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ÚVOD
Slovo starosty
Vážení čtenáři,
čas nezadržitelně běží kupředu a mílovými kroky se blíží konec roku.
Rád bych Vás informoval o aktivitách, které máme ještě rozpracované
a které bychom rádi do konce roku dokončili, a také o dalších záležitostech,
které jsme na obecním úřadě, v radě obce či na jednání zastupitelstva
v poslední době řešili.
Čile pokračuje kompletní rekonstrukce silnice pod školu, kterou
provádí firma EUROVIA CS. Již jsou prakticky hotové všechny chodníky
a parkovací stání a nyní probíhají práce na konstrukčních vrstvách vozovky
a je docela možné, že až budete toto číslo zpravodaje číst, bude již silnice hotová.

Byla zahájena také oprava chodníku u budovy vlakového nádraží v Čebíně. Již dříve
byl opraven chodník před vstupem k prodejně lístků a nyní dojde k prodloužení tohoto
chodníku až ke vstupu do podchodu. Práce provádí firma Pokros a pokračuje i přes malé zdržení způsobené řešením nefunkčních dešťových svodů z nádražní budovy poměrně dobře.
Předpokládáme, že do poloviny listopadu by měl být nový chodník dokončen.
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Před propuknutím je oprava schodů na parkoviště u hlavní silnice a v „Dálce“
u studánky. Tu bude provádět firma pana Maloně z Předklášteří. V současné době se čeká
na dodání schodnicových dílů. Pokud nám bude přát počasí, mělo by být dílo hotovo v polovině prosince.
Ještě letos by měla být opravena střecha na skautské klubovně. Jedná se o objekt
bývalého bistra „Na Schodech“, který je ve vlastnictví obce a jenž v současné době využívají
čebínští skauti. Střecha je ve velice špatném stavu a do klubovny zatéká. Stavební práce by
měly začít koncem října.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby bytového domu
na návsi č. p. 41. Termín pro předložení nabídek je stanoven na 26. října 2016
do 10:00 hodin. Poté budou obálky otevřeny a bude probíhat výběr nejvhodnějšího dodavatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velkou zakázku, a také skutečnost, že k dnešnímu dni o zadávací dokumentaci projevilo zájem více jak 50 uchazečů, si netroufám odhadnout, jak dlouho bude hodnocení probíhat. Podle zákona musí být totiž hodnoceny všechny nabídky, nejen ta, která se z hlediska ceny jeví jako nejvýhodnější. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se podařilo dodavatele co nejdříve vybrat a stavba byla zahájena ještě v letošním roce, tak aby se stihly alespoň zemní práce. Co se týče bytového domu, zvláště pak
komerčních prostor v přízemí, připravuje rada obce zadávací dokumentaci pro výběr budoucích nájemníků, kterou bychom rádi do konce roku zveřejnili. Jedná se především o prostory
budoucí cukrárny, kadeřnictví a kanceláře.
Další záležitostí, které jsme se v radě obce a na zasedání zastupitelstva věnovali, byla
novela zákona o přestupcích a s tím spojené kompetence obce v souvislosti s rušením
nočního klidu. Této záležitosti věnuji vlastní článek, který najdete uvnitř zpravodaje. Z oblasti
veřejného pořádku jsou i další dvě témata, která mi přijdou důležitá a která bohužel v poslední době vnímáme velmi negativně. Je to bezohlednost některých majitelů psů a také řidičů, kteří parkují, kde se jim zachce. V obci je instalováno celkem 13 košů na psí exkrementy. S trochou nadsázky by se dalo říct, že jsou skoro na každém rohu. Přesto je nepořádek,
který zanechali majitelé psů po svých mazlíčcích, každodenní realitou nejen na chodnících,
ale bohužel i na veřejných prostranstvích, kam si chodí hrát děti, na dětských hřištích
nebo v areálu „Příhon“. Chtěl bych moc poprosit všechny, kterým není čistota obce a veřejných prostranství lhostejná, aby se snažili společně s námi s tímto nešvarem pomoci především tím, že budou pozitivně působit na své okolí. Dále si dovolím upozornit, že dle § 47
zákona o přestupcích se přestupku proti veřejnému pořádku dopustí ten, kdo znečistí veřejné
prostranství a za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč.
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Dalším problémem, kterému je nutné věnovat pozornost, je parkování. Chápu, že jsou
v obci lokality, kde majitelé vozidel nemají jinou možnost než parkovat v rozporu se zákonem
o provozu na pozemních komunikacích, ale jsou i části obce, kde jsou vybudována parkovací
stání, rodinné domy mají vjezdy nebo garáže, a přesto parkují na silnici či chodníku. A můžeme se pouze domnívat, zda k tomu mají objektivní důvody, anebo je to jen důsledek jejich
lenosti a pohodlí. Z pohledu zákona se jedná o dva typy přestupků:
-

