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ÚVOD
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny jsou nenávratně za námi, a tak bych Vás rád seznámil s tím, co nového se událo na radnici a v obci a také popřál dětem
šťastné vykročení do nového školního roku a hodně sil do učení.
Zvláště pro děti školou povinné by měl být první školní den o něco zajímavější než jindy. Podařilo se nám totiž během letních měsíců dokončit
stavební úpravy a nástavbu základní školy. Vše je již hotovo a připraveno.
Vznikly tři nové třídy, žlutá, oranžová a zelená, které jsou vybaveny novým
nábytkem a interaktivními tabulemi. V novém patře školy se také nachází jeden kabinet,
nutné sociální zařízení, technická místnost s plynovým kotlem a klimatizací. K tomu všemu
vznikla na rozšířené části chodby malá knihovnička. Rád bych i prostřednictvím zpravodaje
poděkoval všem, kteří se na stavbě a její přípravě podíleli. Panu projektantovi, Ing. et Ing.
Petru Kacálkovi, koordinátorovi bezpečnosti, panu Jaroslavu Lukešovi, technickému dozoru
stavby, Janu Křížovi, zhotoviteli, panu Ing. Pavlu Vorlovi a všem jeho zaměstnancům a řemeslníkům, kteří se stavby účastnili, a také paní ředitelce, která se velmi starala o to, aby se podařilo skloubit stavební ruch a výuku dětí během školního roku, a která obětavě celé prázdniny docházela do školy a účastnila se všeho potřebného. Velký dík patří i všem zaměstnancům školy za to, že ve ztížených podmínkách dokázali během školního roku pracovat, vařit,
učit atd. Dík patří jistě i dětem a jejich rodičům, pro které představovala stavba také určité
omezení a nepohodlí. Vlastní stavba stála 11.397.722,- Kč a cena byla do koruny stejná, jak
bylo vysoutěženo v rámci výběrového řízení. Nedošlo tedy k žádnému navýšení v důsledku
víceprací. Vybavení tříd představovalo částku cca 500.000,- Kč a zhruba dalšího půl milionu
zaplatila obec za projektovou dokumentaci, přípravu žádostí o dotaci, výběrové řízení, technický a autorský dozor a další nutné práce. Vše bylo financováno ze tří zdrojů. Hlavní díl byl
hrazen z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která představovala částku
6.820.000,- Kč. Část nového vybavení ve výši 149.000,- Kč byla hrazena z dotace Jihomoravského kraje. Zbytek nákladů hradila obec z vlastních zdrojů a ze zdrojů základní školy. Zástupcům ministerstva i kraje velmi děkujeme.
Slavnostní otevření nových prostor se uskutečnilo ve čtvrtek 25. srpna za účasti všech
výše jmenovaných a dalších hostů. Dětem a jejich rodičům se nová škola otevře prvního září
a všichni ostatní si ji budou moci prohlédnout v sobotu 22. října, kdy bude v rámci oslav výročí 130 let školy den otevřených dveří. Bude také připraven doprovodný program. Na oslavy
Vás již nyní zvu. Podrobný program bude uveřejněn v říjnovém čísle zpravodaje a také
na nástěnkách a internetových stránkách obce a školy.

Začátkem léta proběhla kolaudace dokončených staveb nových komunikací v lokalitě
Černá pole a v průběhu prázdnin byla prakticky dokončena oprava kanalizace v „Dálce“
nad schody. Zde zbývá ještě doasfaltovat část vozovky.
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Během letních prázdnin došlo také k demolici domu č. p. 41 na návsi. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele. Po jeho ukončení (podzim 2016) bude na místě původního stavení zahájena stavba bytového domu. V jeho přízemí vzniknou prostory
pro novou knihovnu, cukrárnu, poštu a kadeřnictví a v prvním patře sedm bytů pro seniory.
Vše bude bezbariérové, počítá se i s výtahem. Byla také podepsána smlouva o poskytování
pečovatelské služby s Centrem sociálních služeb Kuřim, kdy je předběžně domluveno, že sociální pracovnice budou do domu docházet a dle požadavků nájemníků poskytovat pečovatelskou službu. Předpokládaný termín dokončení stavby je jaro 2018.
Připravena je také oprava schodů na parkoviště a vedle studánky v „Dálce“. Ta by měla
začít na přelomu srpna a září a realizovat ji bude firma Univerzální služby Maloň z Předklášteří. V září by také konečně měla být zahájena oprava silnice pod rybníkem. Předání staveniště zhotoviteli, firmě Eurovia CS, se uskuteční ve středu 24. srpna a poté by se mělo začít „kopat“.
V současné době jsme dokončili přípravu projektové dokumentace na opravu místní komunikace v „Dálce“ na „Horce“. Vzhledem k tomu, že části pozemků pod silnicí vlastní majitelé rodinných domků v této lokalitě, požádali jsme je o souhlas se stavbou, který je nutný
pro získání stavebního povolení. Větší část oslovených již souhlas udělila a věřím,
že i ti ostatní se brzy dostaví, abychom mohli brzy požádat stavební úřad v Kuřimi o vydání
stavebního povolení a následně zařadit stavbu do plánu akcí na rok 2017. Všechna ostatní
vyjádření správců sítí i dotčených orgánů již máme, a tak souhlasy vlastníků pozemků jsou
tím posledním, na co čekáme. Projekčně připravujeme i prodloužení chodníku směrem
k Tišnovu a nový přechod pro chodce na konci obce, který by umožnil bezpečný přístup k vlakovému nádraží.
Poslední záležitost, o které bych se rád zmínil, je projekt Obec občanům. Je to celorepublikový projekt společnosti Terra Group, který by měl pomoci občanům, spolkům a dalším
institucím zajistit levnější elektrickou energii a plyn. Podrobné informace o projektu se dočtete
uvnitř zpravodaje a budou také všem domácnostem doručeny do poštovní schránky. V praxi
by to mělo fungovat tak, že společnost v srpnu vysoutěží v aukci ceny energií konkrétního dodavatele a vy budete mít možnost v září s manažerem projektu na obecním úřadě nebo případně elektronicky na internetu porovnat Vaše stávající dodavatele a jejich ceny s nabídkou
v rámci projektu, a pokud budete mít zájem o změnu, zajistí pracovníci projektu vše potřebné.
Přeji Vám ještě mnoho slunných teplých dnů a krásné babí léto.
S pozdravem
Tomáš Kříž, starosta obce
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Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 13/2016
Přítomni: Kříž Tomáš, Ing. Jiří Rohlínek, Plevač Pavel, Bc. Husák Bohuslav, Aleš Slanina
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni všichni členové RO,
RO je usnášeníschopná.

Přijatá usnesení:
•

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016.

•

RO projednala žádost ředitelky MŠ Čebín o čerpání částky z investičního fondu školy
na opravu a zpevnění plochy a chodníku před budovou školy a požaduje doplnění žádosti o bližší informace o záměru a jeho rozsahu a o přínosech této investice
pro provoz MŠ.

•

RO bere na vědomí žádost o změnu územního plánu pro pozemek parc. č. 95/1
v k. ú. Čebín. Rada obce konstatuje, že z části je pozemek „stavební“ již nyní. Chybí
však potřebná infrastruktura. Pro další změny územního plánu v této lokalitě by bylo
zapotřebí řešit komplexně celou lokalitu (cca 38 pozemků). Do doby než bude využita
současná „kapacita“ územního plánu, není požadovaná změna odůvodněná, a proto
se žádostem nevyhovuje.

