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Vážení spoluobčané,
kalendáře otáčíme na poslední měsíc v roce 2018 a to znamená,
že opět nadchází adventní čas a čas Vánoc.
Nejprve bych Vás chtěl informovat, že byla podána žádost o dotaci
na akci „Obnova veřejného osvětlení, Obec Cebiv v koordinaci
se stavbou ČEZ Distribuce a.s. (IE-12-006323)“. Celková částka
investice bude 3,057.760,- Kč. Z toho jsou způsobilé výdaje
1,033.822,- Kč a na tuto částku způsobilých výdajů se vztahuje
požadovaná dotace 50%, tj. 501.911,- Kč. Na zbylou část výdajů
na tuto akci chceme zažádat v dalším jiném dotačním titulu. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této
akce, která by měla být ukončena 30. června 2019.
Rád bych se krátce ohlédl také za uskutečněnými kulturními a společenskými událostmi. V sobotu 27. října prošel naší obcí za velké
účasti dětí i dospělých lampionový průvod, který byl zakončený
halloweenskou diskotékou spojenou s výrobou halloweenských
dýní a ostatních předmětů, které k Halloweenu patří.
Další sobotu 3. listopadu byly slavnostně vysazeny 3 lípy srdčité
ke 100. výročí vzniku první Československé republiky. Jedna lípa
byla vysazena na návsi v Cebivi, druhá na návsi v Bezemíně a třetí
u obchodu. Všechny tři lípy budou označeny pamětní deskou.
A teď co nás čeká? Rád bych Vás pozval v neděli 2. prosince
k obecnímu úřadu na zdobení a rozsvícení vánočního stromu, kde
bude k dispozici tradiční občerstvení. Pro letošní rok jsme dovybavili osvětlení vánočního stromu novými světelnými prvky.
Dále bych Vás chtěl pozvat na silvestrovskou zábavu dne
31. prosince do kulturního domu, kde Vám k tanci a poslechu
zahraje skupina Proměny band.

Závěrem bych Vám chtěl jménem svým i zastupitelů obce Cebiv
popřát příjemné a klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 především hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Zdeněk Kovář, starosta obce
I. Usnesení ze zasedání obce

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného
dne 31. října 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Cebiv bylo přítomno šest ze sedmi členů zastupitelstva nově zvoleného při
volbách konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. Ustavující zasedání bylo tedy usnášeníschopné.
B. Zastupitelé schválili:
1) Zapisovatelkou zápisu Radku Zelenkovou.
2) Ověřovateli zápisu Jaroslava Vaňka a Stanislavu Hochgesandtovou.
3) Program jednání.
4) Volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním.
5) Volbu jednoho místostarosty.
6) Starostou obce Zdeňka Kováře.
7) Odložení volby místostarosty obce na další zasedání zastupitelstva obce.
8) Uvolněnou funkci starosty obce ode dne 01.01.2019.
9) Zřízení kontrolního výboru, finančního výboru, kulturní komise a komise pro ochranu životního prostředí a veřejného

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

pořádku. Oba výbory i obě komise budou tříčlenné. Redakční
rada bude dle statutu zpravodaje obce pětičlenná.
Předsedkyní kontrolního výboru Pavlínu Jonášovou.
Předsedkyní finančního výboru Stanislavu Hochgesandtovou.
Předsedkyní kulturní komise Janu Moutelíkovou.
Předsedou komise pro ochranu životního prostředí a veřejného pořádku Jaroslava Vaňka.
Předsedkyní redakční rady zpravodaje obce Pavlínu Jonášovou.
Odložení volby členů kontrolního výboru, finančního výboru,
kulturní komise, komise pro ochranu životního prostředí a veřejného pořádku a redakční rady zpravodaje obce na další
zasedání zastupitelstva obce.
Výši jednotlivých odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
starosta
17 647,- Kč
místostarosta
15 048,- Kč
předseda výboru nebo komise
1 776,- Kč
člen bez dalších funkcí
513,- Kč.
Členové výborů a komisí budou odměňování dle návrhů předsedů jednotlivých výborů a komisí a na základě schválení odměn zastupitelstvem obce dvakrát ročně a to ke 30.06. a
31.12. běžného roku.
Zastupitelstvo obce Cebiv stanoví, že odměny za výkon
funkce neuvolněných členů zastupitelstva se budou poskytovat od 01.11.2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V
případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v
případě nového zvolení
do funkce (starosta, místostarosta, předseda výboru nebo

komise, člen výboru nebo komise) bude náležet odměna ode
dne zvolení do této funkce.
C. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce svoláním zasedání Zastupitelstva obce Cebiv
v termínu
21.11.2018 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Cebiv.

