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Před koncem loňského roku proběhlo několik tradičních akcí.

Městský úřad Bezdružice
Nabízí možnosti vystavení, dobíjení
a další manipulace s Plzeňskou
kartou.
Pozvání na Masopust
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Vážení spoluobčané,
vychází první vydání Cebivského zpravodaje v roce
2018. Letošní zima je zatím mírná, ale do jara je ještě
daleko a teprve ještě uvidíme, co si pro nás další zimní
měsíce připraví.
Nejprve bych rád zhodnotil kulturní akce uskutečněné v posledním
měsíci roku 2017. Mikulášská nadílka s obchůzkou čertů a anděla
se vydařila a za velké účasti dětí proběhla také mikulášská
diskotéka. Na Silvestra jsme se v kulturním domě za hojné účasti
místních rozloučili se starým rokem diskotékou DJ Suldy.
V posledních dnech roku 2017 byl dokončen bezdrátový rozhlas
v obcích Cebiv a Bezemín. Nyní je ve zkušebním provozu. V příštím
roce nás čeká několik investičních akcí, a to veřejné osvětlení
v Bezemíně a veřejné osvětlení v Cebivi. Dále v nejbližších dnech
začne probíhat oprava místnosti archívu na obecním úřadě. Další
akcí bude oprava střechy kulturního domu a pohostinství, na
které, stejně jako na předešlé akce, budeme žádat dotace. A co
týče kultury, v příštích dvou měsících plánujeme tradiční
masopustní průvod (sobota 17. února 2018), na který naváže
taneční zábava v kulturním domě. V březnu pak uspořádáme
dětskou maškarní diskotéku. Dne 3. února proběhne výroční valná
hromada SDH Cebiv.
Všem čtenářům Cebivského zpravodaje přeji úspěšný rok 2018.
S pozdravem,
Zdeněk Kovář
starosta obce

I. Usnesení ze zasedání obce
Usnesení č. 11/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 20. prosince 2017
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 10/2017.
2) Informaci o změně jízdních řádů pro autobusovou dopravu.
3) Rozpočtové opatření č. 9/2017.
4) Rozpočtové opatření č. 10/2017.
5) Práci výborů a komisí.
6) Různé a diskusi.
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání doplněný o bod 5.9.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Žádost o pronájem kulturního domu dne 13.01.2018.
4) Prodej p.p.č. 980/10 v k.ú. Cebiv.
5) Prodej p.p.č. 980/9 v k.ú.Cebiv.
6) Rozpočet na rok 2018: příjem 4 680 840,- Kč, výdej
5 157 040,- Kč. Schodek ve výši 476 200,- Kč bude hrazen
z přebytků z minulých let.
7) Odměny členů zastupitelstva obce od 01.01.2018:
neuvolněný starosta – 17 647,- Kč;
neuvolnění místostarostové – 7 524,- Kč;
neuvolnění předsedové výborů a komisí – 1 776,- Kč;
neuvolnění členové – 513,- Kč.
8) Krácení odměny zastupitelům obce o 50% výše v případě, že

se bez omluvy nedostaví na jednání zastupitelstva s platností
od 01.01.2018.
9) Dohodu o poskytování služeb - tepla se SVBJ Cebiv 95-96,
SVBJ Cebiv 97-98, SVBJ 99-100 a Agar s.r.o. na období leden
- červen 2018.
10)
Návrh na vyřazení majetku obce v celkové hodnotě
38 723,14 Kč k 31.12.2017.
11)
Odměny pro členy výborů a komisí obce za 2. pololetí
2017.
12)
Zajištění odběru odpadu s obsahem azbestu (eternit) při
mobilních sběrech odpadu pro občany obce v maximálním
množství 50 kg na nemovitost.
C. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji p.p.č.
980/10 v k.ú. Cebiv.
2) Starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji p.p.č. 980/9
v k.ú. Cebiv.
3) Starostu obce podpisem dohody o poskytování služeb – tepla
se SVBJ Cebiv 95-96, SVBJ 99-100 a Agar s.r.o. na období
leden – červen 2018.
4) Mistostarostu obce Evžena Ředinu podpisem dohody o
poskytování služeb – tepla se SVBJ Cebiv 97-98 na období
leden – červen 2018.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na
17.01.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Cebiv.