-

stání na chodníku je nedodržením § 53 odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, a to nerespektováním ustanovení, které uvádí, že jiní
účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku
nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak;
nedovolené stání na komunikaci (především na hlavních silničních tazích) porušujícím § 25 odst. 3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
a to nerespektováním ustanovení, které uvádí, že při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;

Z mého pohledu je sice škoda, že ti, co by mohli svá auta parkovat doma, stojí na silnici,
blokují dopravu a mnohdy i ohrožují její bezpečnost především tím, že brání v dostatečném
rozhledu, ale daleko horší je stání na chodníku. Jedna věc je, že dochází k poškození obrubníků jejich přejížděním (stačí se projít například po místní části „Šafranice“, kde je nový
chodník sotva půl roku, nebo naproti Základní škole v Čebíně) a k deformaci vlastních
chodníků, protože zkrátka nejsou stavěny na takové zatížení jako silnice. Co je ale horší,
je fakt, že pak už vlastně nemohou sloužit svému účelu, tedy bezpečnému pohybu chodců.
Zaparkovaná auta nutí například maminky s kočárky vstupovat do silnice, a stojí-li v opačném
pruhu zaparkované jiné auto, je situace mnohdy velmi nepřehledná a nebezpečná, zvláště
pak na krajských komunikacích, kde je velký provoz. Prosím tedy všechny, kdo mají
tu možnost, aby svá auta parkovali doma nebo v souladu se zákonem. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni požádat o součinnost policii ČR.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem za účast ve volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje i do Senátu Parlamentu České republiky, které se konaly první dva říjnové
víkendy. Výsledky voleb v naší obci budou rovněž otištěny v tomto čísle zpravodaje.
Tomáš Kříž, starosta obce
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Usnesení z 18. zasedání ZO Čebín ze dne 11. 8. 2016
Zastupitelstvo obce Čebín volí
ZO/275/2016 - návrhovou komisi ve složení: RNDr. Ludmila Malášková, Petra
Vojancová
ZO/276/2016 - volí dva ověřovatele zápisu: Bohuslav Husák, Bc. Vojtěch Malášek
Zastupitelstvo obce Čebín bere na vědomí
ZO/277/2016 - zprávu o činnosti rady obce za období 16. 6. 2016 – 11. 7. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje
ZO/274/2016 - doplněný program jednání
ZO/278/2016 - Dodatek č. II ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „V 000085 –
Nástavba a stavební úpravy Základní školy, Čebín č. p. 118“. Text dodatku bude přílohou zápisu.
ZO/279/2016 - prodej pozemku parc. č. 946/78 o výměře 163 m 2, který vznikne
na základě geometrického plánu č. 980-20/2016, který vyhotovil Ing. Jiří Hrdina, oddělením z pozemku parc. č. 946/68 v obci a k. ú. Čebín, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, paní Z. V., trvale bytem Čebín, 664 23, za cenu 200,- Kč/m 2 s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem a daň z převodu nemovitostí. Zastupitelstvo obce Čebín ukládá starostovi obce vypracovat dle tohoto usnesení návrh
smlouvy, smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
ZO/280/2016 - rozšíření zadání změny č. III ÚP obce Čebín dle přílohy č. 1 zápisu
ZO/283/2016 - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Čebín č. 07/16/DOT, která byla uzavřena mezi obcí Čebín a Římskokatolickou
farností Čebín. Dodatkem se rozšiřuje účel poskytnutí dotace tak, aby bylo možné
ji použít i na úhradu nákladů spojených s opravou stropů budovy fary v Čebíně. Zastupitelstvo obce Čebín ukládá starostovi obce tento dodatek smlouvy vypracovat
a jménem obce uzavřít.
Zastupitelstvo obce Čebín projednalo
ZO/281/2016 předloženou dokumentaci na stavbu „II/385 Čebín obchvat“.
Se stavbou souhlasí a ukládá starostovi obce projednat s investorem připomínky
dle přílohy č. 2 zápisu.
Zastupitelstvo obce Čebín nesouhlasí
ZO/282/2016 se zapojením obce do projektu Pošta Partner.
V Čebíně 11. 8. 2016.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
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Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 19/2016
Přítomni: Tomáš Kříž, Aleš Slanina, Bc. Bohuslav Husák, Pavel Plevač, Ing. Jiří Rohlínek
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni všichni členové RO, RO
je usnášeníschopná.