Usnesení č. 10/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 21. listopadu 2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
2) Rozpočtové opatření č. 7/2018.
3) Rozpočtové opatření č. 8/2018.
4) Rozpočtové opatření č. 9/2018.
5) Práci výborů a komisí.
6) Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Místostarostou obce Ing. Zdeňka Teplého.
4) Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1424/1 a 1082/41 v
k.ú. Cebiv u Státního statku Jeneč.
5) Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK
Č. 860 0001537 se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
p.o.

6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Místem sňatečních obřadů zasedací místnost Obecního úřadu
Cebiv a termíny sňatečních obřadů na soboty v době od 9:00
do 13:00 hod.
Navýšení cen známek TDO na rok 2019 o 10% oproti současným cenám.
Předání nemovitosti p.p.č. 155 v k.ú. Cebiv novým vlastníkům
k 31.12.2018.
Přijetí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 42 000,- Kč.
Dohodu o jednorázové úhradě za újmu na lesním pozemku a
lesním porostu č. D-A.0490-008.L s ČEPS, a.s.
Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Okrouhlé Hradiště.
Plán inventur na rok 2018.
Příkaz k inventarizaci na rok 2018.
Smlouvu o výkonu funkce lesního odborného hospodáře
na rok 2019.
Členy jednotlivých výborů a komisí zastupitelstva obce
a redakční rady zpravodaje obce.
Částečnou revokaci usnesení č. 9/B16/2018
– odměna pro místostarostu obce.
Odměnu pro místostarostu obce ve výši 7 524,- Kč s platností
od 21.11.2018.
Návrh rozpočtu na rok 2019 se schodkem 1 766 763,- Kč.

C. Zastupitelé neschválili:

D. Zastupitelé pověřili:
1) Místostarostu obce jednáním se Státním statkem Jeneč
ohledně p.p.č. 1438 v k.ú. Cebiv.
2) Starostu obce podpisem smlouvy o omezení užívání
nemovitosti ve správě SÚSPK Č. 860 0001537 se Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.
3) Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace z dotačního
programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje
postiženého pohromou“ z rozpočtu Plzeňského kraje.
4) Starostu obce podpisem dohody o jednorázové úhradě za
újmu na lesním pozemku a lesním porostu č. D-.0490-008.L
s ČEPS, a.s.
5) Starostu obce podpisem smlouvy o výkonu lesního odborného
hospodáře na rok 2019.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na 19. prosince 2018 od 17:30 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Cebiv.
Poznámky k usnesení:
ad4) Zastupitelstvo žádá o bezúplatný převod cesty od rampy směrem na
Machařov. Je důležité mít cestu k lesu, který je ve vlastnictví obce a dále se
jedná o pozemek u bytovky č.p. 84 mezi garáží (původně pana Šůchy)
a plotem rodiny Jebavých. Jednáním o dalším pozemku, cesty na Rochlov,
byl pověřen pan Ing. Zdeněk Teplý. Informace o jednání přineseme v dalším čísle zpravodaje.
Ad7) Firma Ekodepon Lažany oznámila, že bude navyšovat o 10% ceny za
odvoz odpadu, aby obec nedoplácela a už z tak dost napjatého rozpočtu
nevydávala finance navíc, byli zastupitelé nuceni navýšení cen Ekodeponu
promítnout do známek za odvoz komunálního odpadu. Obec prodává
známky za cenu, za kterou je nakupuje u Ekodeponu.

Ad8) Předání se týká kotelny bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že noví
majitelé kotelny ještě nestačili založit společenství, které je pro správu kotelny nutné, přistoupili zastupitelé k tomu, že kotelnu bude obec spravovat
ještě do konce tohoto roku. Po té dojde k fyzickému předání. V katastru
nemovitostí je již záznam o převodu této nemovitosti.
ad14)Lesního hospodáře bude vykonávat pan Jiří Eret za stejných podmínek jako dosud.
Ad15) Členové a členky výborů, komisí a redakční rady
kontrolní výbor- Jan Dlouhý, David Kasič
finanční výbor - Marta Pivoňková, Zdeňka Řezníčková
komise pro životní prostředí- David Malý, Romana Křížová
kulturní komise - Jiřina Kostková, Božena Hurtová
redakční rada - Monika Saková, Marta Pivoňková, Ema Modrzewska,
Dušan Hochgesandt
ad16) O revokaci části usnesení požádal pan Ing. Zdeněk Teplý. Žádal o revokaci té části, která mu přiznala plat místostarosty ve výši 15048,- Kč, jakou měli po celou dobu všichni místostarostové (v minulém období byli
dva místostarostové, proto pro ně byla částka rozdělena na polovinu). Jako
důvod uvedl, že vzhledem k tomu, že od 1.1..2019 bude uvolněný starosta,
tak se mu zdá plat vysoký a je třeba ulevit rozpočtu. Zároveň podotkl,
že uspořená část by mohla pokrýt sumu, za kterou by se v příštích letech
pořídilo hasičské auto na které byla podána žádost o dotaci (pro zajímavost- v letošním roce chyběl 1 bod k tomu, aby dotace byla přiznána).