•

RO projednala žádost ředitelky ZŠ Čebín o čerpání částky 244.179,21 Kč z investičního fondu školy na opravu fasády školy a čerpání schvaluje.

•

RO projednala žádost ředitelky ZŠ Čebín o čerpání částky 70.000,- Kč z investičního
fondu školy na opravu školní jídelny a čerpání schvaluje.

•

RO souhlasí s tím, aby majitel domu č. p. 29 dále čerpal vodu ze studny, která se nachází na pozemku parc. č. 2493/5.

•

RO souhlasí s umístěním prodejního stánku (melouny, jahody, atd.) paní I. S., Dornych,
617 00 Brno, na pozemku parc. č. 2533/1 případně pozemku parc. č. 74/1 v k. ú. Čebín
za obvyklých podmínek do 30. 8. 2016.

•

RO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní M. H., bytem Čebín, 664 23, na byt
v domě č. p. 409 do 31. 12. 2016.

•

RO schvaluje zakoupení 3 kusů interaktivních tabulí do nových tříd základní školy
od dodavatele C Systém CZ a. s., Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno – Židenice
za cenu 79.981,- Kč za jednu sestavu.

•

RO schvaluje zakoupení 3 sestav nábytku do nových tříd základní školy od dodavatele
Potrusil, s. r. o., Vlkova 1a, 628 00 Brno - Líšeň za cenu 40.168,- Kč za jednu sestavu.

•

RO schvaluje zakoupení 24 sestav školních lavic a židliček do nových tříd základní
školy od dodavatele Školex CZ, spol. .s.r.o., Tovární 727/7, 643 00 Brno – Chrlice.

•

RO smlouvu č.: 1040010523/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Čebín st. úpr. VN, TS, NN u nádraží“.
Starosta ukončil jednání RO ve 21:00 hodin.

V Čebíně 20. 6. 2016.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
4

USNESENÍ
Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 14/2016
Přítomni: Kříž Tomáš, Plevač Pavel, Bc. Husák Bohuslav, Aleš Slanina
Omluveni: Ing. Jiří Rohlínek
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni všichni členové RO,
RO je usnášeníschopná.

Přijaté usnesení:
•

RO revokuje usnesení rady obce č. RO 149/2016 ze dne 20. 6. 2016 a jako dodavatele
nábytku do nových tříd ZŠ Čebín schvaluje firmu MY DVA group. a.s., se sídlem Žarošická 4253/18, 628 00 Brno 28. Cena včetně dopravy a montáže činí 128.168,14 Kč
(cena je včetně DPH).
Starosta ukončil jednání RO v 19:05 hodin.

V Čebíně 28. 6. 2016.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 15/2016
Přítomni: Kříž Tomáš, Ing. Jiří Rohlínek, Bc. Husák Bohuslav, Plevač Pavel (přítomen od
19:30) Omluveni: Aleš Slanina
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni čtyři členové RO,
RO je usnášeníschopná.

Přijatá usnesení:
•

RO schvaluje poskytnutí finanční náhrady za odstraněné a poškozené dřeviny v průběhu rekonstrukce kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 8/1 v k. ú. Čebín v roce 2015
ve výši 22.810,- Kč manželům H. a J. H., bytem Čebín, 664 23. Náhrada se poskytuje
ve výši dle znaleckého posudku č. 67-1/2016, Ing. Jany Janíkové. Rada obce ukládá
starostovi obce vypracovat dohodu o poskytnutí této finanční náhrady a tu jménem
obce Čebín uzavřít.

•

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016.

•

RO souhlasí s umístěním reklamní cedule na parkovišti u hlavní silnice v Čebíně.
Jedná se o reklamu na prodej ovoce a zeleniny, kterou na parkovišti prodává pan K..
Souhlas se uděluje panu J. K., bytem Předklášteří do konce roku 2016 a za obvyklých
podmínek (cena za užívání veřejného prostranství činí 20,- Kč/m2/den).

•

RO neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. st. 72/1 v k. ú. Čebín.

•

RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní I. K. bytem Čebín, 664 23, na byt
v domě č. p. 314 do 30. 11. 2016.

Projednáno:
Ředitelka mateřské školy požádala o schválení čerpání prostředků z rezervního fondu
školy ve výši bezmála 500.000,- Kč na úpravy prostranství kolem školy. Proběhla schůzka
na místě, kde nás paní ředitelka seznámila s jejím záměrem. Po vzájemné diskusi bylo dohodnuto, že částka je dost vysoká vzhledem k praktickému přínosu, které by úpravy měly.
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Bylo dohodnuto, že starosta obce požádá zhotovitele opravy místní komunikace
pod rybníkem, zda by nebyl schopen nacenit a realizovat úpravy prostranství jinou technologií a postupem, který by byl levnější a také přínosnější. Došlo by k vyrovnání prostranství
mezi budovou mateřské školy a obecního úřad a následným položením finální asfaltové vrstvy.
Starosta ukončil jednání RO ve 20:00 hodin.
V Čebíně 11. 7. 2016.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 16/2016
Přítomni: Kříž Tomáš, Ing. Jiří Rohlínek, Bc. Husák Bohuslav, Plevač Pavel, Aleš Slanina
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni všichni členové RO,
RO je usnášeníschopná.

Přijaté usnesení:
•

RO souhlasí se zapojením obce Čebín do projektu Obec občanům společnosti Terra
Group Investment, a.s. a schvaluje uzavření dohody o součinnosti v 1. fázi projektu
Obec Občanům.

•

RO ukládá starostovi obce zaslat dokumentaci stavby „II/385 Čebín obchvat“ zastupitelům obce a projednání dokumentace zařadit jako samostatný bod programu zasedání
zastupitelstva obce dne 11. 8. 2016.

•

RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní O. S. na byt v domě č. p. 314
do 30. listopadu 2016 a uzavření dodatku nájemní smlouvy.

V Čebíně 1. 8. 2016.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Usnesení z 16. zasedání ZO Čebín ze dne 19. 5. 2016
Zastupitelstvo obce Čebín volí:
ZO/245/2016 - návrhovou komisi ve složení: Aleš Slanina, Bc. Bohuslav Husák
ZO/246/2016 - dva ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Rohlínek, Libor Malášek

Zastupitelstvo obce Čebín bere na vědomí:
ZO/247/2016 – zprávu starosty obce o tom, které úkoly z 15. zasedání zastupitelstva
obce již byly splněny
ZO/256/2016 - zprávu o činnosti rady obce Čebín za období 15. 4. 2016 – 19. 5. 2016

