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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastává poslední měsíc v roce 2019 a to znamená, že opět nastává
adventní čas a čas Vánoc.
Chtěl bych Vás informovat, že v měsíci listopadu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na obnovu veřejného osvětlení
v obci. Celková cena tohoto díla činí 2,852.877,- Kč a dotace činí
402.000,- Kč.
V listopadu byla zahájena také rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál v kulturním domě, kdy předpokládaná cena
činí 988.237,- Kč, dotace PSOV PK činí 250.000,- Kč. Rekonstrukce bude hotová do 29. února 2020.
V listopadu byla dokončena obnova hráze rybníka v Bezemíně, poškozené v důsledku živelní pohromy ve dnech 23. a 24.
května 2018. Celkové náklady obnovy hráze činí 59.801,- Kč,
z toho obec zaplatí 30 % a 70 % Plzeňský kraj z dotačního titulu
„Finanční podpora při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou“.
Nadále probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci místní vodní nádrže na parcele č. 38, Bezemín. Projekt
rekonstrukce rybníka obsahuje zkapacitnění nátoku, úpravu
odtokového koryta a úpravu terénu podél přilehlé cesty. Projekt
bude hotov v prosinci 2019. Zhotovení projektu stálo 58.482,- Kč.
Následně po získání všech úředních dokladů bude v roce 2020
požádáno o dotaci.

Dalším důležitým projektem rozvoje naší obce je „Bezbariérové propojení obce pro pěší (chodník) od bytových jednotek
k zastávce ČSAD a ČD“. Probíhá vyhotovení projektové dokumentace a v listopadu a v prosinci 2019 bude vyhlášen dotační
titul v MAS Český Západ. Na tento projekt budeme žádat o dotaci. Předběžná hodnota tohoto díla je 1,600.000,- Kč. Dotace
z IROP je až 95 % z uznatelných nákladů.
V listopadu byla také úspěšně podána žádost o dotaci z operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace zeleně
v obci Cebiv, I. etapa“.
Při realizaci tlakové kanalizace bylo zřízeno zatím 5 veřejných
kanalizačních přípojek. Na časté dotazy budoucích vlastníků přípojek bude každému majiteli v měsíci prosinci doručená předběžná kalkulace nákladů na přípojku. Celkové dokončení kanalizace je naplánováno do 30. června 2020.
Z důvodu opravy zázemí kulturního domu se letos nebude
konat oslava konce roku 2019 (Silvestr).
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům a zastupitelům obce za odvedenou práci. Jménem svým i všech zastupitelů bych Vám rád popřál klidný adventní čas, krásné Vánoce
a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2020.
S pozdravem
Zdeněk Kovář,
starosta obce

Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Konstantinolázeňsko
(dále jen MKL) požádal o dotaci Plzeňský kraj na projekt „Modernizace autobusových čekáren v obcích MKL na stavební parcele č. 108 v k. ú. Cebiv. Cena čekárny včetně DPH je 132.000,- Kč,
z toho obec zaplatí 30 % a Plzeňský kraj 70 %. Čekárna bude
nainstalována do dubna 2020.

Z ČINNOSTI STAROSTY OD 30. 9. - 29. 11. 2019
30. 9. 2019 - v 9.00 hodin - předání restaurace s firmou
Chodovar
2.10. 2019 - v 9.00 hodin - předání restaurace s bývalým
nájemníkem
- ve 13:00 hodin - jednání s firmou OTT o směně
pozemků
15. 10. 2019 - v 16.30 hodin - setkání Mikroregionů v městě
Ebendorf v Německu
21. 10. 2019 - v 9.00 hodin - kolaudace veřejného osvětlení Cebiv
22. 10. 2019 - v 9.00 hodin - kontrola funkčnosti integrovaného
záchranného systému v Cebivi
29. 10. 2019 - v 9.00 hodin - jednání se zástupci Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje
4. 11. 2019 - v 9.00 hodin - předání staveniště - Kulturní dům –
firmě TAZATA
5. 11. 2019 - v 9.00 hodin - kontrolní den na opravě rybníka
v Bezemíně
7. 11. 2019 - v 9.00 hodin - předání akce opravy rybníka
v Bezemíně