Přijatá usnesení:
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

RO schvaluje Výroční zprávu ZŠ Čebín, okres Brno – venkov, příspěvková organizace,
Čebín 118, 664 23, IČ 75023211 za rok 2015.
RO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na pozemku parc. č. 949/4 mezi obcí Čebín a Svazkem vodovodů a kanalizací
Tišnovsko v souvislosti se stavbou „Čebín Dálka – prodloužení kanalizace
k parc. č. 949/16“.
RO neschvaluje umístění upravené unimobuňky určené k prodeji uzenin firmy Agroinvest Bobrová na parkovišti u hlavní silnice v Čebíně.
RO schvaluje v návaznosti na dokončení stavby „Čebín, DPNNv, Malý, p. č. 41/1“
uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330039371/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s., IČ 280 85 400.
RO schvaluje v souvislosti s připravovanou stavbou „Čebín – Podhájí – modernizace
úpravny vody a zvýšení kvality pitné vody“ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 310/3 a 303/1 v k. ú. Čebín
mezi obcí Čebín a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ 49457004.
RO schvaluje v souvislosti s připravovanou stavbou „Čebín – Podhájí – modernizace
úpravny vody a zvýšení kvality pitné vody“ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 368/12, parc. č. 380/4 a parc.
č. 2505 v k. ú. Čebín mezi obcí Čebín a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko,
IČ 49457004.
RO schvaluje opravu dešťové kanalizace ZŠ Čebín. Oprava bude hrazena z provozních prostředků školy.
RO schvaluje s účinností ode dne 1. 9. 2016 na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném změní a podle §5 odstavce 9 nařízení vlády 564/2006 Sb.,
v platném znění, platový výměr ředitelky ZŠ Čebín.
RO schvaluje udělení ředitelského volna v ZŠ Čebín dne 18. 11. 2016 z důvodu školení
pedagogů – EPSON interaktivní tabule.
RO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čebín ve výši 5.000,- Kč paní M. K.,
bytem Čebín, na projekt „Účast na ME a MS v HIPHOP formacích“ a smlouvu o poskytnutí této dotace. ME a MS se zúčastní její syn K. K.
RO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Z. O., bytem 664 23 Čebín, na opravu
chodníku u nádraží ČD v Čebíně dle nabídky ze dne 21. 9. 2016 v celkové ceně
93.040,- Kč včetně DPH.
RO schvaluje zpětvzetí žádosti o navýšení kapacity školní jídelny v rejstříku škol
a školských zařízení.