Splatnost místních poplatků pro rok 2019
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad je splatný do 31.01.2019. Plátcem poplatku
je dle Obecně závazné vyhlášky obce Cebiv každý majitel nemovitosti

na území obce. Tato povinnost se týká také majitelů rekreačních objektů.
Majitel nemovitosti si může zvolit četnost vývozu domovního komunálního
odpadu.
Ceny za svoz nádoby 110 – 120 l:





svoz 12x ročně tj. vývoz 1x měsíčně
svoz 26x ročně tj. vývoz 1x za 14 dní
svoz 42x ročně tj. vývoz sezonní
svoz 52x ročně tj. vývoz 1x týdně

803,- Kč
1 606,- Kč
1 958,- Kč
2 409,- Kč

V případě částky vyšší než 1 000,- Kč je možné poplatek rozdělit do dvou
splátek. První splátka je v tomto případě splatná do 31.01.2019, splatnost
druhé splátky je do 30.04.2019.

Poplatek za psa
Splatnost poplatku je do 30.04.2019.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
 za prvního psa
100,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa téhož majitele
100,- Kč
 za psa, jehož majitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského,
vdoveckého
důchodu,
popř.
uživatel
sirotčího
důchodu
80,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa téhož majitele – poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, popř.
uživatele sirotčího důchodu
100,- Kč

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením.

II. Zprávy z kultury
Poslední V druhé polovině září, 22. 9., se konalo setkání seniorů.
Bylo pro ně připraveno pohoštění, děvčata se převlékla za princezny, zatancovala mazurku a přednesla básničky. Potom začala
volná zábava, ke které hrálo DUO Tříska, a vesele se povídalo.
Domů se šlo až zvečera a s dobrou náladou. Těšíme se na další
setkání s vámi.
Další akce se tentokrát konala 27. října a byla pro dětičky. Z dětí
se staly různé příšerky, vždyť byl Halloween. Všem maskám to
úžasně slušelo, bylo moc těžké vybrat ty nejlepší. Každé z dětí
dostalo nějaký ten mls a věci, které si samy vyrobily z dýní. Ty
nejmenší si vymalovaly strašidelné obrázky. K tanečním kreacím
dětem hrál Michal Kostka, tímto mu děkuji. Dětem se to velice
líbilo a super si zatančily. Tak dětičky a rodiče, zase příště!
3. listopadu se konalo slavnostní zasazení lípy ke 100. výročí vzniku
Československa. Lípa byla zasazena na návsi naproti panu Špetovi.
Pan starosta měl proslov, děvčata zazpívala naši hymnu a píseň
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka – Ach synku, synku.
Tak přejeme naší lípě, ať vyroste v krásný národní strom.
A co nás čeká v nejbližší době? 2. 12. bude slavnostní rozsvícení
vánočního stromku, kterým začíná předvánoční období. 5. 12.
se projdou obcí Mikuláš, anděl a samozřejmě čerti. Na neděli
9. 12. je připravena Mikulášská besídka pro děti, na které zahraje
DJ Sulda. Poslední akce roku 2018 je 31. 12. Silvestr, na kterém
nám zahraje Proměny Band.

Tímto vás všechny zveme na uvedené akce. Těšíme se na setkání
s vámi a přejeme krásné svátky a šťastný nový rok.
za kulturní komisi Jana Moutelíková
III. Pozvánky a jubilea
Obec Cebiv srdečně zve v neděli 2. prosince 2018
od 17 hodin na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Připraveno je vystoupení dětí, prodej vánočního zboží a drobné
občerstvení.