Usnesení č. 1/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 17. ledna 2018
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 11/2017.
2) Rozpočtové opatření č. 11/2017.
3) Informaci o výše dotace na volby prezidenta ČR.
4) Práci výborů a komisí.
5) Různé a diskusi.

B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání doplněný o bod 5.8.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Souhlas s vybudováním lávky přes Úterský potok.
4) Finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč pro z.s. Aragonit.
5) Souhlas s poskytnutím údajů z katastru nemovitostí
v elektronické podobě firmě Dušan Bostl.
6) Podání žádosti o dotaci z PSOV PK 2018 na akci
„Rekonstrukce střechy kulturního domu a pohostinství“.
7) Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora kultury v PK“ na
akci „Cebivská náves“.

8) Podání žádosti o dotaci na akci „VO Bezemín“.
9) Podání žádosti o dotaci na akci „VO Cebiv“.
10)
Dohodu o provedení práce se zastupitelem obce –
Zdeňka Řezníčková.
11)
Komplexní řešení GDPR pro obec včetně služeb
nezávislého pověřence pro ochranu osobních údajů u firmy
GDPR služby s.r.o.

C. Zastupitelé neschválili:
1) Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.

D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Aragonit z.s.
2) Starostu obce podpisem smlouvy s GDPR s.r.o.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno na
14.02.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Cebiv.

II. Splatnost místních poplatků
Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad je
každoročně splatný do 31.01.
V případě částky vyšší než 1 000,- Kč, je možné poplatek rozdělit
do dvou splátek, kdy druhá splátka je splatná do 30.04.
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Cebiv č. 1/2014 a následných
dodatků č. 1 a 2 je poplatníkem každá fyzická osoba, jejíž činností
vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je pak 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 nádoby 110 – 120 l:
I.
II.
III.
IV.

svoz 12x ročně / vývoz 1x za měsíc
svoz 26 x ročně / vývoz 1x za 14 dní
svoz 42x ročně / vývoz sezonní
svoz 52x ročně / vývoz 1x týdně

Do 30.04. je také splatný poplatek za psa.

730,- Kč
1 460,- Kč
1 780,- Kč
2 190,- Kč

Sazba poplatku za kalendářní rok

činí:

III. za prvního psa
100,- Kč
IV. za druhého a každého dalšího psa téhož majitele
100,- Kč
V. za psa, jehož majitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným

příjmem, popř. uživatel sirotčího důchodu
80,- Kč
VI. za 2. a každého dalšího psa téhož majitele, poživatele
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným příjmem, popř. uživatel sirotčího důch.
100,- Kč
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním
postižením.

VII. Úvodník
Vážení čtenáři Cebivského zpravodaje, rád bych vás informoval o
nově vytvořené emailové adrese zpravodaj@cebiv.cz kam můžete
posílat své příspěvky a náměty k otištění. Je dobré mít na paměti,
že vždy k 20 dni lichého měsíce je stanoven termín uzávěrky.
Zpravodaj i v letošním roce bude přinášet informace z dění v obci
jako přidanou hodnotu jsme pro vás připravili nabídku výletních
míst, některá dobře znáte, o některých jste možná jen slyšeli,
nebo jste na těchto místech již dlouho nebyli a díky pozvánce v
nové rubrice si někdy najdete chvilku a vyrazíte navštívit zajímavá
místa našeho nedalekého okolí. V brzké době bude obec instalovat
cedule Zákaz skládky pod pokutou, jejíž výše je zatím stanovena na
5000 Kč. Takto označená místa se budou častěji kontrolovat a
věřím, že se již podaří zamezit tvorbě černých skládek. V prosinci
jsem byl na členské schůzi SOČ, kde jsem s ředitelem p.
Strankmüllerem jednal o potížích s vývozy tříděného odpadu a o
možnostech vývozu eternitu při velkoobjemovém svozu odpadu.
Všechny informace jsem předal i ostatním zastupitelům a shodli
jsme se, že nabídneme občanům možnost při jarním a podzimním
velkoobjemovém svozu předávat eternit do objemu 50 kg na
nemovitost. Vývozy tříděného odpadu by se měly stát
pravidelnými, protože SOČ chce do svozových vozů nainstalovat
navigace s přesnou trasou a termínem vývozu.
Přeji vám mnoho pěkných zážitků.
Jan Dlouhý