V Čebíně 26. 9. 2016.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
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Usnesení z 19. zasedání ZO Čebín ze dne 29. 9. 2016
Zastupitelstvo obce Čebín volí
ZO/285/2016 – návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Rohlínek, Ing. Vadim Šikula
ZO/286/2016 – dva ověřovatele zápisu: Bohuslav Husák, Aleš Slanina

Zastupitelstvo obce Čebín bere na vědomí
ZO/287/2016 – zprávu o činnosti rady obce za období 12. 7. 2016 – 5. 9. 2016.
ZO/314/2016 – zápis ze 4. výrobního výboru ke stavbě „II/385 Obchvat Čebín“, kde byly
projednávány připomínky obcí a dalších dotčených subjektů ke konceptu dokumentace
pro stavební povolení.

Zastupitelstvo obce Čebín projednalo a bere na vědomí
ZO/304/2016 – Závěrečný účet DSO Mikroregion Čebínka za rok 2015.
ZO/305/2016 - Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2015.
ZO/306/2016 - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Čebín, okres Brno – venkov za rok 2016.

Zastupitelstvo obce Čebín projednalo
ZO/311/2016 - výzvu MěÚ Kuřim odboru sociálního o poskytnutí dotace a ukládá starostovi obce zjistit podrobný popis poskytované sociální služby.