11. 11. 2019 - v 9.00 hodin - oprava zázemí kulturního domu kontrolní den
12. 11. 2019 - v 9.00 hodin - setkání starostů ORP Stříbro
19. 11. 2019 - od 14.30 hodin - dohled při odvozu dřeva
z obecních lesů
21. 11. 2019 - od 9.00 hodin - kontrola průběhu opravy zázemí
v kulturním domě
- od 16:30 hodin – dohled při odvozu dřeva
z obecních lesů
26. 11. 2019 - od 13.00 hodin - setkání starostů Mikroregionu
v Cebivi
28. 11. 2019 - od 9.00 hodin - jednání členské schůze SOČ
v Černošíně
29. 11. 2019 - od 9.00 hodin - zasedání Valné hromady
Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech v Karlových Varech.
Zdeněk Kovář

1

Cebivský zpravodaj č. 6/2019

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - říjen - listopad 2019
Rekonstrukce kulturního domu zahájena
Začátkem listopadu byla zahájena rekonstrukce sociálního
zařízení kulturního domu, která by kromě vybudování nových
WC měla přispět i k řešení neustálých problémů způsobených
ucpáváním odpadů. Součástí rekonstrukce bude i zřízení nového zázemí pro sál, příprava rozvodů pro nápojový bar na sále
a příprava instalací k WC pro imobilní občany, které bude řeše-

no v rámci další etapy rekonstrukce KD. Stavební dozor zajišťuje
Projekční kancelář Ing. Josefa Voříška. Další etapa rekonstrukce
KD, která se bude připravovat v příštím roce, bude řešit výměnu
stávajících kotlů tak, aby od roku 2022 splňovaly předepsanou
emisní třídu.

Snažíme se získat prostředky na revitalizaci zeleně v obci
Za obec jsem zpracoval žádost o dotaci na 1. etapu revitalizace
veřejné zeleně v obci. V prvním kole hodnocení žádost uspěla
a nyní čekáme na výsledek hodnocení z Ministerstva životního
prostředí. Po konzultacích s poskytovatelem dotace jsme nakonec z projektu museli vypustit původně plánované odstavné plochy pro osobní automobily na pravé straně návsi, protože dotace

by náklady na jejich zřízení pokryla jen částečně. Obec nicméně
do budoucna i nadále počítá s jejich zřízením, a to v případě vypsání jiného vhodného dotačního titulu. Parkovací a odstavné
plochy musí být součástí infrastruktury obce a jejich nedostatek
je jednou z příčin toho, že lidé parkují a zelených plochách, o které se obec snaží s vynakládáním nemalých prostředků pečovat.

Daří se nám získávat pozemky do vlastnictví obce
V říjnu a listopadu proběhla další jednání ohledně získání některých pozemků do vlastnictví obce:
Obec v roce 2015 neúspěšně požádala o převod pozemku
pod asfaltovým parkovištěm u nových bytovek a od té doby
vyčkávala na výsledek své žádosti. Vzhledem k tomu, že
do počátku letošního roku neobdržela žádnou odpověď,
zpracoval jsem po jednáních na Státním pozemkovém úřadu v Plzni nový privatizační projekt, který kromě převodu
parkoviště zahrnoval i převod části místní komunikace před
bytovkami a komunikaci před dvojdomky nad poštou, které
obci rovněž nepatřily. Vynaložená práce a řada jednání se
vyplatily, protože v září náš projekt schválilo Ministerstvo
financí a rozhodlo, že obec bezúplatně obdrží všechny požadované pozemky, které byly součástí privatizačního projektu. To, v případě dostatku finančních prostředků, umožní
v budoucnu jak obnovu asfaltového povrchu parkoviště, tak
(snad konečně) i položení asfaltového koberce na celé místní
komunikaci u nových i starých bytovek.