VIII. Výroční schůze SDH Cebiv
SDH Cebiv
Dne 3. 2. 2018 od 18:00 hod se koná v klubovně SDH Cebiv výroční
schůze.
Hlavním bodem programu bude projednání podání žádosti o
dotaci na nákup dopravního vozidla pro místní jednotku.

jednatel SDH Cebiv
IX. Kultura
Zprávy z kultury
Začal nám prosinec, poslední měsíc v roce. A tím pádem byl jako
každý rok 6. prosince Mikuláš. Parta cebivské mládeže se převlékla
do masek a mohlo se s nůší na zádech vyrazit dát dětem balíčky,
které připravil Obecní úřad Cebiv. Čerti se myslím podařili a dětem
chutnalo.
Další akce byla mikulášská diskotéka 10. 12. Děti si užily spoustu
zábavy, byly veselé hry. Také byla nějaká ta „mlska“ a hlavně super
zábava.
Poslední v roce se konala silvestrovská zábava - diskotéka. Přišlo
docela dost lidí a to je dobře. Hudbu a tombolu zajistil pan
Hochgesandt, o půlnoční přípitek a náklady na provoz se postaral
Obecní úřad.
V novém roce nás čeká 17. 2. tradiční masopustní průvod obcí
Cebiv a Bezemín. Snad vyjde počasí a všechny masky, které se
zúčastní, se dobře pobaví. Po průvodu je zajištěna v Kulturním

domě taneční zábava, hraje Proměny Band. Bude tanec a vepřové
hody, dáme si do „zobáčků“. Tímto všechny srdečně zvu!
Pro naše dětičky bude 3. 3. 2018 Masopust v jiném podání, ale
děti se jistě také pobaví i s rodiči. Zábava je zaručena, hrát bude DJ
Sulda. Hry jsou jisté a občerstvení také. Tak hurá a moc se na vás
těšíme masky!!!
Evžen ŘEDINA a kuturní komise
X. Pozvánky a jubilea

V těchto dvou měsících oslaví svá životní jubilea
paní Danuše Rakovcová
paní Jiřina Klinerová
paní Zdeňka Řezníčková
paní Evženie Cabálková
pan Josef Hromka
paní Anna Linková
paní Anna Michalíková
Oslavencům blahopřejeme a přejeme jim mnoho radosti a
štěstí do dalších let.

XI. Naučné stezky blízkého okolí
Přírodní park Kosí potok.
První výlet na který vás pozveme má začátek pouhých 20 minut
jízdy z Cebivi k Caltovu. Pokud vám není známo, kde se Caltov
nachází, tak upřesním, že spadá pod Planou a na mapě jej najdete
přesně v místě, kde Kosí potok křižuje silnici z Lestkova na Planou.
Zde je i první z naučných informačních tabulí na 8 kilometrech jich
potkáte celkem 13. V roce 2016 je nechal Mikroregion
Konstantinolázeňsko opravit a nyní mají svěží a pro děti přitažlivé
ilustrace. Takto návštěvníky láká jejich internetová prezentace:
Kosí potok jako tzv. oblast klidu vznikla již roku 1978, později zde
byla místní pobočkou Českého svazu ochránců přírody
vybudována i naučná stezka v raritním česko-finském provedení.
Současná stezka vás provede 8 km dlouhým úsekem přírodního
parku a na 13 tabulích Vás seznámí s jeho přírodními hodnotami
i historií.