Obec Cebiv ve spolupráci s JSDH Cebiv pořádají tradiční akci

Před touto návštěvou se osobně zeptáme přímo rodičů, zda k nim má zavítat
celá skupina pohádkových bytostí nebo jen Mikuláš a anděl, pro každé dítě
mají připravený balíček.
Mikulášská trojice bude obcí procházet ve středu 5. 12. 2018 od 17 hodin.

neděle 9. 12. 2018 od 15 hodin
Soutěže, tancování, zpívání, sladké odměny.
Hraje DJ SULDA.

SILVESTR
2018
31. 12. 2018 Kulturní dům Cebiv
Proměny Band
vstupné 100,- Kč / v ceně je přípitek

V těchto dvou měsících oslaví svá životní jubilea
pan František Chadima
pan Pavel Bouda
paní Marie Barnová
paní Vlasta Karásková
pan Miloslav Michalčík
pan Jaroslav Petráň
Oslavencům blahopřejeme a přejeme jim mnoho radosti a
štěstí do dalších let.

IV.

Poděkování politických stran

Poděkování za podporu a účast ve volbách Sdružení nezávislých
kandidátů Cebiv I.
Sdružení nezávislých kandidátů Cebiv I. by chtělo touto cestou poděkovat
voličům za účast a projevenou podporu při volbách do zastupitelstva
obce konaných ve dnech 5.-6.10.2018.
Velmi si Vaší podpory vážíme! Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat!
Za Sdružení nezávislých kandidátů Cebiv I. – Zdeněk Kovář
Komunální volby 2018
V úvodu bych chtěla poděkovat za stranu SNK- Za rozkvět obce všem,
kteří ke komunálním volbám vůbec přišli. Našli si chvilku svého drahocenného času a není jim lhostejný život ani dění v naší obci.
Před letošními volbami byla atmosféra v naší obci dost napjatá. Kandidáti se snažili zaujmout pozornost voličů, různými způsoby.... Každá kandidátka měla spoustu plánu, jak by naší obec mohli vylepšit. No teď se musíme zamyslet, zda to nebyly jen volební hesla, která měla zaujmout
voliče.? Pevně doufám, že ne. Že každý kdo kandidoval, měl stejné
či podobné úmysly! Vyzdvihnout naší obec!
Výsledky voleb, už každý ví. A snad můžeme být spokojení. Vždy může
být hůř.. :) Buďme rádi, že všichni zastupitelé se spolu snaží vyjít! Doufejme, že při sobě budou držet a naše obec jen a jen poroste. Jsem si jistá,
že všichni budou vykonávat svoji práci na 120%, aby nezklamali, lidi, kteří
je volili. Mají 4 roky na to, aby ukázali, zda ty předvolební plány nebyly jen
prázdná slova. Tak jim držme všichni palce!
Na závěr přidávám citát od mého oblíbeného spisovatele.
„Rozdíl mezi demokracií a diktaturou je v tom, že v demokracii nejdřív
volíte a pak posloucháte rozkazy, zatímco v diktatuře neztrácíte s volbami
čas."- Charles Bukowski
Za SNK- Za rozkvět obce, Ema Modrzewska

V. Příspěvek
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi se tak trochu rozloučit s funkcí hlavního redaktora
a věřte, že velmi rád tuto funkci předávám. Byla to pro mne nová
zkušenost, které jsem se zhostil s odpovědností. Hned na začátku
minulého volebního období jsem vytvořil Statut a Pravidla, která se po
třech letech opravdu zastupitelstvem schválila. Předcházely tomu nepříjemné dohady, kdy se někteří snažili omezit svobodný projev autora
a neuznávali jeho odpovědnost za článek. To se Pravidly vyřešilo a dál
jsem dbal na to, aby zpravodaj opravdu informoval. Nechtěl jsem jen
draze tisknout, zjednodušeně řečeno, pozvánky na kulturní akce a plakátky inzerce. To, že se zpravodaji dařilo, jsem zaznamenal především
tím, že se neustále zvedal náklad a v posledních číslech se přidávaly
i stránky. Roli hlavního redaktora přebírá Pavlína Jonášová, jsem si jist,
že bude výborná, protože Cebivský zpravodaj sama zakládala.
Krátce se vyjádřím k volbám, abych poděkoval příznivcům VORu, kteří
mu dali svůj hlas. Moc si jejich podpory cením, proto se i nadále chci
dění v obci věnovat. Mám stále několik iniciativ, které bych rád posunul, minimálně v Bezemíně. Obavy osadníků, že se na místní části nedostane pozornosti obce, mi vnukly myšlenku zřízení osadního výboru.
Osadní výbor, ať zřízený oficiálně nebo ne, dává podněty zastupitelstvu k činnostem a informuje ho o potřebách daného území. V každém
případě se situace sama vyvine a nyní přeji novému zastupitelstvu
mnoho úspěchů, aby dokázali vytvořit a později i naplnit kompletní
strategii rozvoje obce a na jejím základě mnoho schválených a přidělených dotací.
Jan Dlouhý

VI.