Zastupitelstvo obce Čebín projednalo a bere na vědomí:
ZO/253/2016 – Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti
KTS Ekologie s.r.o. se sídlem Zastávka, Hutní osada 14, 664 84, za rok 2015.
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Zastupitelstvo obce Čebín schvaluje:
ZO/244/2016 – doplněný program jednání
ZO/248/2016 – uzavření darovací smlouvy, na základě které paní L. B., bytem Otinoves,
daruje obci Čebín pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/208 o výměře 30 m 2. Text smlouvy bude přílohou zápisu.
ZO/249/2016 – uzavření darovací smlouvy, kterou paní K. B., bytem Čebín, daruje obci
Čebín pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/169 o výměře 16 m2, pan J. F., bytem Čebín,
daruje obci Čebín pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/165 o výměře 16 m 2, pan J. S.,
bytem Čebín, daruje obci Čebín pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 2560/9 o výměře 30 m2
a pan P. D., bytem a pan J. D., bytem Čebín, darují obci Čebín pozemek v obci a k. ú. Čebín,
parc. č. 2557/2 o výměře 40 m2 . Text smlouvy bude přílohou zápisu.
ZO/250/2016 – uzavření Smlouvy o úvěru č. 10425/16/LCD s obchodní firmou Česká
spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782. Úvěrová částka
se sjednává ve výši 20.000.000,- Kč a bude použita k financování investičního záměru obce
„Bytový dům č. p. 41“.
ZO/251/2016 – Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2016.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení v zastupitelstvu obce Čebín a nahrazuje
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016.
ZO/252/2016 – peněžitý vklad ve výši 25 000,- Kč, a rovněž i převzetí závazku ke splacení tohoto vkladu, do základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní
Osada 14, Zastávka, 664 84, IČ 283 10 942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60416. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu,
aby učinil za obec jako společníka společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. veškeré s tímto
související právní úkony, zejména učinil podpis písemného prohlášení týkajícího
se převzetí vkladové povinnosti.
ZO/254/2016 - přidělení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace návsi v obci ČEBÍN –
Oprava místních komunikací – III. etapa“ společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Vídeňská
104, 619 00 Brno, IČ 45274924, jejíž nabídka splnila všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, a dle hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší celková nabídková cena
v Kč, předložila nejvýhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo s touto společností. Text
smlouvy o dílo bude přílohou zápisu.
ZO/255/2016 – schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016.
V Čebíně 19. 5. 2016.
(Usnesení je uváděno ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Usnesení ze 17. zasedání ZO Čebín ze dne 16. 6. 2016
Zastupitelstvo obce Čebín volí:
ZO/258/2016 – návrhovou komisi ve složení: RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D., Jiří Beneš
ZO/259/2016 – dva ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Rohlínek, Aleš Slanina

Zastupitelstvo obce Čebín bere na vědomí:
ZO/260/2016 – zprávu starosty obce o činnosti rady obce Čebín za období 19. 5. 2016 –
16. 6. 2016
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Zastupitelstvo obce Čebín schvaluje:
ZO/257/2016 – doplněný program jednání
ZO/261/2016 - uzavření kupní smlouvy mezi obcí Čebín a manžely V. a D. L., bytem Čebín. Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 367/227 o výměře 11 m 2, který vznikne
oddělením od pozemku parc. č. 367/63 v obci a k.ú. Čebín dle geometrickém plánu č. 24892250/2016. Text smlouvy bude přílohou zápisu.
ZO/262/2016 - uzavření kupní smlouvy mezi obcí Čebín a paní J. D., bytem Brno,
a panem P. N., bytem Čebín. Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 367/225 o výměře 34 m2 a pozemku parc. č. 367/226 o výměře 7 m2, které vznikne oddělením od pozemku parc. č. 367/64 v obci a k.ú. Čebín dle geometrickém plánu č. 2489-2250/2016. Text
smlouvy bude přílohou zápisu.
ZO/263/2016 - uzavření kupní smlouvy mezi obcí Čebín a manžely L. a K. J., bytem
Brno. Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 2568/2 o výměře 36 m 2, který vznikne
oddělením od pozemku parc. č. 2568 v obci a k.ú. Čebín dle geometrickém plánu č. 24892250/2016. Text smlouvy bude přílohou zápisu.
ZO/264/2016 - uzavření dodatku č. I ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „V 000085 –
Nástavba a stavební úpravy základní školy, Čebín č. p. 118“ mezi obcí Čebín a Stavební
společností V&K, s.r.o., se sídlem K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Tímto
dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla do 15. 8. 2016. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
ZO/265/2016 - záměr prodeje pozemku pod trafostanicí u vlakového nádraží v Čebíně
pro účely stavby „Čebín st. úpr.VN, TS, NN u nádraží“. Jedná se o část pozemku
parc. č. 2523/1 ve vlastnictví obce Čebín v obci a k. ú. Čebín o výměře přibližně 15,4 m2
(5,5 x 2,8 m)
ZO/266/2016 - směnu pozemků parc. č. st. p. 379 v obci a k. ú. Čebín ve vlastnictví
pana J. V., bytem Čebí, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1019 u Katastrálního úřadu
pro jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov a pozemku parc. č. st. p. 392
v obci a k. ú. Čebín, ve vlastnictví obce Čebín, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Kata strálního úřadu pro jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov. Obec Čebín
uhradí náklady spojené s převodem a daň z převodu nemovitosti. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce dle tohoto usnesení vypracovat návrh smlouvy, tuto jménem obce
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnických práv dle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
ZO/267/2016 - záměr prodeje části pozemku prc. č. 946/68 v obci a k.ú. Čebín o výměře cca 120 m2, která přiléhá k domu č. p. 135 v Čebíně.
ZO/268/2016 - závěrečný účet obce Čebín za rok 2015 s výhradou a přijímá nápravná
opatření. Jednotlivá nápravná opatření jsou popsána v příloze zápisu.
ZO/269/2016 - účetní závěrku obce Čebín za rok 2015.
ZO/270/2016 - investiční příspěvek ve výši 640.200,- Kč pro Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, na zajištění stavby: „Čebín
„nad schody“ – oprava kanalizace na par. č. 946/24“ a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto
příspěvku.
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USNESENÍ
ZO/271/2016 - neinvestiční příspěvek ve výši 200.000,- Kč pro obec Sentice na zajištění
opravy komunikace mezi hřbitovem v Senticích a vlakovým nádražím v Čebíně a uzavření
smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku.
ZO/272/2016 – rozpočtové opatření č. 8/2016 a ukládá paní Navrátilové Lence - účetní
obce zapracovat do rozpočtu obce částku 100 000,- Kč na nákup pozemků.

Zastupitelstvo obce Čebín ukládá:
ZO/273/2016 – starostovi obce požádat obec Sentice o odkup pozemků par. č. 2522/1
a par. č. 2509/31 ve vlastnictví obce Sentice, které se nachází v k.ú. Čebín.
Závěrečný účet obce Čebín za rok 2015 s výhradou a přijímá nápravná opatření.
Jednotlivá nápravná opatření jsou popsána v příloze zápisu.
V Čebíně 16. 6. 2016.
(Usnesení je uváděno ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Infolinka pro dotazy k EET

Od 1. srpna mohou všichni, které zajímá elektronická evidence tržeb (EET) a mají k jejímu spuštění či fungování jakýkoliv dotaz, volat na speciální infolinku Finanční
správy – 225 092 392. Linka je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a je určena
pro zodpovídání všech dotazů vyjma technických.
S ohledem na blížící se termín zahájení vydávání autentizačních údajů ke vstupu
do systému EET, kterým je 1. září 2016, a také přibližující se datum 1. prosince 2016, od kterého budou muset své tržby evidovat podnikatelé v tzv. první vlně (zjednodušeně řečeno ubytovací a stravovací zařízení), spustila Finanční správa k 1. srpnu provoz speciální infolinky,
na které budou erudovaní státní zaměstnanci specializovaní na evidenci tržeb odpovídat
na dotazy veřejnosti.