Zastupitelstvo obce Čebín schvaluje
ZO/284/2016 – doplněný program jednání.
ZO/299/2016 - záměr prodeje pozemku parc. č. 2487 v k.ú. Čebín.
ZO/301/2016 - záměr prodeje pozemku parc. č. 946/55 v k.ú. Čebín.
ZO/302/2016 – koupi pozemku parc. č. 946/76 ve vlastnictví pana J. Š., bytem Čebín,
664 23 Čebín, o výměře 5 m2, nacházejícího se v katastrálním území Čebín, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 224 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno – venkov za cenu 1 500,- Kč. Obec Čebín uhradí veškeré náklady spojené s převodem
a daň z převodu nemovitosti. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce dle tohoto
usnesení připravit návrh smlouvy, smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.
ZO/303/2016 – bezúplatný převod pozemku parc. č. 949/11 z vlastnictví pana J. S., bytem Jinačovice, 664 34, a paní Mgr. J. F., bytem 664 34 Kuřim, o výměře 13 m 2, nacházejícího se v katastrálním území Čebín, který je zapsán na listu vlastnictví č. 224 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov do vlastnictví obce Čebín.
Obec Čebín uhradí veškeré náklady spojené s převodem a daň z převodu nemovitosti. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce dle tohoto usnesení připravit návrh smlouvy,
smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh
na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
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ZO/307/2016 - zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění: „V00143 – Bytový dům č. p. 41“.
ZO/308/2016 - rozpočtové opatření č. 12/2016.
ZO/309/2016 - aktualizovaný rozpočtový výhled obce Čebín na období 2016–2018.
Schválený rozpočtový výhled bude přílohou zápisu.
ZO/310/2016 - s účinností od 1. 10. 2016 Směrnici č. 3/2016 – Směrnice o finanční kontrole, která nahrazuje Směrnici č. 2/2013 ze dne 1. 8. 2013.
ZO/312/2016 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Čebín a městem Kuřim o výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy. Text smlouvy bude přílohou zápisu.
ZO/313/2016 - Obecně závaznou vyhlášku obce Čebín č. 2/2016 o nočním klidu. Text
obecně závazné vyhlášky bude přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelstvo obce Čebín revokuje a schvaluje
Přijaté usnesení: ZO/288/2016 - ZO revokuje své usnesení č. ZO/249/2016 ze dne
19. 5. 2016 a schvaluje darovací smlouvu, kterou dárkyně M. B. daruje nově vzniklý pozemek
v obci a k.ú. Čebín parc. č. 2566/3 ostatní plocha o výměře 25 m 2 se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého vlastnictví přijímá. Nový
pozemek vznikne na základě Geometrického plánu GEO75 s.r.o. č. plánu 974-2244/2016
ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci a k. ú. Čebín parc. č. 2566/1. Text smlouvy
bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu jménem
obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/289/2016 - Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/249/2016 ze dne 19. 5. 2016 a schvaluje darovací smlouvu, kterou dárce J. H. daruje
nově vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/224 ostatní plocha o výměře 31 m 2
se všemi jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého
vlastnictví přijímá. Nový pozemek vznikne na základě Geometrického plánu GEO75 s.r.o.
č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci a k. ú. Čebín
parc. č. 367/202. Text smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu
úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/290/2016 – Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/249/2016 ze dne 19. 5. 2016 a schvaluje darovací smlouvu, kterou dárce Ing. F. H. daruje nově vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 2563/8 ostatní plocha o výměře 21 m 2
se všemi jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého
vlastnictví přijímá. Nový pozemek vznikne na základě Geometrického plánu GEO75 s.r.o.
č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci a k. ú. Čebín
parc. č. 2536/1. Text smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
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Přijaté usnesení: ZO/291/2016 - Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/249/2016 ze dne 19. 5. 2016 a schvaluje darovací smlouvu, kterou dárce M. K. daruje
nově vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 2564/8 ostatní plocha o výměře 24 m 2
se všemi jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého
vlastnictví přijímá. Nový pozemek vznikne na základě Geometrického plánu GEO75 s.r.o.
č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci a k. ú. Čebín
parc. č. 2564/1. Text smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/292/2016 - Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/249/2016 ze dne 19. 5. 2016 a schvaluje darovací smlouvu, kterou dárce P. S. daruje
nově vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 2561/2 ostatní plocha o výměře 27 m 2 se
všemi jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého
vlastnictví přijímá. Nový pozemek vznikne na základě Geometrického plánu GEO75 s.r.o.
č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci a k. ú. Čebín