Příspěvek pana Jekieleka
Současnost a budoucnost nebo zase minulost.
V minulém vydání zpravodaje jsem poukázal
na některé historické a hyzdící objekty v obci, dnes
chci pokračovat dalšími, protože jich je i v tak malé obci
dost a jsou to místa,
která jsou hodně
vidět nebo jsou to
místa, která jsou v
dost zanedbaném
stavu. Sice nejsou
vidět pouhým okem,
avšak hrozí, že se v
nejbližší
době
projeví
jejich
zastaralost.
Není co dodávat,
snad jen, že i Starkl
by záviděl a přitom
stačí tak málo.
Vždyť na vysázení
trocha zeleně není
potřeba projekt.
Je
zajímavé
a
„úsměvné“, jak se

zakončila asfaltová cesta k nemovitosti. Je asi jen na majiteli, aby si
nechal ten kousek dodělat sám. Jelikož se jedná o místní komunikaci
ve vlastnictví obce, majitel přilehlé nemovitosti nemůže na obecním
pozemku provádět jakékoliv práce a komunikaci dokončit. Je evidentní
chybou, že místní komunikace nebyla „dotažena“ a nebyla provedena
tak, aby sloužila občanům v celé její délce. Ale tohle nedodělání
některých dalších prací bychom našli i jinde. Vzdyť je to cesta, která
dál nevede, tak ať si majitel chodí na suchou cestu přes garáž.

Dalším katastrofálním kouskem je
cesta z nádraží ČD směrem do vsi.
Tady si můžeme jen představit chodník, který tu už měl být dávno
vybudovaný. Vždyť tu chodí každý den mnoho dětí do školy a zpátky,
chodí zde spoustu dalších spoluobčanů, matky s kočárky a je štěstí, že
se zde ještě nic tragického nestalo. A vůbec nikomu to nevadí? Tenhle
úsek je opravdu z první poloviny minulého století. Výmluva, že se
bude provádět nějaké zasíťování je velmi slabá, protože tohle mělo

být vybudováno už hodně dávno a i kdyby nastala situace, že se budou
provádět úpravy v sítích, tak i tento „problém“ se dnes řeší
jednoduchým způsobem. Vždyť už jsme ve 21.století, ale je vidět, že si
to lidé zodpovědní za bezpečnost občanů vůbec neuvědomují.
Musím podotknout, že jsem byl osobně přítomen tomu, kde
starosta obce představoval svou vizi na další léta. Přitom se zmínil i o
této komunikaci a podotkl, že se chodník zatím dělat nebude a vlastně
se nebude dělat nic, protože je všechno drahé a jsou
se vším nějaké problémy, za což mu jeho stoupenci společně
zatleskali. Ale musím být objektivní, snad se prý zrenovuje
komunikace kolem bytovek a příští rok se snad bude provádět stavba
tlakové kanalizace. K té se však raději nebudu vyjadřovat, protože
mám k této stavbě, která ještě nezačala, ale mluví se o ní, jako by už
byla hotová, spoustu výhrad. A nejenom já.
Níže použiju některé pasáže z několika publikací mého známého
bývalého plzeňského prokurátora, který je ještě dnes aktivní, JUDr.
Oldřicha Heina, Sítě víry, Obecná blbologie, Obraz politické špatnosti.
Nechť si tam každý najde své a vidí v nich i ty své volební favority.
Pouze lidé nerozumní, hloupí, ješitní, domýšliví a sebestřední, bez
náležitých vědomostí, zkušeností, schopností i dovedností, považují
budoucí nejisté věci, děje, jevy osoby anebo vlastní schopnosti za
zcela jisté. Čím jsou hloupější, tím jsou sebejistější, drzejší
a nepřístupnější.
(JUDr.Oldřich Hein-Sítě víry,2010-2017)
Když jsem však viděl výsledky voleb a hlavně výsledky některých
„nesmrtelných“ kandidátů a jejich „vize“, tak mě to upevnilo v tom, že