Úprava dvora za obecním úřadem
K zajištění možnosti lepšího umístění techniky, uskladnění
palivového dřeva a dalšího materiálu je třeba vybudovat na dvoře
za budovou obecního úřadu vhodné přístřešky a časem strhnout
i stávající garáž v nevyhovujícím stavu a nahradit ji garáží novou.
K vybudování přístřešků jsem proto navrhl využít aktuální přebytek kůrovcového dřeva z obecních lesů, ze kterého obec nechá
nařezat konstrukční trámy a ušetříme tím část financí. Vlastní
montáž přístřešků provede na základě zpracované dokumentace
vybraná firma.
Foto: Obecní dvůr - aktuální stav
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Před dokončením jsou i jednání o směně pozemků parc. č.
1080/16 a parc. č. 1080/17 u bytovek a v případě schválení
směny zastupitelstvem ji bude možné v následujícím roce
realizovat. Otevře se tím možnost bezproblémového provedení 2. části revitalizace zeleně v okolí bytovek, která je plánována na rok 2023 a vlastnické vztahy již nebudou bránit
ani případné opravě místní panelové komunikace.
Obec rovněž podniká všechny potřebné kroky k odblokování stávající neuspokojivé situace a k otevření možnosti
získání pozemků, které byly součástí restitucí a nyní jsou
ve vlastnictví společnosti Cebiv s.r.o. V říjnu k tomu proběhlo jednání s jednatelem společnosti. Konečné dořešení této
záležitosti je však podmíněno tím, že na těchto pozemcích
nebudou váznout žádná zástavní práva. V opačném případě
na směnu obec nepřistoupí.
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Obec počítá se zapojením hasičů do provedení úprav požární zbrojnice
S velitelem jednotky SDH Cebiv panem Michalíkem jsme
předběžně konzultovali rozsah prací nezbytných ke zlepšení aktuálního stavu požární zbrojnice a plochy před zbrojnicí
a možnost zapojení našich hasičů do provedení těchto prací.
Konkrétní postup a zapojení členů SDH budou následně projednány v rámci SDH Cebiv. Cílem je, aby plánované úpravy
proběhly v průběhu příštího roku tak, aby byly dokončeny před
dodáním nového požárního auta. V této souvislosti dne 12. 11.
2019 za obec zúčastnil jednání na Ministerstvu vnitra ČR - GŘ
HZS ČR o podmínkách přidělení dotace na nákup tohoto vozidla. Abychom dotaci obdrželi, musíme společně s našimi hasiči
do konce roku připravit konkrétní technické řešení vozidla tak,
aby odpovídalo podmínkám poskytovatele dotace a navržené
provedení automobilu nechat schválit na HZS Plzeňského kraje.

Veškerou administraci žádosti zajistíme z důvodu úspory peněz
vlastními silami.

Jednáme o nové podobě webových stránek obce s možností sdílení dat přes sociální sítě
Se zástupcem firmy Galileo, která zajišťuje servis našich internetových stránek, jsme jednali o možnosti a finanční náročnosti
modernizace webu obce, včetně zapojení některých nových modulů, umožňujících rozšíření přístupu pro občany cestou soci-

álních sítí. Návrh firmy Galileo jsme projednali v zastupitelstvu
obce a s ohledem na omezené finanční možnosti obce jsme se
dohodli o odložení konečného rozhodnutí na příští rok.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Kulturní komise
Setkání seniorů
19. října se konalo tradiční setkání seniorů. Bylo pro ně připraveno vystoupení dětí, občerstvení a k tanci a poslechu hrálo
DUO ORIGINAL. Je velká škoda, že ze všech pozvaných jich
dorazilo pouze 12. Zamrzelo to nejen vystupující děti, které se
těšily, že udělají babičkám a dědečkům radost, ale také všechny
ostatní, kteří se na přípravě akce podíleli.
Halloween
Poslední říjnovou sobotu prošel obcí lampionový průvod halloweenských masek. Vycházelo se od obecního úřadu a končilo
v kulturním domě. Strašidelně dětem zahrál DJ Sulda. Dětičky
tančily, zpívaly a recitovaly a za to si vysoutěžily sladké odměny. Dětem i rodičům se líbilo (alespoň tedy říkali ☺), tak hurá
na další akci.
Rozsvícení vánočního stromu
Začíná první adventní neděle, začínají se rozsvěcet adventní
stromky a nejinak tomu bylo i u nás v Cebivi. Stromek se rozzářil

v pět hodin odpoledne. Pan starosta přivítal všechny zúčastněné.
Naše dětičky vystoupily s písničkami a básničkami. Bylo připraveno pohoštění a pod stromkem nemohl chybět ani voňavý svařáček. Děti vyrobily různé vánoční dekorace, které si každý mohl
odnést domů. Ve stánku s vánočním zbožím prodával Dámský
klub, čímž také přispěl k vánoční atmosféře. Posedělo se při koledách a nikomu nevadilo chladnější počasí. Díky všem, kteří pomáhali jak s pohoštěním tak i maminkám, které měly trpělivost
vyrábět s dětičkami.
Co nás čeká:
Z důvodu rekonstrukce kulturního domu bude další akcí
Masopust, který je plánován na 7. března 2020.
Za kulturní komisi bych ráda popřála všem hezké a klidné
svátky vánoční a šťastné vykročení do nového roku.
předsedkyně Jana Moutelíková