parc. č. 2561. Text smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/293/2016 - Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/249/2016 ze dne 19. 5. 2016 a schvaluje darovací smlouvu, kterou dárci manželé
D. a I. S. darují nově vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/221 ostatní plocha
o výměře 13 m2 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého vlastnictví přijímá. Nový pozemek vznikne na základě Geometrického plánu
GEO75 s.r.o. č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci
a k. ú. Čebín parc. č. 367/175. Text smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/294/2016 - Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/249/2016 ze dne 19. 5. 2016 a schvaluje darovací smlouvu, kterou dárce Ing. Z. Š. daruje nově vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/223 ostatní plocha o výměře 32
m2 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého vlastnictví přijímá. Nový pozemek vznikne na základě Geometrického plánu GEO75 s.r.o.
č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci a k. ú. Čebín
parc. č. 362/22. Text smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/295/2016 - Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/249/2016 ze dne 19. 5. 2016 a schvaluje darovací smlouvu, kterou dárci I. G. a J. G.
darují nově vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/222 ostatní plocha o výměře
7 m2 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do
svého vlastnictví přijímá, dárce L. M. daruje nově vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc.
č. 2565/7 ostatní plocha o výměře 30 m2 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého vlastnictví přijímá a dárce M. Z. daruje nově
vzniklý pozemek v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/228 ostatní plocha o výměře 2 m 2 se všemi
jeho součástmi a příslušenstvím obdarované obci Čebín, která tento dar do svého vlastnictví
přijímá. Nové pozemky vzniknou na základě Geometrického plánu GEO75 s.r.o. č. plánu
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974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemků v obci a k. ú. Čebín parc.
č. 367/107, parc. č. 2565/1 a parc. č. 367/216. Text smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/296/2016 - Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/262/2016 ze dne 16. 6. 2016 a schvaluje uzavření kupní smlouvy, kterou prodávající
J. D. a P. N. prodávají nově vzniklé pozemky (pozemek vznikne na základě Geometrického
plánu GEO75 s.r.o. č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci
a k. ú. Čebín parc. č. 367/64 o výměře 1672 m 2) v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/225 ostatní
plocha o výměře 34 m2 a parc. č. 367/226 ostatní plocha o výměře 3 m 2 a parc. č. 267/229
ostatní plocha o výměře 3 m2 se všemi jejich součástmi a příslušenstvím kupující obci Čebín.
Text smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto
smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh
na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/297/2016 - Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/263/2016 ze dne 16. 6. 2016 a schvaluje uzavření kupní smlouvy, kterou prodávající
L. J. a K. J. prodávají nově vzniklý pozemek (pozemek vznikne na základě Geometrického
plánu GEO75 s.r.o. č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci
a k. ú. Čebín parc. č. 2568 o výměře 1639 m2) v obci a k. ú. Čebín parc. č. 2568/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupující obci Čebín. Text
smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/298/2016 – Zastupitelstvo obce Čebín revokuje své usnesení
č. ZO/261/2016 ze dne 16. 6. 2016 a schvaluje uzavření kupní smlouvy, kterou prodávající
V. L. a D. L. prodávají nově vzniklý pozemek (pozemek vznikne na základě Geometrického
plánu GEO75 s.r.o. č. plánu 974-2244/2016 ze dne 19. 8. 2016 oddělením od pozemku v obci
a k. ú. Čebín parc. č. 367/63 o výměře 1639 m 2) v obci a k. ú. Čebín parc. č. 367/227 ostatní
plocha o výměře 11 m2 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupující obci Čebín. Text
smlouvy bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijaté usnesení: ZO/300/2016 – Zastupitelstvo obce Čebín revokuje usnesení
z 24. zasedání zastupitelstva obce Čebín ze dne 31. 8. 2006 a schvaluje prodej pozemku
parc. č. 73/3 v k. ú. Čebín, který vznikne na základě geometrického plánu č. 600-42/2007,
který zhotovila paní Simona Vaculíková, oddělením z pozemku parc. č. 72/10 v obci
a k. ú. Čebín, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, panu A. V., trvale bytem Čebín, 664 23, za cenu
dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem a daň
z převodu nemovitostí. Kupní smlouva bude schválena Zastupitelstvem obce Čebín po předložení znaleckého posudku, který uhradí kupující.
V Čebíně 29. 9. 2016.
(Usnesení je uváděno ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
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Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 20/2016
Přítomni: Tomáš Kříž, Bc. Bohuslav Husák, Pavel Plevač, Ing. Jiří Rohlínek
Omluveni: Aleš Slanina
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni čtyři členové RO, RO
je usnášeníschopná.