Kosí potok pramení v oblasti Českého lesa na úpatí hory Dyleň
a jako levostranný přítok se pod bývalou vsí Zahoří, vlévá do Mže.
Na dolním toku vytvořila voda hluboké kaňonovité údolí, které
představuje lidskou činností málo narušenou krajinu a skýtá tak
domov specifickým rostlinným a živočišným druhům.
Na cestě budete rovněž míjet pozůstatky několika mlýnů. Na jejich
přítomnost upomínají zbytky náhonů a obvodové zdi původních
staveb. Jedinou dochovanou stavbou je bývalá papírna
pod Kořenem.

Zdroj: http://www.mikroregion-kl.cz/projekty-mikroregionu/projekty-mkl-2016/naucna-stezka-kosipotok/

LZ

XII. Lékařská pohotovost

XIII. Nový jízdní řád Českých drah

platný od 10. 12. 2017
- v pracovních dnech zůstává na trati Pňovany Bezdružice
zachován současný počet vlaků.
- odjezdy vlaků jsou minutově upraveny.
- o víkendech a svátcích mimo letní sezonu stále nejezdí
odpolední pár vlaků 27319/27318.
Od 10. prosince 2017 platí nové jízdní řády veřejné dopravy.
Na trati Pňovany – Bezdružice dochází jen k drobným časovým
úpravám.
Odjezdy vlaků z Cebivi do Plzně jsou v:
4.32 6.34 8.39 12.34
14.34

16.34

18.34

Odjezdy vlaků z Cebivi do Bezdružic jsou v:
5.26 7.22 10.00 13.22
15.22 17.22

19.22

Z Plzně odjíždí vlaky do Bezdružic o 3 minuty dříve, čili ve 32.
minutě po sudé hodině, mimo vlaku 27314, který jede o 5 minut
později.
Odjezdy vlaků z Plzně hlavního nádraží jsou tedy:
6.32., 9.10., 12.32., 14.32., 16.32.,
18.32.
Až do 29. března 2018 nejedou o sobotách, nedělích a svátcích
odpolední vlaky 27319 (odj. z Cebivi ve 14.34) a 27318 (odj. Z
Cebivi v 15,22). POZOR. Vlak 27318 ve 14.32 z Plzně sice jezdí

denně, ale jen do
Pňovan, odkud se
vrací do Plzně.
Během letní turistické
sezony
od 1. dubna 2018 do
5. října 2018 tento,
pár vlaků pojede
denně a ve zbývající
části roku zase jen
v pracovních dnech.
První ranní vlak č.
27311 (jede jen
v pracovních dnech)
má v Pňovanech
přípoj pouze na
Plzeň. Všechny
ostatní vlaky jezdí
přímo do Plzně.
Plánovaná výluka
na rekonstrukci
mostu přes údolí řeky
Mže proběhne
v letních měsících,
patrně od 16. června
do konce září. Vlaky
budou nahrazeny
autobusovou
dopravou.
Bízek Jiří

XIV. Prodejní místo Plzeňské karty - Bezdružice

Město Bezdružice nabízí služby s Plzeňskou kartou
podání žádosti o vydání nové Plzeňské karty
výdej Plzeňské karty
nahrání nároku na slevu na Plzeňskou kartu
prodej předplatného a dobíjení hotovosti
Možnost platby pouze v hotovosti
Provozní doba a kontaktní adresa
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196
Tel.: +420 374 630 515

XV. Inzerce
Prodám obraz s vyobrazením hradu
Gutštejna, zdobený rám, rozměry v četně
rámu 122,5x93cm, cena 2500,-Kč + doprava
150,-Kč. V případě zájmu a pro
zaslání vyobrazení obrazu v barvě a větším
rozlišení pište na museumburg@centrum.cz nebo volejte na
tel.721 475 491. Informace na internetu : EncyklopedieWikipedie-Gutštejn.
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