Infolinka k EET: 225 092 392
Veškeré podrobnosti k evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy a kontaktního formuláře pro technické dotazy jsou k nalezení na webu www.etrzby.cz.
JUDr. David Stančík, ředitel sekce a zástupce ředitele finančního úřadu
Sekce řízení úřadu, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Mobilní rozhlas
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Celorepublikový projekt Obec občanům dorazil
i do Čebína
Vážení občané,
naše obec se zapojila do celostátního projektu Obec
občanům, který pomáhá získat domácnostem, firmám
i spolkům nové prostředky pro budoucí rozvoj. V rámci tohoto projektu proběhne energetická soutěž na dodávky elektřinu a plynu pro naše občany.
Pokud chcete platit méně, bez starostí a za jasně stanovených podmínek, využijte této
možnosti. Platí i pro občany se smlouvami uzavřenými na dobu určitou.
Průměrná úspora domácnosti činí 5 260 Kč/rok.
Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání občanů bezpečně získat lepší podmínky odběru elektřiny, zemního plynu a vody, společně se zárukou
transparentních smluvních podmínek a zajištění jednoduchého procesu případné změny dodavatele.

Připravte si
• Vyúčtovací fakturu za elektřinu a plyn;
• Smlouvu s aktuálním dodavatelem těchto energií včetně dodatků, pokud ji máte;
• Průkaz totožnosti a případně doklad SIPO.

Zapojte se
• Elektronickou přihláškou na www.cebin.obecobcanum.cz.
• Osobní registrací v zasedací místnosti OÚ ve dnech PO 12. 9. 2016 a PO 26. 9. 2016
vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování,
díky které se nemusíte o nic starat. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek
a dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group.
Máte-li dotaz, kontaktujte koordinátora p. Ladislava Krampola na tel.: +420 731 408 620.

Průběh přihlášení
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech dokumentů Vám po skončení energetické soutěže pošleme SMS s vítězným dodavatelem a cenou.
2. Poté zajistíme kompletní papírování k zajištění levnějších dodávek.
3. Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným dodavatelem, která platí vždy na 24 měsíců. Energetická soutěž pro Vás bude zajištěna opakovaně, a to každé 2 roky.
4. Po celou dobu máte k dispozici komplexní zákaznickou péči na čísle
+420 533 101 335.
Po úspěšném zpracování přihlášky obdržíte SMS s kódem, který zadáte
na www.terragroup.cz , a my Vám zašleme ekologický balíček spořičů vody v hodnotě
1000 Kč jako dárek.
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ORGANIZACE A SPOLKY
Orelský tábor 2016 – Tenkrát v Katowě
Oproti minulým rokům jsme změnili místo konání tábora a letošní tábor probíhal
na novém tábořišti v Železném u Tišnova. Na letním táboře jsme se přesunuli prostorem i časem do období divokého západu. Po úvodní cestě pacifickým expresem jsme se přidali
k obyvatelům čtyř čtvrtí městečka Hangman Valley. Hned zpočátku bylo potřeba se vypořádat
s rozsáhlým spiknutím a pomoci šerifovi najít šéfa všech zločineckých band, na kterého byla
vypsána velká odměna. To se většině skupinek podařilo a za takto vydělané peníze zkoušely
své štěstí ve večerním kasinu. V následujících dnech si mohli další peníze vydělat hledáním
vzácných vajec, odchytem zatoulaného dobytka, farmařením, obchodem na burze, ale také
mrštností a odvahou v oblíbeném HU-TU-TU-TU či přenášení diamantů. Notnou dávku odvahy bylo třeba také projevit v cestě nočním lesem, kterou všichni v pořádku zvládli. V neděli
jsme se zúčastnili mše v lomnickém kostele. V odpoledních hodinách probíhaly přípravy
na dvoudenní výlet, na který jsme v pondělí časně zrána vyrazili. Z Tišnova pokračovala naše
cesta vlakem až do Věžné, odkud jsme vyrazili do Trenckovy rokle, tam strávili noc a druhý
den se po červené značce vydali na zpáteční cestu. Při čekání na autobus jsme se ve Skryjích vykoupali v Loučce a zbudovali malé vodní dílo pod dohledem zkušeného stavbyvedoucího Pavla. Na druhý den po návratu z výletu se podařilo zajistit projížďku na koních v Lomnici,
takže si děti mohly vyzkoušet, jaké to je sedět v sedle. Poslední den se skupinky i s vedoucími vydaly hledat poklad v podobě táborových triček. Tato stopovačka se sice protáhla víc, než
jsme předpokládali, ale nakonec všichni našli, co hledali. U večerního ohně byl vyhlášen vítěz
celotáborové hry a rozdány odměny. Závěrem bych rád poděkoval všem za podporu a pomoc, bez které by se nám to nepovedlo, a už teď se těšíme na další rok.
Foto: Natálie Kovaříková

Za Orel Čebín, Vojtěch Man
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ORGANIZACE A SPOLKY
Dětský klub Syslík
Restartujte svoji kariéru za pomoci odborníků
Pokud hledáte práci, nedaří se Vám ji dlouhodobě najít, cítíte potřebu změny, chcete
pracovat v jiném oboru nebo se jen cítíte nespokojení a vlastně ani nevíte proč, může Vám
pomoci tzv. kariérové poradenství. Bezplatně jej v Jihomoravském kraji nabízí Centrum vzdělávání všem. Tuto službu s nabídkou konkrétní aktivity pro maminky a tatínky po rodičovské
dovolené přiblížila v krátkém rozhovoru odborná poradkyně Martina Milotová.

Jak funguje kariérové poradenství?
Kariérový poradce pomáhá ujasnit si přání a cíle, nabízí způsoby, jak se v dané situaci
zorientovat. Nebude Vám říkat, co máte udělat a jak máte žít. Podpoří Vás v procesu hledání
vlastní cesty ke spokojenosti. Konkrétnější představu si můžete udělat na webu
www.vzdelavanivsem.cz/karierove-poradenstvi.

Komu například tento přístup pomáhá?
Každému, kdo zažívá nespokojenost v pracovní oblasti a chce s tím něco dělat. Chápeme, že takové období může být pro člověka náročné. Jedním z nich je nepochybně konec rodičovské dovolené a návrat do zaměstnání. V tomto případě pořádáme rozvojový program
RE: start s prvky kariérového poradenství přímo pro rodiče. Už význam jeho názvu je nový
začátek či opětovné spuštění, a to jej trefně vystihuje.

Jak program RE:start probíhá?
Jde o skupinovou aktivitu. Během pravidelných setkání mají rodiče díky řízeným technikám, vzájemnému sdílení a aktuálním informacím z pracovního trhu možnost hledat sebejistotu, pojmenovat své silné stránky, aktualizovat životopis nebo vyzkoušet si pracovní pohovor nanečisto. Společně s kariérovým poradcem mohou probrat své plány a obavy z harmonizace práce a rodiny, pojmenovat své možnosti a případně objevovat další východiska.

Proč se zaměřujete právě na rodiče?
Chtěli bychom povzbudit rodiče, ukázat jim, že péčí o potomky nepřišli o žádnou
ze svých kvalit, právě naopak. Chcete-li zjistit více, na podzim chystáme malou ochutnávku
našich aktivit přímo v Čebíně. Více informací o termínu konání se dozvíte v Dětském klubu
Syslík, na jeho facebooku, v příštím vydání Čebínského zpravodaje nebo v obecním hlášení.