Přijatá usnesení:
•

RO schvaluje s účinností od 1. 9. 2016 nový platový výměr ředitelky MŠ Čebín.

•

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016.

•

RO souhlasí s demolicí objektu „bažantnice“ z důvodu stavby obchvatu obce.

•

RO projednala uzavření nájemní smlouvy se společností ŽSD a.s., Brněnská 1050,
664 42 Modřice, IČ 64511359. Obec pronajme této společnosti pozemek parc. č. 322/1
(resp. jeho část o výměře 20.000 m2) za účelem provedení terénních úprav. Rada obce
schvaluje záměr pronájmu pozemku a doporučuje zastupitelstvu obce schválit uzavření
této smlouvy.

•

RO schvaluje žádost o odkup pozemku parc. č. 2538 v k. ú. Čebín, který je ve vlastnictví města Kuřimi a na kterém se nachází lesní cesta.

•

RO bere na vědomí informaci starosty obce o přípravě rekonstrukce průtahu obcí
a o jednání se SÚS JMK a s navrženým řešením souhlasí. Rada obce schvaluje objednání aktualizace projektové dokumentace na stavbu „II/385 Čebín průtah“
u společnost IKA Brno, s. r. o.

•

RO bere na vědomí program oslav 130 let Základní školy v Čebíně.

V Čebíně 10. 10. 2016.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
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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 ST 9. 11. 2016 a ST 23. 11. 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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Rušení nočního klidu
Vážení spoluobčané,
novela zákona o přestupcích provedená zákonem č. 204/2015 Sb. změnila s účinností
od 1. října tohoto roku ustanovení § 47 tohoto zákona, který řeší zmocnění obce ke zkrácení
doby nočního klidu. Pravděpodobně jste se o této záležitosti dověděli i z médií, kde byla poměrně dosti prezentována, a možná ve vás vyvolala spoustu otázek, jak to s tím rušením
nočního klidu vlastně je a co může a nemůže obec v této oblasti povolovat. Domnívám se,
že spoustu odpovědí lze najít v materiálu, který k této problematice zpracovalo Ministerstvo
vnitra ČR, a tak jsem si dovolil Vám výňatek z tohoto textu zveřejnit v říjnovém čísle zpravodaje.
Jak uvádí ministerstvo, hlavním cílem pro novelu bylo zajistit, aby veřejný zájem, kterým
je nerušený odpočinek v noční době, byl ve výjimečných případech převážen zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vztahů skrze hlasité noční aktivity, kterými
je například pořádání hodů, společenských plesů nebo oslavy příchodu nového roku. Přičemž
je ale zapotřebí jasně a konkrétně informovat občany o termínu pořádání těchto akcí, aby
se na ně mohli připravit.
Naše zastupitelstvo přistoupilo k této problematice dle mého názoru velice prakticky. Sestavili jsme seznam tradičních akcí, které se v Čebíně konají, a u těch posunuli dobu nočního
klidu. Vzhledem k tomu, že ne vždy se akce konají v přesně stanovený termín, bude obec
operativně vždy v předstihu 5 dní před jejich konáním zveřejňovat tuto informaci na úřední
desce. Splníme tak dle našeho názoru zákonnou povinnost a přitom nebudeme svazovat organizátory konkrétními daty. Jedinou událostí, která se koná vždy ve stejný termín, jsou
oslavy příchodu nového roku na Silvestra, a tak byla vyhláškou doba nočního klidu v tento
den zcela zrušena.
Přikládám výňatek z materiálu MV ČR a celé znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016.
Tomáš Kříž, starosta obce Čebín

Výňatek z textu:
OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE NOČNÍHO KLIDU A K NOVELE ZÁKONA
O PŘESTUPCÍCH, který zpracoval odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. V Praze dne 5. září 2016

Co je to noční klid?
Pojem nočního klidu není zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), ani jiným právním předpisem vymezen. Noční klid
je určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou dobu, na jehož zachování má
společnost zájem za účelem spořádaného a poklidného soužití.

Co lze považovat za rušení nočního klidu?
Za rušení nočního klidu jsou považovány takové projevy fyzických osob v době nočního
klidu, které jsou způsobilé porušit nebo ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek. Typicky
se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu nebo způsobování hluku jinou činností.
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Co je to doba nočního klidu?
Doba nočního klidu je definována zákonem o přestupcích jako doba od 22. do 6. hodiny.
Noční klid je tedy regulován přímo na úrovni zákona, a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho ochraně.

Co přináší novela zákona o přestupcích provedená zákonem č. 204/2015 Sb.?
Předmětná novela zákona o přestupcích mění s účinností od 1. října 2016 ustanovení
§ 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu. Ustanovení § 47 odst. 6 zákona
o přestupcích, který zní:
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
S účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního
klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je
doba nočního klidu kratší nebo žádná, budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Předmětná novela tedy mění jen a pouze formu, kterou mohou obce stanovovat
výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná než stanoví zákon.