Komise pro pořádek a životní prostředí
Milí spoluobčané,
v minulém měsíci už tradičně proběhl sběr mobilního odpadu
a my bychom rádi poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli
na sesbírání odpadu ze všech koutů naší obce, zejména členům
SDH Cebiv. Je až k nevíře, jaké množství odpadu se každý půl
rok nastřádá. Rádi bychom Vám také ještě jednou dali na vědomí, že začátkem nového roku začne dříve zmiňovaný sběr použi-

tých olejů. Tímto Vás chceme požádat, aby jste nádoby používali
pouze na olej jedlý, organický, pro který jsou určeny, nikoli však
technický či jiný syntetický olej. Na závěr našeho článku Vám
chceme popřát klidné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a ŠTASTNÝ NOVÝ ROK!
Za pořádkovou komisi
		 Jaroslav Vaněk, David Malý, Romana Křížová
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Kontrolní výbor
Do uzávěrky zpravodaje se kontrolní výbor nesešel.

Finančnívýbor
Finanční výbor zpracoval rozpočet na rok 2020. Rozpočet byl
zpracován jako schodkový, kdy schodek ve výši 1 170 758,00 Kč
bude hrazen z přebytků z minulých let. V příjmové části jsou
samozřejmě největší položkou daňové příjmy, dále pak např.
příjmy za prodej dřeva, nebo pronájem pozemků. Ve výdajové
části mj. máme připravenou částku 630 tis. na chodník, 720 tis.
na dokončení rekonstrukce KD, 100 tis. na opravu podlah

na obecním úřadě, 70 tis. na novou autobusovou čekárnu atd.
Schválený rozpočet můžete najít na internetových stránkách
obce. Budeme doufat, že všechny investiční akce budeme schopni finančně pokrýt a že příští rok budou dokončeny všechny naplánované akce.
Za finanční výbor
		
Stanislava Hochgesandtová

HISTORICKÉ OKÉNKO
Dostali jsme se do roku 1975 a přepisujeme článek ze stránky 3 - Zadáno pro SSM
Je zájem o zdravou kulturu
V pátek 20. prosince se sešla svazácká družstva z Cebivi,
Horních Kozolup a Záchlumí na prknech cebivského jeviště,
aby uspořádali 4 a závěrečný zábavný večer : ,, Kdo ví, odpoví.“
Tato akce měla velmi dobrou úroveň. Zvítězilo družstvo Cebivi
před Horními Kozolupami a Záchlumím. Proud vtipných otázek
a někdy ještě vtipnějších odpovědí neustával. Mladí si oživili své
školní vědomosti… Takové přišívání knoflíků, nebo zadělávání
těsta není pro chlapce lehká věc, stejně jako role komentátorky
Čs. Televize z fotbalového utkání Cebiv - Horní Kozolupy pro
dívky ze soutěžních družstev. Mladí se zasmáli a hezky pobavili.
Zkrátka nejlepší druh zábavy, jaký si může naše společnost přát.
Aktivní podíl mládeže na vytváření kultury.
20. prosince 1974 však bylo v cebivském sále kulturního domu
Maškarní v kulturním domě v Cebivi
poloprázdno. 25 mladých diváků shlédlo program, na kterém se
podílelo 17 lidí. Dobrá účast však byla na třech předcházejících
předvánoční shon. Poučení si musí vzít svazácká organizace, ale
soutěžních večerech. Jedním z důvodů byl tentokrát bezesporu
i ostatní složky NF. Protože to není ojedinělý případ - podobná
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Žáci základní školy v Cebivi
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situace je i při některých přednáškách, které pořádají svazáci - je
nutné zlepšovat formy a účinnost propagace jednotlivých akcí.
Zlepšit agitaci a celkový přístup k odbornému a společenskému
růstu svých zaměstnanců by měli i vedoucí závodu zaměstnávajícího převážnou většinu cebivských občanů., státního statku.
/Viz přednáška pro řidiče , zdravotnické a politicko- výchovné
přednášky/.
Vážení čtenáři, na závěr si však neodpustím malou poznámku. Myslím, že v každém z nás je - u někoho více, u někoho
méně- antipatie k učení. Mladý je rád, že ,, vypadl“ ze školy, těm
ze střední generace stačí, když nabádají svoje děti: uč se /něco/,
bav se /nějak/ a generace dědečků a babiček řekne, že už to za to
nestojí. Naše socialistická společnost však chce člověka osvobo-