se obec zase nikam neposune a bude se čekat na někoho, kdo přijde
na obec a řekne, jestli chceme udělat tohle a tamto a vše potřebné
vyřídí sám. To se však určitě nestane.
Když se sejde několik hlupáků, vždycky se shodnou na tom,
že jsou geniální.
Přirozenou vlastností nevědomosti, nerozumnosti a hlouposti je
sdružování do více či méně pomatených skupin, jejichž členové se
vzájemně ujišťují o pravdivosti svého poznání, volí si svého
(nejprohnanějšího) ideového vůdce a haní své názorové odpůrce.
(JUDr.Oldřich Hein-Sítě víry,2012-2017)
Tato „chudinka“ je velmi osamocena
a vytváří dojem, jako by byla jen tak
odložena. Přitom k nápravě stačí tak
málo. Při každé jízdě obecního traktoru
s valníkem, který jezdí velmi často
prázdný sem a tam, by stačilo vždy vzít
nějaký keř anebo strom a tohle místo
zvelebit, vždyť tahle lavička je umístěna
na tak frekventovaném místě. Ale rád
si to místo vezmu na starost a příští jaro
ho dám do lepšího stavu na vlastní náklady. Pokud mě někdo
nepředběhne.
Musím se zmínit ještě k
některých občanů Cebivi, že
to přece nejsou, rozdělují ji
za jejich volební období a také

výsledkům voleb, slyšel jsem od
volby obec rozdělují. Ale volby
jen výsledky práce zastupitelstva
přístup každého občana ke svému

nejbližšímu okolí a jejich osobní priority na úkor obecních zájmů (či
potřeb). Pokud to lidem stačí, že žijí tak, jak žijí a nevadí jim,
že začínají být terčem posměšků z okolních obcí, tak s tím opravdu
nikdo nic neudělá.
Ale ve většině okolních obcí to jen kvete. Když pak někdo něco
udělat chce, tak neuspěje a je na něho pohlíženo, jako na člověka,
který jim bere to málo, co jim zbylo, ale přitom jim chce dát mnohem
víc Jak už víme, skupina lidí, kteří chtěli vesnici posunout dál
neuspěla, aniž ji byla dána možnost uskutečnit své záměry. Tyto volby
ukázaly, jak to většině obyvatel vyhovuje a co jim stačí. Nechci se zde
zmiňovat o způsobu, který používali jednotliví kandidáti k tomu, aby
byli zvoleni, to nechám jen na jejich morálních zásadách. Je však
zarážející, když nový zastupitel po volbách tvrdil, že nevolil ani
současného starostu ani sebe, protože na kandidátce se vlastně
objevil po velikém přemlouvání. A ejhle, v zastupitelstvu pro něj zvedl
ruku a nebránil se ani nabídnuté funkci.
Proč však tohle všechno píšu, snad z mnoha důvodů i proto,
že když mě navštíví známí, tak vždycky podotknou, že po příjezdu do
obce je vidět velký rozdíl mezi naší obci a těmi ostatními.
Ale píšu to také proto, aby
konečně všichni zastupitelé našli
společnou řeč. A začali opravdu dělat vše pro zvelebení celé obce.
Přitom musí myslet na všechny své spoluobčany, ne jenom na ty, kteří
jim dávají hlas.
Politika je služba veřejnosti, nikoli sobě, své rodině anebo
zájmovým skupinám. Ideálním stavem by bylo, kdyby to byla služba
nezištná. Pokud by však byla vykonávána v souladu

se všemi kategorickými mravními požadavky, nelze mít nic proti tomu,
aby byla i náležitě honorována.
Pokračování v příštím vydání…

Ing. Rostislav JEKIELEK

VII. Reakce starosty obce na příspěvky pana Ing. Jekielka
V minulém i současném čísle Cebivského zpravodaje kritizujete stav
obce a návazně na to i práci vedení obce.
Poukazujete na neutěšený stav komunikací a nemovitostí v obci. Tento problém je znám nejenom Vám.
Na papíře vypadá vše jednoduše, realita je však jiná. Komunikace u bytovek není bohužel celá ve vlastnictví obce. Má další dva vlastníky,
se kterými již několik let probíhá jednání o případném bezúplatném
převodu, odkupu nebo směně pozemků. Poté, pokud bude obec majitelem celé komunikace, je teprve možné přistoupit k její opravě. U
komunikace, kterou zmiňujete v tomto vydání, je situace opět jiná,
než popisujete. Píšete, že komunikace je ve vlastnictví obce, což není
pravda. Komunikace ani navazující pozemek ve vlastnictví obce nejsou
a jak sám upozorňujete, není možné provádět na cizím pozemku jakékoliv stavební práce nebo úpravy. Bylo by vhodné, pokud se rozhodnete vznést kritiku, ověřit si její oprávněnost.
Ohledně cesty z nádraží ČD směrem do vsi: V tuto chvíli probíhá jednání ohledně vyhotovení projektové dokumentace na vybudování
chodníků od bytovek kolem rybníka až ke schodům na nádraží ČD. Jelikož v příštím roce budou dokončeny inženýrské sítě, plánuje se realizace této stavby až poté. Asi nemá smysl něco vybudovat a poté to
rozkopat …