Co dalšího Centrum vzdělávání všem ještě nabízí?
Od roku 2013 poskytujeme služby napříč jihomoravským regionem. Snažíme se všechny zájemce podporovat v tématech celoživotního vzdělávání, osobního růstu a rozvoje kariéry. Naše služby můžete bezplatně využít na pobočkách v Brně, Boskovicích, Znojmě a Hodoníně. Tým CVV tvoří zkušení kariéroví poradci, kteří jsou vždy ochotni udělat maximum
pro podporu a spokojenost každého, kdo se na něj obrátí.
Napsalo Centrum vzdělávání všem pro Čebínský zpravodaj, https://vzdelavanivsem.cz

Kontakty a informace: Dětský klub Syslík, https://www.facebook.com/detskyklubsyslik
Monika Křížová, koordinátorka Dětského klubu Syslík a Family Point Čebín, tel. 777 342 719
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KALENDÁŘ AKCÍ
Tradiční babské hody 2016
Obec Čebín, Čebínské ženy a dívky
Vás srdečně zvou na

Tradiční babské
hody
které se konají v sobotu 17. září 2016
Program:
dopoledne zvaní na hody
v 15 hod. průvod krojovaných obcí,
doprovází kapela GALÁNI
v 15:30 pásmo tanců žen, dívek a dětí před sokolovnou
(v případě nepříznivého počasí bude program
v sokolovně)
Jako host vystoupí pan Jiří Helán.
Od 20 hod. hodová zábava v sokolovně.
K tanci a poslechu hrají GALÁNI
Vstupné 80,-Kč
Srdečně všechny zveme,
předprodej vstupenek na Obecním úřadě v Čebíně.
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STŘÍPKY Z HISTORICKÝCH KRONIK OBCE
Světová válka r. 1917
Sbírky kovů
Po vesnicích konaly se sbírky kovů, hlavně mosazi a mědi. Lidé dávali mosazné kuchyňské hmoždíře aj. (kdo se nebál, uschoval je).

Rekvisice zvonů
Došlo také na zvony, aby z nich lity mohly býti nové „kanóny“. Dne 30. prosince 1916 sešli se faráři zdejšího katolického děkanátu v Kuřimi. Tam jim nadporučík od vojenského
stavebního oddělení oznámil, které zvony se v jednotlivých kostelích odeberou, a faráři
prostě musili vzíti protokolárně na vědomí toto oznámení. (Již v roce 1915 musily farní úřady
odeslati úřadům seznam zvonů a jich stáří.)
V Čebíně na kostelní věži nacházely se do této doby následující zvony:
1. Zvon zv. “hrubý“ z r. 1708, váhy 400 kg, o průměru 90 cm s vyobrazením: s. Jan Nepomucký, držící v jedné ruce kříž, v druhé palmu a s nápisem: Tento zvon jest ke cti a chvále
Boží a sv. Jana Nep. za dvojctihodného vysoce váženého a velebného Pána Jiříka Ignacia
Waetzurka, ten čas děkana a faráře lomnického a čebínského, nákladem něco téhož chrámu
Páně důchodcův, něco čebínské obce, něco darem Jana Pleskače, souseda a spolu rychtáře
téže obce – v městě Brně od mistra Jana B. Mellach. L. 1708.“ >A peste, fame, bello, igne
libera wos Domine.< (lat.= od moru, hladu, války, ohně vysvoboď nás Pane!)
2. Zvon zvaný „poledník“ z r. 1650, vážící 246 kg o nejv. průměru 76 cm s vyobrazením:
Kristus na kříži, po každé jeho straně anděl s mečem, nad tím shora nápis: I.N.R.J. Nápis pak
zapsán na str. 75.(„Za faráře a rychtáře kostel. dědin Čebína a osad k témuž záduší náležejících kněze Cypriana Berochovského, Bartol. Musila, Tomáše Dvořáka a Valentina Karázka L.
1650“)
3. Zvon „pozdvihovánek“, z r. 1828, 80 ½ kg těžký a 52 cm průměru, s vyobrazeními:
Sv. arch. Michael, ora pronobis, z druhé strany obraz pastýře a nápis:>Karl Stecker in Brünn
gossmich 1828<
4. Zvonek “umíráček“ z r. 1847, 22 kg těžký a 34 cm v průměru s vyobrazeními: Sv. Jan
Nepomucký a na opačné straně Rodička Boží s děťátkem a nápis:>Gegossen bei Karl
Stecker in Brünn 1847<
Dne 25. února 1917 zvoněno bylo 1 hodinu všemi zvony naposled. Dne 26. února byl
největší zvon, „hrubý“, rozbit na 7 kusů a snesen, potom snesen celý zvon třetí, „pozdvihovánek“. Odebrání pomáhali ruští zajatci ze dvora. Srdce zvonů byla ocelová, tedy nepotřebná; uschována na faře. Ověnčený zvon a kusy druhého odvezeny za klinkání umíráčku
do Drásova na nádraží. Dav lidí se slzami je vyprovázel. Zvony odebíral Václav Lefner, zed.
mistr ze Židenic. Tak v Čebíně zůstal jen zvon menší (starší) „poledník“ a „umíráček“. Avšak
v témže ještě roce odzvonili také malému „umíráčku“. Byl dne 31. října 1917 pro válečné účely regulován a Čebínu zbyl jediný zvon, nejstarší. Za zvony oba větší a za dva ze Sentic zaplaceno 2866 Kor (pozn. z toho za „Hrubý“ zvon=1000 Kor, za menší Pozdvihovánek 322 Kor
placeno.), za „umíráček“ 116 Kor. Peníze uloženy jako zvonový fond. (Čebínští pak nové
3 zvony po válce r. 1925 z far. sbírek opatřili za 18 754 Kč, tedy za malý rozdíl.)

Rekvisice varhanních píšťal
Po zvonech došlo také na píšťaly varhan. Podle nařízení staveb. odděl. voj. komanda
odebral Vojtěch Káš, stavit. varhan z Brna, 27 kovových píšťal o váze 32 kg, za ně určený
obnos 480 Kor uložen jako fond varhanový u Živnobanky v Brně.
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STŘÍPKY Z HISTORICKÝCH KRONIK OBCE
Nové sbírky, válečné půjčky
Opět nové sbírky a podpory na všechno možné: na Červený kříž, šatstvo (teplé části
oděvu pro vojíny v poli), žákyně ve škole pletly opět punčochy, šily spodky a košile. Na válečnou 5. půjčku v Čebíně upsáno 95 100 Kor, na 6. 45 050 Kor, samy děti na 6. vál. půjčku
upsaly 5 300 Kor. I pět kg sušených stonků kopřivy velké dětmi v říjnu odesláno, též 15 kg
ostružinového a jahodového listí sušeného na čaj. Kdo nepodporoval a neupisoval půjčky,
měl jistou naději na frontu.
Mgr. Monika Křížová, kronikářka obce