zovat od náročné práce, chce, aby byl vzdělaný, aby si upevňoval
svůj pokrokový světový názor, aby vrstevníci všech generací společensky rostli. Mladý zanedlouho bude, nebo již vychovává své
děti, starší je ve styku s vnoučaty. Všichni navzájem na sebe působíme a musí nám jít o to, působit v tom dobrém slova smyslu.
A zde vyvstává úkol pro funkcionáře, pedagogy, propagandisty,
členy estrádních a divadelních kroužků, pomáhat lidem překonat onen známý stav nechuti k poznávání a zábavě ve společnosti
jiných, stav spokojenosti s dosavadními vědomosti. Není tady ale
také úkol pro některé čtenáře? Co kdyby se zamysleli nad svým
životem, zda jsou opravdu spokojeni, zda jim stačí po práci strčit nohy do bačkor a sednout si k televizi? Uvítáme vaše názory
k tomuto problému. /V. Šůcha/“

Fotografie bývalé klubovny SSM - dnes klubovna SDH

Měli byste vědět, že i u nás žil hrdina.

5

Cebivský zpravodaj č. 6/2019

6

Cebivský zpravodaj č. 6/2019

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři, i dnes vám napíši pár
řádků o naší činnosti. V obci proběhl sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu
ve spolupráci s firmou Ekodepon Lažany.
Sběru se zúčastnila velká většina našeho
sboru a musím tentokrát říci, že to byl fakt
mazec. Je s podivem, kde se neustále bere tolik odpadu, nehledě na to, že spoustu železného odpadu odvozili naši romští
spoluobčané, někdy i za dohledu vrchních činitelů obce...Holt
jsme asi bohatá vesnice, že si sem jezdí nakupovat jako na hromádky v Německu...Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem,
kdo přiložili ruku k dílu a naši obec jsme ke vší spokojenosti
poklidili .Jen chci dodat ,že železo co na nás zbylo, bylo odvezeno do sběrných surovin. Dále pak proběhne rozsvícení Vánočního stromu, který jsme i letos zabezpečili a dovezli do naší
obce ,aby pak byl celé svátky pýchou naší obce....děkuji všem
,co se na této utajené akci podíleli a strom dovezli a usadili,
tak jako již několik let před obecní úřad, kde má své okouzlující místo u dvou sloupů. No i nadále probíhají různé opravy
a úpravy na klubovně SDH, kde chlapi ve svém volnem čase
tráví spoustu času a tuto klubovnu dávají do nového a lepšího
vzhledu, především velkou zásluhu na tomto dění má pan Hrabák starší, který spoustu věcí a především materiálu dokázal sehnat doslova za hubičku a svou pevnou zednickou rukou dohlíží
na samotné dění při těchto pracích. Velmi děkuji VÁM všem, kdo

jste přiložili ruku k dílu. Blíží se čas VÁNOC a NOVÝ ROK, tak
bych i já rád popřál především krásné a příjemně prožité svátky
vánoční a šťastný a hlavně ve zdraví prožitý nový rok. Mějte se co
nejlépe, hlavně zdraví a také té úcty a pokory...mezi vámi občany.
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt

Dámský klub Cebiv
Předvánoční tvořivé dílny
Když přípravy na adventní čas byly v plném proudu, ve všechdomácnostech, přišly jsme s nápadem uspořádat kreativní dílny
v místní knihovně. Jak je známo, všechny nápady jdou s trochou
úsilí zrealizovat. ☺ Tak jsme pozvaly, 23. 11., místní děti i rodiče do knihovny. Každý si mohl vyrobit nějakou dekoraci, která
zpříjemní adventní čas. Vyráběly se svícny, malovala se keramika
a samozřejmě nechybělo zdobení perníku. Všichni si pak svoje
výrobky odnesli domů. Sobotní odpoledne si všichni zúčastnění
užili.
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Rozsvícení Vánočního stromu
30. 11. již tradičně proběhlo slavnostní rozsvicení vánočního
stromu v naši obci. I když počasí bylo mrazivé účast byla veliká.
I my jsme si pro Vás připravily stánek, kde byla možnost koupit si
vánoční dekorace, které ještě doma některýmchyběly. V nabídce
byly adventní věnce, keramické ozdoby, andělé a mnoho dalšího.
Kdo se u našeho stánku pozastavil, mohl vidět spoustu věcí,
které se vyráběly při schůzkách Dámského klubu.