Obnova veřejné zeleně v obci proběhne také po dokončení inženýrských sítí a to ze stejných důvodů. Projektová dokumentace byla částečně již zpracována.
V následujících letech je naplánováno několik finančně náročných investičních akcí. Rozpočet obce je napjatý, je otázkou, čemu dát přednost. O tom rozhodují zastupitelé, kteří byli zvoleni občany obce.
Váš názor na výsledky voleb komentovat nebudu. Výsledky voleb jsou
vyjádřením názoru občanů obce.
Použitými citacemi JUDr. Oldřich Heina, které ve svém příspěvku uvádíte, urážíte nejen vedení obce, ale i místní občany. Ani já, ani nikdo
ze zastupitelů se nebráníme vzájemnému dialogu, ale tento způsob
napadání je z mého pohledu krajně nevhodný. Každý měsíc je veřejné
zasedání zastupitelstva obce, je možné domluvit si schůzku na obecním úřadě …
Doufám, že pokud budete mít jakýkoliv problém, dotaz či kritiku, naleznete jiné řešení než „ napadající příspěvek“ do zpravodaje.
Zdeněk Kovář, starosta obce
VIII. Úvod nové redakce
Vážení čtenáři,
toto číslo Cebivského zpravodaje vychází pod novým vedením hlavní
redaktorky Pavlíny Jonášové a s novými redaktory – Martou Pivoňkovou, Monikou Sakovou, Emou Modrzewskou a Dušanem Hochgesandtem. Já osobně se vracím ke svému dítěti, které jsem začala zpracovávat v prosinci roku 2007. Když si vzpomenu na první číslo, tak se musím pousmát nad tím, jak vypadalo, jak jsme ho tiskli na tiskárně

obecního úřadu. Na fotografiích nebylo skoro nic k rozeznání, grafické
zpracování opravdu šílené, ale byla to první vlaštovka v komunikaci
s vámi čtenáři. Za tu dobu prošel zpravodaj různými obměnami. Každý,
kdo na něm pracoval, tak mu vtiskl svou určitou představu, která
se někomu líbila, někdo s ní měl třeba problém. Není to jednoduchá
práce, zvláště když pomyslím, že tu výtisky zůstávají i pro další generace například v národní knihovně, různých muzeích i archivech, kam
jsme povinni zpravodaj posílat, a tak i my se budeme snažit udržet naší tiskovinu na takové úrovni, abychom se nebáli pod jeho zpracování
podepsat. Trochu jsme limitovaní v našem počínání zákonem
o ochraně osobních údajů, např. při zveřejňování jmen pod fotografiemi, ale prokoušeme se byrokratickými postupy a určitě vás neochudíme o zajímavosti a důležité věci. A protože zpravodaj
je čtení o nás a pro nás, přivítáme, když se budete na obsahu také podílet a pošlete podněty o čem psát, popřípadě napíšete své postřehy
jako příspěvek do zpravodaje. Určitě přivítáme i návrhy na zařazení
nějaké pravidelné rubriky.(uvažujeme např. o rubrice ,,Vzpomínáme“),
Máme k dispozici také nějaká čísla Cebivského šídla z roku 1973
a 1975. Rádi bychom uveřejňovali články z těchto čísel, abychom věděli, jak se u nás žilo dříve. Budeme chtít i více informací od zastupitelů, zvláště pak předsedů komisí a výborů, ale i od organizací, které v
obci fungují. Dle statutu zpravodaje je uzávěrka vždy k 20tému každého sudého měsíce, a příspěvky můžete průběžně posílat v elektronické
podobě na email zpravodaj@cebiv.cz a my ho hned v dalším čísle vytiskneme.
Na závěr je třeba určitě poděkovat končící redakční radě, která nás
provázela celé čtyři roky. Děkujeme za ,,Statut zpravodaje“ i za odvedenou práci a doufáme, že budeme vašimi důstojnými nástupníky.

Tak se za dva měsíce těšíme…..
Hlavní redaktorka
IX.