Jeskyně Psí díra
Jeskyně Psí díra byla objevena ve vrchu kopce Čebínka počátkem dubna roku 1975
po clonovém odstřelu v etáži lomu založené v nadmořské výšce 350 m. Jednalo se o svislou
komínovou jeskyni, jejíž vchod byl 14 m nad lomovou etáží.
Dne 14. 4. 1975 byl proveden speleologický výzkum této jeskyně. Těžbou narušená
struktura kopce Čebínky nedovolovala přístup ke vchodu do jeskyně slaněním nebo výstupem po lanovém žebříku z etáže, neboť hrozilo stálé nebezpečí zřícení uvolněných kamenů
a skalních bloků. Proto byla ke vstupu
do jeskyně použita vysokozdvižná plošina tišnovských požárníků.
Jeskyně představovala vertikální,
pod úhlem 60 stupňů skloněnou chodbu
či komín, jehož tvar se směrově několikrát lomil. Funkcí komínu bylo odvodňování občasných povrchových vod.
Šířka komínu byla cca 1 m, avšak v některých místech dosahoval až metrů 5.
Celková délka jeskyně byla 41 metrů.
Název Psí díra byl jeskyni dán
při tomto výzkumu a měl charakterizovat
nebezpečnost a nevlídnost této lokality.
Při pokračující těžbě byla tato jeskyně zničena a pro špatnou spolupráci
s těžební organizací se nepodařilo zjistit,
zda při další těžbě bylo nalezeno vertikální pokračování jeskyně, které s největší pravděpodobností muselo existovat, takže další charakter jeskyně zůstal neznám a nezdokumentován.
Karel Celbr
Zdroj: Zpráva o záchranném výzkumu jeskyně Psí díra na Čebínce, typ publikace:
Journal Artikle, rok vydání: 1990, autor: J. Himmel, periodikum: Československý kras, číslo
41, strany 129, 130, 131, publikováno: 1990
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STŘÍPKY Z HISTORICKÝCH KRONIK OBCE
Kamenná deska
Při procházce Čebínem si možná někteří z vás všimli dnes již značně poškozené staré
kamenné desky umístěné na vnější straně sakristie čebínského kostela.
Jedná se o náhrobní desku pocházející ze starého čebínského hřbitova, který se nacházel okolo kostela a roku 1833 byl zrušen. Důvodem jeho zrušení byla stavba nové silnice
Tišnov-Brno, při jejímž budování bylo třeba část starého hřbitova odstranit, čímž se značně
zmenšila jeho celková kapacita. Nalezené kosterní pozůstatky byly vsypány do sklepa
pod kostelní věží a vchod zazděn. Starý hřbitov byl urovnán a zeď odstraněna. V roce 1834
byl vysvěcen hřbitov nový, nacházející se na Šafranici.
Ale vraťme se zpět k výše zmíněné náhrobní desce. Na desce je starou, dnes již velmi
těžce srozumitelnou němčinou napsáno:
Zde odpočívá Václav Michal Fritsch, bývalý správce na odpočinku, který svému synu
Karlu Fritschovi, purkrabímu v Čebíně, 18. září r. 1815 v Pánu zesnul. Jak nestrašná je změna, jak nepochopitelný východ, nevědoucí, jak a kde budeš.
Důvod, proč byla tato deska zazděna do stěny sakristie, se nám již zřejmě nepovede vypátrat, můžeme se pouze domnívat, že pan Václav Michal Fritsch byl velmi zbožný člověk
a jeho syn, purkrabí Karel Fritsch, chtěl na náhrobek svého otce vidět z oken panského dvora
(dnes obchod s potravinami č. 239 a restaurace Pod Skalou č. 24), jehož byl správcem
a v němž se nacházel i jeho byt.

Foto: Karel Celbr 2016
Karel Celbr
Zdroje:

Archiv autora

Kniha Čebín historie a socialistická přítomnost, autorů Rostislava Vermouzka a Františka
Čapka, vydaná nakladatelstvím Blok v Brně roku 1978.
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Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa
odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i Vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci.
Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.

-

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.

-

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší,
ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.

-

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských
sborů po celé republice.

-

Města a obce musejí podle zákona nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
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9. září - Evropský den recyklace baterií
9. září opět ve znamení baterií. Nezapomněli jste odevzdat všechny vybité baterie
k recyklaci?
Již podruhé bude 9. září věnováno třídění a recyklaci baterií. Již podruhé totiž oslavíme
Evropský den recyklace baterií, který v letošním roce připadá na pátek. V tento den, který
se odkazuje k narození slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho, si tak připomeneme význam správného třídění a recyklace baterií.
Jak můžete tento významný den oslavit a přispět k ochraně životního prostředí? Začněte
doma třídit baterie — je to skutečně jednoduché. Třídění vám usnadní sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci
České republiky Vám bude doručena přímo do schránky. Díky krabičce ECOCHEESE
se vám již nebudou baterie povalovat v šuplících. Vše, co musíte udělat, je jednou za čas její
obsah odnést na jedno ze sběrných míst, kterých je v Česku již na 20 tisíc. Praktickou krabičku má doma již více než 120 tisíc domácností.

Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu
na jejich značku, velikost, množství či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných
dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách. Obec ČEBÍN má sběrnou nádobu
umístěnu na obecním úřadě. Sběrný dvůr, který se v Čebíně nachází vedle Obecního úřadu,
je otevřený ve středu od 15:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. I zde lze baterie
k recyklaci odevzdat. Seznam všech sběrných míst naleznete v nové interaktivní mapě Ecobat mapa.ecobat.cz.

Víte, kolik máte doma baterií?
Průměrná česká rodina má doma 49 baterií, z toho 8 použitých, jak vyplynulo z průzkumu společnosti Recyklohraní o.p.s. V západní Evropě není výjimkou i 115 přenosných baterií
v jedné domácnosti. V České republice se ročně vytřídí přes 1 200 tun použitých baterií
a akumulátorů, tedy na 35 % baterií dodaných na náš trh. To znamená, že se k recyklaci
dostane pouze každá třetí baterie dodaná na trh. Otevřete zásuvky a šuplíky a zjistěte,
zda i vy nemáte doma baterie, které je třeba vytřídit! Čím více vybitých baterií se totiž
dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových. Také zdraví nebezpečné látky, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg
zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů
baterií poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?

Proč si připomínáme právě Luigi Galvaniho?
Luigi Galvani se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Galvaniho badatelská činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního
galvanického článku. Princip tohoto článku se později stal základním konstrukčním prvkem
všech elektrických baterií a akumulátorů. A i když Galvani není přímým tvůrcem baterií,
je jejich nepopiratelným duchovním otcem.

21

RŮZNÉ
Socioduatlon
Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé, Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Vás zve na 2. ročník Socioduatlonu.
O co jde? Pojedeme závod, který se skládá z jízdy na horském kole a běhu. Vše se odehrává v okolí obce Čebín a zváni jsou všichni, kdo rádi pomáhají druhým lidem, kdo si nechají
pomáhat, kdo s námi spolupracují a kdo rádi sportují (klienti, sociální a pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, občané Čebína a ostatní přátelé…).
První část závodu se pojede na horském kole po lesních a polních cestách na dvou
okruzích (celkem 14,2 km). Druhá část závodu se poběží po lesních a polních cestách taktéž
na dvou okruzích (celkem 5,1 km).
Kde a kdy se závod odehrává? 2. 10. 2016 v Čebíně a přilehlém okolí. Sraz a prezentace proběhne v orlovně Čebín od 9:00 do 10:15.
Start závodu v 10:30 „Na plácku u kravína ;)“ (cca 300m od orlovny)

Startovné:
pracovníci, Čebíňáci: 100,- při registraci do 29. 9. 2016 nebo 120,- na místě bez registrace
klienti, děti do 18-ti let: 60,- při registraci do 29. 9. 2016 nebo 80,- na místě bez registrace
Startovné zahrnuje ceny, občerstvení na trase, gulášek, závin a tradiční jablečný mošt
po závodě. Podrobné informace o závodu naleznete v propozicích na internetových stránkách: www.socialniprevence.cz (Akce Socioduatlon)
Naše motto: „Kdo pojede a nevzdá závod, je pro nás vítěz!“