Věřím, že všem se u nás zakoupené věci líbí a zpříjemní adventní atmosféru v domácím prostředí.
Na závěr bych chtěla jménem všech členů Dámského klubu
popřát krásný a klidný vánoční čas, všem občanům naší obce.
Příjemně strávený čas v rodinném kruhu. Do nového roku
spoustu pracovních úspěchů, každému z Vás spoustu zdraví,
abysme sesetkávali při různých příležitostech i v dalších letech.
Za Dámský klub Ema Modrzewska

Životní jubilea
V prosinci 2019 oslaví narozeniny

František Chadima,
Marie Barnová, Libuše Poláčková,
Vlasta Karásková.
V lednu 2020 oslaví narozeniny

Miloslav Michalčík,
Jaroslav Petráň.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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NAPSALI NÁM…..
Víteček na Šumavě
Ve třetím říjnovém týdnu vyrazili kamarádi z černošínského
Vítečku pod vedením svých vedoucích na týdenní pobyt na Šumavu - tentokráte do Dobré
Vody u Hartmanic. Natěšeni na pobyt ochotně a s radostí pomáhali s přípravou
a nakládáním - a mohlo se
vyrazit.
Hned první den všichni
zažili nestandardní zážitek,
když ve vesničce Bohdašice
umožnila terapeutka a majitelka velkého stáda koní
Barča Brennear ze spolku
Equites Gabreta kontaktní
hipoterapii - všem kamarádům se s koňmi nejen seznámit, ale ti odvážní dostali příležitost
koně pohladit, obejmout, položit jim hlavu na záda, podlézt pod
nimi, zvednout jim nohu, dotknout se kopyta a také povodit si
koně na ohlávce.
Také druhý den byl krásný a plný zážitků - nejprve cesta
na vyhlídku Sv. Vintíře, poté vycházka ke Slatinnému potoku,
kolem kterého vede příjemná silnička v nádherném lese, kde si
všichni užili krásnou dlouhou procházku. Po dobrém obědě nadešlo sjíždění Otavy na raftu. V Sušici kamarádi společně nafoukli
raft a jedna skupina vyrazila na řeku. Původní plán - že se všechny skupiny na cestě do Horažďovic postupně prostřídají, zradil
ale velmi nízký stav vody v řece. Aby se ale kamarádi alespoň
krátce povozili, zajezdili si alespoň na hluboké vodě nad jezem
u Rábí. Všechno večer vylepšily bavorské vdolečky
k večeři - a šup do pelíšků a těšit se na další den.
Ve středu krátce po snídani všichni vyrazili na výlet za šumavskými zvířátky. Nejprve navštívili rysí výběh nedaleko Kvildy - ale smůla - žádného rysa nikdo nespatřil. Naštěstí procházka po lese byla velmi pěkná a užitečná. Poté následovala naučná

stezka s vyhlídkovou věží po
Šumavských slatích a nakonec všichni vyrazili k vlčímu
výběhu u Srní, kde se všem
tajil dech při prohlídce celé
smečky vlků z nevelké vzdálenosti. Sborové vití vlků
zanechá silný dojem v každém, v našich kamarádech
snad ještě větší. Za odměnu
všichni poobědvali sekanou
s bramborem a po odpoledním odpočinku přišel zlatý
hřeb každého výletu - táborák
s pečením buřtů, který měl jako obvykle velký úspěch. Někteří kamarádi vydrželi
u ohně až dlouho do tmy
a společně si zazpívali při
kytaře.
Celý pobyt jako obvykle
zakončili kamarádi společnou návštěvou dvou sušických cukráren. A obě jsou
prý výborné.
Za sociální středisko
Víteček Černošín
Ing. Jiří Kalista
Sociální středisko Víteček Černošín pečuje o děti i dospělé
s mentálním a tělesným postižením, mnohdy i s kombinovanými
vadami 4. stupně.
Více na www.facebook.com/strediskovitecek/ nebo
na http://www.stredisko-vitecek.cz/
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Vzpomínky
Každý z nás má někoho, kdo už není mezi námi a na koho
rád vzpomíná.Toto dušičkové a předvánoční období možná ještě
více než kdy jindy. Já často myslím na své babičky. Na to, jak
snad nikdy nebyly unavené, stále plné elánu a vždy pro nás měly
vlídně slovo a pochopení víc než rodiče.
Jsou jídla, která už nám nikdy nikdo neuvaří, aby chutnala stejně jako od nich. Ať to byly vdolky a nebo třeba obyčejný
bramborový guláš. Do pytlíku od mouky jsme vyfasovali vajíčka,
protože pytlík od mouky se nevyhazovaly☺.
Stejně tak, že praly igelitové sáčky….to jsem sice neuznávala,