Fejeton

Jsem hrdej Čech
Už 100 let jsme samostatná republika!!!! Už 100 let jsme Čechoslováci!!!???? Ty jo… vlastně ne… 26 let už jsme jen Češi. Z malé republiky
se stala ještě menší. To ale nevadí, protože i malý národ může mít velké lidi a může dělat velké věci. A my jsme na to Češství patřičně hrdí.
Máme Masaryka (když už jsme u té republiky), Karla IV., Jágra, Wichtrleho,
Jánského,
Komenského,
Cimrmana.
Pak máme ještě pivo, víno (i když zprvu trpké zdá se..), škodovky, křišťál, granát. Paráda.
Hlavně, že jsem taky Čech. Ráno tedy vstanu pořádně hrdá
a už se těším do práce, kde mně přivítá team leader a řekne mi,
že po pracovní době máme team building a jestli nepřijdu,
tak půjdu na HR oddělení, kde mi HR specialista vysvětlí, že náš americký holding má jiné lidské zdroje k dispozici a tudíž se můžu sebrat a
klidně jít na pracák. Fuuuu. Po práci se skočím uklidnit
do Caffeterie a pizzerie a než jdu domů, tak musím ještě
k Vietnamcům do večerky, protože manžel chce croissanty. Jsem tak
znechucená, že bych se nejradši vydala na Václav Havel
aeroport Praha a letěla do Chorvatska, abych už konečně slyšela pořádnou češtinu.
HR

X. Zpráva SDH Cebiv za uplynulé období
V minulých měsících byl relativní klid a užívali jsme si léta a dovolených, takže naše činnost stagnovala, ale no, doplnila se hasičárna
o nějaké skříně na ošacení a na boty pro zásahovou jednotku, dále
jsme vypomáhali jako každý rok při ,,sběrech“ za účasti firmy Ekodepon, a pomáhali jsme místnímu obyvatelstvu s nakládkou a také jsme
si vytřídili železo do sběru, které se odvezlo do sběrných surovin.
A protože hasiči z CEBIVI jsou tvrdí a HOUŽEVNATÍ CHLAPI, tak ještě v
týž den v čase oběda jeli vypomoci místním zaměstnancům obecního
úřadu, naložit a odvézt několik valníků dřeva na pozemek obce, samozřejmě za nepříznivého a studeného počasí, jak už to v měsíci listopadu bývá. Samozřejmě jim patří můj velký dík, s jakým odhodláním
a nasazením k těmto akcím přistupují. DĚKUJI VÁM VŠEM.
VÁŽENÍ OBČANÉ, BLÍŽÍ SE ČAS VÁNOČNÍCH PŘÍPRAV A SVÁTKŮ
SAMOTNÝCH, JAKOŽTO I OSLAV PŘÍCHODU NOVÉHO ROKU. CHTĚL
BYCH VÁM VŠEM POPŘÁT KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK A PŘEDEVŠÍM HLAVNĚ TO ZDRAVÍ ABYCHOM I PŘÍŠTÍ ROK
TRÁVILI S LIDMI, NA KTERÝCH NÁM ZÁLEŽÍ, A PŘÁL BYCH SI, ABYCHOM
MEZI SEBOU VÍCE KOMUNIKOVALI A VYCHÁZELI MEZI SEBOU JAKO
LIDI.
ZA SDH CEBIV starosta hasičů HOCHGESANDT DUŠAN
XI. Změny v železničním jízdním řádu 2018/2019
Od neděle 9. prosince 2018 vstupují v platnost nové jízdní řády vlakových a autobusových spojů. Na trati Pňovany – Bezdružice pokračuje
dlouhodobá výluka, během níž probíhá výměna mostních konstrukcí
mostu přes přehradu. Výluka potrvá minimálně do 28. února 2019.
Jízdní řád náhradní autobusové dopravy zatím není k dispozici, ale

v závislosti na vlakový jízdní řád se dá předpokládat, že odjezdy autobusů náhradní přepravy zůstanou ve stejných časech jako v roce 2018.
Pouze první ranní spoj pojede cca o 13 minut dříve, čili asi ve 3.42
z Bezdružic.
Novinkou jízdního řádu ČD 2018/2019 je celoroční vedení vlaku s odjezdem z Bezdružic ve 14.13 (bus NAD 13.52) a vlaku s příjezdem
do Bezdružic v 15.44 (bus NAD v 15.50). Od 9. prosince 2018 se tedy
ruší omezení jízd těchto spojů o víkendech a svátcích během zimního
období a tyto vlaky pojedou denně.
Jiří Bízek
XII. Inzerce