Turistbus - nové spojení mezi jižní Moravou a Dolním
Rakouskem (IDS JMK)
Vážení cestující,
Turistbus jezdí mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem po trase Podivín - Lednice –
Valtice - Schrattenberg - Herrnbaumgarten - Poysdorf - Poysbrunn - Falkenstein - Drasenhofen - Mikulov - Pasohlávky, Aqualand.
Na lince platí běžný tarif IDS JMK. TURISTBUS je v provozu od 1. 7. do 30. 10. 2016.
Více na www.idsjmk.cz/turistbus
Zdroj.: INTEGROVANÉ NOVINKY,
aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně, číslo 18/2016
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Oznámení o stěhování oddělení SSP a dávek
pěstounské péče
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno – venkov oznamuje,
že oddělení SSP a dávek pěstounské péče se přestěhovalo z pracoviště Koliště 17 na novou
adresu: ÚP Brno – venkov, Šujanovo nám. 3, 660 35 Brno, 4. patro.
RNDr. Igor Poledňák, ředitel kontaktního pracoviště Brno – venkov
(Pozn.: redakčně upraveno)

Jak doma správně pečovat o vodu v bazénu?
Letní počasí a k tomu koupel kdykoliv se nám zachce - ve vlastním bazénu u domu
nebo třeba na chalupě. Pro ty z Vás, kteří nemusí o takovém letním ochlazení jen snít, jsme
připravili několik rad, jak se doma o vodu na koupání správně starat.
Zodpověděla je vedoucí akreditovaných vodohospodářských laboratoří VODÁRENSKÉ
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., RNDr. Zdenka Boháčková.
Máme doma bazén. Vydrží v něm jedna voda po celé léto nebo je vhodnější jej třeba
v půlce sezóny vypustit a znovu na-pustit?
Ano, doporučovala bych obměnu vody v bazénu, podle jeho využívání. I ve veřejných
bazénech se provádí obměna v souladu s provozním řádem a v návaznosti na počet návštěvníků. Na-příklad se odpouští 30 l vody za den na osobu, u dětského bazénu je to 45 l
na den a osobu. U soukromých bazénů je to podle vlastních zkušeností jeho majitelů.
Jak tedy poznám, že voda doma v bazénu není v pořádku?
Jedním z prvních signálů, že voda v bazénu není v pořádku, bývá změna barvy nebo zákal. Zelená a zakalená voda signalizuje přítomnost řas, většinou se doporučuje upravit pH
v bazénu, přidat algicid proti řasám. Doporučuje se také tzv. šokovou chloraci a následné odstranění zákalu intenzivní filtrací.
V případě že voda vykazuje mléčný zákal, způsobený například hojným organickým znečištěním je potřebné zkontrolovat filtraci provést zpětné praní filtru, dávko-vat vločkovač
(flokulant). Pro urychlení procesu čištění je vhodné vyprázdnit 1/3 až 1/2 vody bazénu a nahradit čerstvou vodou. Následně změřit a upravit pH a provést šokovou chloraci, popřípadě
vy-měnit pískovou náplň, je-li stará nejméně rok.
Při extrémně vysokých teplotách v létě je vhodné prodloužit dobu filtrování. Chlorové přípravky je vhodné dávkovat nejlépe po západu slunce.
Doporučujete u domácích bazénů udělat nějaké kontroly kvality vody? Co je potřeba
zkontrolovat?
Zcela jistě bych vodu v bazénu nechala kontrolovat, zejména pokud je využívaná
pro menší děti. Kontrolu pH a chloru si může poměrně jednoduchým způsobem vlastník
bazénu sám. V laboratoři se je vhodné zkontrolovat organický uhlík a některý z mikrobiologických ukazatelů například Escherichia Coli.
Přijedete na kontrolu k nám nebo musím někam vodu dovést?
Vzorkovnice pro odběr je potřebné vyzvednout si v laboratoři. A to nejen v Br-ně, ale
i v sídlech divizí. Pracovníci laboratoří Vám poradí, jak a kde vzorek odebrat a jak s ním následně manipulovat.
23

RŮZNÉ
Co takové přezkoušení stojí?
Cena je dána rozsahem kontroly, počtem požadovaných stanovení. Celý rozsah požadovaný vyhláškou lze provést v ceně cca 1000 korun, vybrané ukazatele kvality vody lze zjistit v ceně 500 korun.

Zajímavosti o koupání
Kde se obyvatelé České republiky nejraději koupou? 40% dotazovaných preferuje přírod-ní koupaliště, 40% veřejné bazény a 12 % dotazovaných využívá vlastní bazén. Česká
republika patří k zemím s nejvyšším počtem vlastních bazénů v přepočtu na 100 tis. obyvatel, v roce 2012 to bylo cca 250 tisíc soukromých bazénů. To vše vyplývá ze studie
HELWEN Státního zdravotního ústavu.

Přírodní koupaliště
Zde se sledují zejména dva indikátory fekální-ho znečištění (E.coli a střevní enterokoky).
Se zvyšující se teplotou se v nádržích množí tzv. vodní květ - sinice. Ty mohou způsobit vyrážky, zarudlé oči, rýmu, ale produkují i toxiny, které mohou vést k lehké akutní otravě
projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní
problémy. Jak je poznat? Zkuste naplnit průhlednou láhev vodou, v níž se chcete koupat,
a nechte ji asi 20 minut stát v klidu na světle. Pokud se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený organismy ve tvaru "sekaného jehličí nebo krupice", jedná se zřejmě o sinice.