ale prostě to tak měly.
Sama už mám tři vnoučata a myslím, že nikdy nebudu babička, jako byly ty naše.
Ony jsou nenahraditelné a my, v té dnešní uspěchané době to
prostě nezvládáme.
Ale jedno mám stejně. Nevyhazuji pytlíky od mouky, dávám
do nich skořápky ☺.
Možná mám slušně nakročeno být babička jak se patří……..
MP

Rozhovor se zastupitelem, tentokrát s předsedkyní kulturní komise Janou Moutelíkovou
Přistěhovala ses s rodinou před několika lety do Cebivi. Jak se ti
tu žije a co se ti líbí a naopak, s čím si nespokojená?
To máš pravdu, již tu žijeme 9 let. Cebiv se nám líbila, jak se
říká, na první pohled. Líbí se mi snaha lidí, kteří se snaží naši
vesnici budovat k lepšímu. A s čím jsem nespokojená. Snad jen
to, že někteří lidé si neváží práce druhých (nepořádek).
Prvním rokem pracuješ v zastupitelstvu. Co tě vedlo ke kandidatuře a jak by si zhodnotila svojí činnost a činnost zastupitelstva vůbec?
Chtěla jsem poznat práci v zastupitelstvu a něco pro naši vesnici udělat. Hodnotit svoji činnost? Sama sebe přece nemohu
hodnotit. To musí udělat ti, kteří mi dali svůj hlas. Zastupitelstvo

se snaží dát věci do pohybu, což se mi líbí. Ale potřebovalo by
více stmelit.
Je něco, co bys chtěla svojí prací v zastupitelstvu změnit?
Ano, chtěla bych nějaký prostor pro děti, aby se měly kde
scházet, něco jako klubovnu. To opravdu moc chybí. A ještě přispět ke zvelebení naší vesničky.
Blíží se vánoční svátky. Co pro tebe znamenají?
Vánoce mám moc ráda. Znamenají pro mě moře práce, ale zároveň klid, pohodu a štěstí.
zpracovala Pavlína jonášová

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
USNESENÍ č. 9/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 23. října 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 8/2019.
2. Znalecký posudek o ceně pozemků p.č. 1034/5, 1184, 1080/6
a 1080/17, k. ú. Cebiv.
3. Informaci o odstranění nepoužívané zděné distribuční
trafostanice na p. p. č. 77, k.ú. Cebiv.
4. Oznámení JSDH Cebiv o konání tzv. víkendových posezení
v klubovně SDH v době od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020.
5. Rozpočtové opatření č. 7/2019.
6. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Záměr prodeje hasičského vleku PS 12 za cenu 3 000,- Kč
k 1. 11. 2019.
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4. Úhradu za vývoz jímky z pohostinství ve výši 75% na náklady
obce a 25% na náklady posledního nájemce. Nájemci bude
poskytnuta možnost využít při úhradě splátkový kalendář
dle dohody.
5. Nákup nového herního prvku na dětské hřiště - houpačka
pro nejmenší děti za cenu 28 265,60 Kč.
6. Záměr prodeje dřeva - dub, kulatina, cca 1,5 m3 ke dni
1. 11. 2019 nejvyšší cenové nabídce. Minimální nabízená cena
1 000,- Kč.
7. Prodej mobilní toalety za cenu 100,- Kč.
8. Umístění mobilního přístřešku na p. p. č. 674, k. ú. Bezemín.
9. Příkaz k inventarizaci pro rok 2019.
10. Plán inventur pro rok 2019.
11. Záměr směny nemovitostí - pozemků v k. ú. Cebiv ke dni
1. 11. 2019.
12. Odměny pro členy finančního výboru.
13. Odměny pro členy redakční rady Cebivského zpravodaje.
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USNESENÍ č. 10/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 20. listopadu 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 9/2019.
2. Rozpočtové opatření č. 8/2019.
3. Rozpočtové opatření č. 9/2019.
4. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Žádost o zavedení pečovatelské služby - dovoz obědů,
pedikůra, dovoz léků.
4. Pravidelné hlášení velitele hasičů o činnosti JSDH Cebiv
min. 1x za tři měsíce a informace OLH o stavu obecních lesů
min. 1x ročně.
5. Návrh rozpočtu na rok 2020.
6. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2021 - 2023.
7. Smlouvu o zpracování auditu s výroční zprávou o stavu
ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a plnění
nařízení EIDAS s INNOVATION One s.r.o., Březenecká 4808,
Chomutov.
8. Prodej hasičského vleku PS 12 za cenu 3 000,- Kč pro Obec
Lisov, Lisov 3, Stod.
9. Prodej dřeva - dub, kulatina, cca 1,5 m2 za cenu 3 800,- Kč.
10. Odložení modernizace webových stránek obce.
11. Smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku
do vlastnictví obce s Ministerstvem financí ČR, Letenská 15,
Praha 1 - p. p. č. 1/8, 1082/32 a 1082/34, k. ú. Cebiv.
12. Odložení vyhodnocení záměru směny pozemků v k. ú. Cebiv
se společností Cebiv s.r.o., Klatovská třída 1460/83, Plzeň.

