné - 10 návštěv po 2 hodinách

400,- Kč

Činnost v klubovně pro mládež se řídí Provozním řádem klubovny.

3. KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ

Jednostranná černobílá kopie

formát A4

2,- Kč

Oboustranná černobílá kopie

formát A4

3,- Kč

Jednostranná barevná kopie

formát A4

4,- Kč

Oboustranná barevná kopie

formát A4

6,- Kč

4. INZERCE V CEBIVSKÉM ZPRAVODAJI

Pozvánky na kulturní akce pro
ostatní obce a neziskové
organizace

ZDARMA

Inzerce formou článku

½ stránky A5

30,- Kč

Inzerce formou článku

celá strana A5

60,- Kč

Traktor s vlekem a obsluhou

za každou 1 hod

500,- Kč

Traktor bez vleku

za každou 1 hod

450,- Kč

Přívěsný kolový žebřík

24 hod

100,- Kč

Pivní set 1 sada (stůl, 2 lavice)

24 hod

100,- Kč

5. ZAPŮJČENÍ

Traktor se zapůjčuje pouze s řidičem. Cena obsahuje ujeté km a plat
řidiče - zaměstnance obce.
6. OSTATNÍ SLUŽBY

Sečení trávy strunovou sekačkou

1 m2

3,60 Kč

Sečení trávy bubnovou sekačkou

1 m2

2,80 Kč

Praní ubrusů a záclon po
pronájmu KD

paušálně

300,- Kč

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB
Pronájem, služba nebo zápůjčka se objednává v kanceláři OÚ Cebiv
s dostatečným předstihem, aby bylo možné prostory, stroje a zařízení na
uvedený termín zajistit.
PLACENÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Poplatky za pronájem KD a za zveřejnění inzerce v Cebivském zpravodaji se hradí
předem. Poplatek za posilovnu se hradí u správce posilovny, případně v kanceláři
OÚ Cebiv. Poplatky za ostatní poskytované služby se hradí v první pracovní den
po provedení služby v kanceláři OÚ Cebiv, případně v jiném dohodnutém
termínu.
NÁHRADA ŠKODY
Nájemce prostor nebo vypůjčitel jakékoliv věci, stroje nebo zařízení je povinen
uhradit obci Cebiv případnou škodu, kterou na věci, stroji nebo zařízení způsobil
svým jednáním, zacházením nebo ztrátou. Obec Cebiv nenese žádnou
odpovědnost za škody způsobené neodborným zacházením nebo
nedodržováním pravidel bezpečnosti práce při zacházení se zapůjčenými nebo
pronajatými věcmi, stroji nebo zařízením.
Tento ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Cebiv dne 16.1.2019 usnesením
č. 1/B14/2019 a nabývá účinnosti dnem vydání. Uvedené služby nejsou
realizovány za účelem dosažení zisku a nejsou tedy živností ve smyslu
živnostenského zákona.

Klubovna
s posilovacími stroji

ostatní
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí

8,00 – 12,00

Úterý

8,00 – 12,00

Středa

8,00 – 12,00

Čtvrtek

8,00 – 12,00

Pátek

8,00 - 12,00

13,00 – 17,00

13,00 – 17,00

e-mail: obec@cebiv.cz
telefon: 374 625 318
Kontakt na starostu obce : 724 158 006
Úřední hodiny starosty : viz úřední hodiny obecního úřadu

Knihovna
Středa : 17,30 – 18,30
Kontakt: Jonášová Pavlína 739 409 439

Česká pošta
Pondělí – pátek: 13,00 - 16 ,00
Kontakt: 374 625 358

Obchod
Pondělí – pátek 8,00 – 17,30

od 21.1. do 11.2. 2019

Sobota

8,00 - 17,00

Pondělí – sobota 8,30 – 17,00

Neděle

8,00 – 15,00

Neděle

8,00 - 15,00

Slovo redaktorky
Tak a jsme na poslední stránce. Toto bude stránka, která
bude patřit mně a redaktorům. Zde vás budeme
seznamovat s naší prací a hned začneme aktivně. Dne
5.1.2019 se sešla celá redakční rada (dále jen RR),
Tato fotka od
abychom se domluvili, jak bude vypadat zpravodaj a naše spolupráce.
Na zastupitelstvu jsem byla (na mou žádost) pověřena zapracováním
pravidel zpravodaje do statutu a jeho úpravám. Není to proto, že
bych si myslela, že je vše špatně, ale ve statutu byly nějaké neaktuální
údaje (např. počet výtisků, redakční rada, chtěli jsme navýšit počet
stran aj.) a v pravidlech se v některých případech opakovalo, popř.
jen bylo doplněno to, co je ve statutu. Nebudu zdlouhavě popisovat
změny, protože nový statut si můžete prohlédnout na internetových
stránkách obce. Na zasedání redakční rady jsme probírali podobu
zpravodaje a jeho grafické zpracování. Jak sami vidíte, k zásadním
změnám v grafice nedošlo, spíše se změnily rubriky a navýšil počet
stran. Očekáváme, že se aktivně zapojíte do tvorby zpravodaje a
přečteme si o tom, jak vnímáte svou obec, práci zastupitelstva a třeba
i redakční rady, nebo jen napište, jak se vám tu žije. Vím, že je těžké
říci svůj názor veřejně a podepsat se pod něj, ale je to potřeba. Je
potřeba komunikovat a řešit problémy. Jsem ráda, že toto číslo už má
své přispěvatele. Myslím, že 4 články od občanů je skvělé a doufám,
že tento trend bude pokračovat. Když už jsme u té komunikace, tak
jste si určitě všimli, že každý ze zastupitelů přispívá popisem své
práce, kterou udělali od posledního vydání zpravodaje. Je to zvláště
proto, aby občané věděli, co se vlastně děje, i když to vypadá, že se
nic neděje. Rubriky :,, z činnost starosty, z činnosti místostarosty,
výbory a komise informují“ budou určitě pravidelné.
Na závěr bych chtěla požádat všechny, kteří chtějí zavzpomínat na své zesnulé rodinné
příslušníky, nebo přátele a chtějí danou osobu připomenout občanům v našem zpravodaji,
zasílejte vzpomínky na e-mail zpravodaj@cebiv.cz, nebo se telefonicky domluvte se mnou
na tf. Čísle 739 409 439. Vzpomínku uveřejníme v nejbližším čísle zpravodaje.

Pavlína Jonášová

Předání kalendářů dětem v rámci projektu Den s IZS
Foto Dámský klub Cebiv
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