Veřejné bazény
Ve veřejných bazénech se sleduje v souladu s Vyhláškou č. 238/2011 Sb. vedle škály
mikrobiologických ukazatelů například pH, chlor, dusičnany a množství organického uhlíku.
Rozsah a četnost kontrol je dána velikostí bazénu a teplotou vody. Desinfekce bazénových
vod se neobejde bez využití sloučenin chloru. Produkty chlorace jsou však rizikové pro plavce. Největším zdravotním rizikem je trichloramin - vysoce toxická látka vznikající reakcí chloru
a močoviny. Z vody je uvolňována do ovzduší, vytváří známý „chlorový“ zápach, dráždí
pokožku i sliznice dýchacích cest, u vrcholových sportovců se projevuje dokonce tzv. zátěžové astma.
Máte na nás otázky z oblasti vodárenství? Pište nám na e-mail: sebkova@vasgr.cz
VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE VAS, Soběšická 151, 638 00 Brno
Zpracovala: Mgr. Iva Šebková, © VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Zdroj: e-Kapka, Informace pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
číslo 2/2016.
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Co nespadá do společného jmění?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v minulém díle jsme se zabývali možností modifikace manželského majetkového režimu.
Nyní se podíváme na zákonný režim společného jmění, u kterého platí obecné pravidlo,
že veškeré příjmy i veškeré dluhy, které nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně
za trvání manželství, jsou součástí společného jmění. Z tohoto pravidla existují níže uvedené
zákonné výjimky.
První z výjimek představují věci osobní potřeby. Platí, že všechno, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, např. ošacení, má tento manžel ve svém výlučném vlastnictví.
Součástí společného jmění není ani to, co nabyl jen jeden z manželů darem, děděním
nebo odkazem. Avšak dárce v případě darování a zůstavitel v pořízení pro případ smrti může
projevit úmysl jiný, tzn. darovat či odkázat věc do společného jmění.
To, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených
právech, také nespadá do společného jmění. Pro názornost lze uvést kompenzaci za způsobenou nemajetkovou újmu při zásahu osobnostních práv či nárok na bolestné.
Do společného jmění nespadá také to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním
vztahujícím se k jeho výlučnému majetku. Půjde o především o prodej výlučně vlastněných
věcí, nebo naopak nabytí nové věci z výlučných prostředků manžela.
Společné jmění dále netvoří to, co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku, což je logické, nakolik náhrada za výhradní
majetek představuje pouze jinou formu předchozího výlučného majetku.
Přes výše uvedené zákonné případy, kdy věci nespadají do společného jmění, je potřeba pamatovat, že zisk z toho, co náleží výhradně jen jednomu z manželů, již tvoří součást
společného jmění manželů. Jako typický příklad lze uvést uzavření nájemní smlouvy, kterou
jeden z manželů pronajímá svůj výlučně vlastněný byt. V takovém případě se nájemné
po odečtení nákladů stává součástí společného jmění.
U dluhů lze uvést dva případy, kdy se dluh nestává součástí společného jmění. Prvním
případem jsou dluhy, jež se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů.
Druhým případem jsou dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého
manžela, přičemž se současně nejedná o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb
rodiny.
Zákonná úprava tak pamatuje na životní situace, u kterých jak příjmy, tak i dluhy nespadají do společného jmění, a to přesto, že mezi manželi neexistuje smlouva o manželském
majetkovém režimu.
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Kupujete nemovitost? Pozor na změnu poplatníka
daně z nabytí nemovitých věcí!
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
před několika dny byla ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášena pod č. 254/2016
Sb. novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která s sebou přináší zásadní novinky. Jednu z nich si nyní přiblížíme.
Výraznou novinkou je změna osoby poplatníka. Nyní je poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí u koupě nemovitostí převodce vlastnického práva, tzn. prodávající. Prodávající a kupující se však můžou již v uzavírané kupní smlouvě dohodnout, že daň uhradí kupující.
Nově bude od 1. 11. 2016 poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel
vlastnického práva k nemovité věci, tzn. kupující. Osoba poplatníka bude takto dána vždycky. Novela již neuvažuje o možnosti upravit si smluvně, kdo daň zaplatí.
Nyní, pokud je poplatníkem prodávající, kupující je ručitelem. Tzn., že neuhradil-li daň
z nabytí nemovitých věcí prodávající, musí ji uhradit kupující. Zaplacenou částku pak následně může vymáhat po prodávajícím.
Od 1. 11. 2016 však nově zákonná úprava s institutem ručení za zaplacení daně
z nabytí nemovitých věcí nepočítá. Prodávající nebude ručit za zaplacení daně kupujícím.
Podání daňového přiznání a platba daně zůstane jen a jen v rukách kupujícího.
Sazba daně zůstává nezměněna. Kupující tak zaplatí daň ve výši 4 %.
Důležité je upozornit na přechodné ustanovení novelizujícího zákona, dle něhož pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem 1. 11. 2016, se použije znění zákonného opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí, účinné přede dnem 1. 11. 2016. Tzn., že rozhodným okamžikem pro vyřešení otázky, kdo podává daňové přiznání a hradí daň z nabytí
nemovitých věcí, bude účinnost nabytí vlastnického práva k nemovitosti.
Lze předpokládat, že sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí uvítají
především finanční úřady z důvodu zjednodušení. Kupující však musí při koupi nemovitosti
předem uvážit, zda disponuje částkou odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí, resp.
Zda má možnost si tuto částku zajistit.
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Přání a vzpomínky
Dne 26. 7. 2016 vzpomeneme 6. výročí od úmrtí p. Františka Kvasnici. Dne 6. 11. 2016
by se dožil 63 roků.
Vzpomínají manželka, syn Jaromír, dcera Lucie s rodinou.
Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem,
když jsme ti dávali, tatínku, naposledy sbohem.
Pro tebe přestaly hvězdy svítit a slunce hřát,
ten kdo tě miloval, nepřestane vzpomínat.
Dne 29. července uplynulo 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk Jelínek. Dne 12. srpna by se dožil
72 roků.
S láskou vzpomínají manželka a dcery Marie a Zdeňka s rodinami.
Dne 12. 8. 2016 by se dožil 57 roků pan Jaroslav Čoupek.
Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 4. 9. 2016 uplyne 12 smutných let, co nás navždy opustila naše drahá maminka
a babička, paní Marie Antonínová, která by se 15.9.2016 dožila 82 roků.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti s rodinami.
Dne 23. 9. 2016 uplynou 4 roky od úmrtí naší milované maminky, babičky
a prababičky, paní Anny Čoupkové.
Stále s láskou vzpomínají dcera Eva s rodinou a kamarádka Milada.

Přání a vzpomínky
Pokud budete mít zájem, rádi zdarma otiskneme v obecním zpravodaji v rubrice „přání
a vzpomínky“ gratulaci (včetně fotografie) k životnímu jubileu Vašich rodinných příslušníků
nebo k narození dítěte. Na přání také uveřejníme vzpomínku na ty, kteří již nejsou mezi námi.
V případě zájmu kontaktujte s dostatečným předstihem (nejlépe měsíc), prosím, redakční
radu (e-mail: redakce@obec-cebin.cz, mobil: 602 505 257).
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REKLAMA A INZERCE
Řádková inzerce
Hledám dům ke koupi, Čebín nebo okolí. Děkuji. T: 606 158 288
Koupím byt, nejlépe OV. Děkuji. T: 737 309 875

Pravidla inzerce ve zpravodaji
Tímto si dovolujeme nabídnout všem zájemcům možnost inzerce a reklamy v obecním
zpravodaji. Je to způsob, jak poměrně snadno oslovit všechny domácnosti v Čebíně, ale také
čtenáře obecního webu, kde bude zpravodaj ke stažení. Níže uvádíme možnosti inzerce
a ceník. Ve zpravodaji bude otištěna pouze ta inzerce, která bude doručena na OÚ nejpozději
v den uzávěrky, tedy poslední den v měsíci, a uhrazena na pokladně Obecního úřadu
v Čebíně. Inzerát je možné zaslat též v elektronické podobě na e-mailovou adresu redakce,
úhradu je však nutné provést v hotovosti. Vaše případné dotazy směřujte prosím
na e-mail: redakce@obec-cebin.cz nebo telefon: 602 505 257.

Inzerce řádková
Cena řádkové inzerce činí 1,- Kč za znak (písmeno, mezera, interpunkční znaménko…).
Velikost písma je shodná s velikostí prostého textu ve zpravodaji.

Inzerce plošná
Dodávané grafické podklady inzerce musí splňovat následující parametry:
• barevný režim: barevný (tisk je barevný)
• rozlišení rastrových souborů – min. 300 dpi
• texty ve vektorových souborech převést do křivek
• výsledná montáž v datových formátech pdf, jpg, tif
• rozměry inzerce
velikost
1/8 strany A5 - 5,95 x 4,27 cm
1/4 strany A5 - 5,95 x 8,85 cm
1/2 strany A5 - 12,20 x 8,85 cm
celá strana A5 - 12,20 x 18,00 cm

cena
100,- Kč
200,- Kč
400,- Kč
800,- Kč

Čebínský zpravodaj 8/2016. Ev. číslo: MK ČR E 19896, měsíčník, vydává
obec Čebín (IČO: 281662, Čebín 21, 664 23), který zpravodaj rozšiřuje
ZDARMA do všech domácností obce; možnost stáhnutí v elektronické podobě
na www.obec-cebin.cz. Řídí redakční rada ve složení Tomáš Kříž, Bc. Vojtěch
Malášek, Mgr. Jana Cacková, Ing. Tomáš Cibulka PhD. Příspěvky, náměty
a inzerci lze podávat panu Tomáši Křížovi na Obecní úřad v Čebíně osobně,
telefonicky na tel. čísle 602 505 257, e-mail: redakce@obec-cebin.cz. Další
číslo zpravodaje vyjde 30. 9. 2016 (č.9/2016). Uzavírka textů a inzerce
je 15. 9. 2016.
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