13. Vyhlášení záměru směny pozemků v majetku obce Cebiv
p. p. č. 1034/5 a 1184, k. ú. Cebiv za p. p. č. 1080/16 a 1080/17,
k. ú. Cebiv k 25. 11. 2019.
14. Dodatek č. 10 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo
využití odpadu č. 3010 s Ekodepon s.r.o., Lažany 36, Černošín.
15. Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s Městem Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro.
C. Zastupitelé neschválili:
1. Finanční příspěvek do veřejné sbírky pro Obec Bublava,
Bublava 389, Kraslice.
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem smlouvy o zpracování auditu
s výroční zprávou o stavu ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a plnění nařízení EIDAS s INNOVATION
One s. r. o., Březenecká 4808, Chomutov.
2. Starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku do vlastnictví obce s Ministerstvem
financí ČR, Letenská 15, Praha 1 - p. p. č. 1/8, 1082/32
a 1082/34, k. ú. Cebiv
3. Starostu obce podpisem dodatku č. 10 ke smlouvě o převzetí
a odstranění nebo využití odpadu č. 3010 s Ekodepon s.r.o.,
Lažany 36, Černošín.
4. Starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků s Městem Stříbro,
Masarykovo náměstí 1, Stříbro.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 18. prosince 2019 od 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

SLOVO REDAKTORKY
Tak a jsme na konci…. Na konci zpravodaje, skoro na konci
roku. Když končí rok, bilancuje se a my nebudeme výjimkou.
S tím, jak se vyvíjí technologie a stoupají nároky na kvalitu je
zapotřebí držet krok. Každý z nás si uvědomuje, že zpravodaj
je nástroj, kterým přibližujeme čtenářům život v obci, a proto
začátky pro nás nebyly lehké. Stejně tak, jako každá redakční
rada před námi vnesla do naší tiskoviny svoje představy, tak i
my jsme se zamysleli, jak bychom zpravodaj vylepšili a dostali do něj co nejvíce informací. Vznikly tak nové rubriky jako
Historické okénko, o své činnosti informuje nejen starosta, ale
i místostarosta a výbory. Také informace o činnosti cebivských
organizací je pravidelná. Pro nás je trošku zklamání, že o rub-

riku: ,,Zeptej se svého zastupitele“ není zájem (možná se budeme ptát za vás). Největší změna nastala
v grafickém zpracování a velikosti zpravodaje.
Práce se udělalo hodně a určitě je co zlepšovat, ale doufáme, že máte stejně dobrý pocit
ze zpravodaje jako my. A tak až si užijete
s rodinami krásné a pohodové svátky a
oslavíte konec roku, do kterého vám
celá redakční rada přeje jen to nejlepší
a hodně zdraví, sejdeme se nad dalším zpravodajem a možná nás
napadne něco, čím uspokojíme ty dosud nespokojené.
Pavlína Jonášová

VÝZVA

Redakční rada žádá občany Bezemína o fotografie z historie Bezemína. Rádi bychom uveřejnili tyto fotografie ve zpravodaji.
Fotografie můžete poslat na mailovou adresu zpravodaj@cebiv.cz, nebo se ozvěte na tel:. 739 409 439.
Předem děkujeme											RR
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