Co se děje v případě porušení nočního klidu?
Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku (a to již od samotné
účinnosti zákona o přestupcích, tedy již od 1. července 1990), za jehož spáchání lze uložit
sankci dle zákona o přestupcích.
V rámci přestupkového řízení bude na orgánech obce, aby vyhodnotily, zda v daném
konkrétním případě došlo k tak významnému narušení nočního klidu, že se jedná o přestupek.

Jaký hrozí postih v případě, že obec v obecně závazné vyhlášce nestanoví výjimečné případy,
při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná než stanoví zákon?
V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu
v den konání určité akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a obecní policie či obec jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.
Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí,
b) pokutu do 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč
c) zákaz činnosti,
d) propadnutí věci,
e) zákaz pobytu.
Při určení druhu sankce a její výměry se přihlíží k závažnosti přestupku, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen
v disciplinárním řízení.
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Musí obce vydávat obecně závazné vyhlášky o nočním klidu?
Vzhledem k tomu, že je doba nočního klidu regulována přímo zákonem o přestupcích,
a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho ochraně, přičemž každý, kdo poruší noční klid, se dopustí přestupku, za jehož spáchání mu může být uložena zákonem stanovená sankce, není třeba, aby obce vydávaly obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu. Zákonem stanovená doba nočního klidu tedy platí na celém území obce (respektive
platí automaticky ze zákona na celém území ČR) bez ohledu na to, zda obec vydala či nevydala obecně závaznou vyhlášku.

Mohou obce dobu nočního klidu zkrátit i prodloužit?
Ačkoli je doba nočního klidu výslovně stanovena zákonem o přestupcích, obce jsou
oprávněny (od 1. října 2016 jen) obecně závaznou vyhláškou ve výjimečných případech
upravit dobu nočního klidu odlišně, a to jen a pouze jejím zkrácením (např. až od 1.00 hod.),
případně jejím nevymezením, neboť zákon o přestupcích neumožňuje dobu nočního klidu
prodloužit.

Když je doba nočního klidu regulována přímo zákonem, znamená to, že po 22. hodině nelze
konat žádnou akci a akce tak musí po 22. hodině skončit? Obecně lze konstatovat, že akce
může být konána i po 22. hodině.
Akce může být konána, respektive může pokračovat, i po 22. hodině, avšak pouze takovým způsobem, aby nebyl narušován noční klid. Pokud se však jedná o akci, při níž
by mohlo docházet k činnostem, které by mohly narušit noční klid (typicky hlasité projevy
účastníků apod.) a tato není uvedena v obecně závazné vyhlášce jako výjimečný případ, měl
by pořadatel takové akce po 22. hodině akci omezit tak, aby nedocházelo k rušení nočního
klidu. Pokud se jedná o akci, která je vymezena v OZV může tato akce po 22. hodině pokračovat způsobem, který by mohl narušovat noční klid.

Je třeba k pořádání slavností, společenských či rodinných akcí (oslav) souhlas obce a je
jejich konání nějak omezeno?
Pokud jde o konání různých kulturních či společenských akcí, tak je nutno zdůraznit,
že v České republice není žádným zákonem omezeno konání těchto akcí. Zákon o přestupcích pouze stanovuje, že za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen
dobou od 22. do 6. hodiny. Pokud pořadatelé těchto akcí respektují dobu nočního klidu a neobtěžují ostatní občany hlukem, lze tyto akce konat i po 22. hodině. K pořádání oslav či různých akcí proto není třeba souhlasu obce ani ohlášení konání této akce obci.

Co přinesl nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 týkající se obecně závazné vyhlášky
města Chrastavy?
Ústavní soud v předmětném nálezu ze dne 7. června 2016 judikoval, že: „Veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic
a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší
nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tedy aby lidé žijící v obci
15

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
přesně věděli, kdy či za jakých okolností na nerušný odpočinek v délce osmi hodin vzhledem
k místním specifikům nárok nemají, protože osoby tento jejich odpočinek narušující za to nebudou podléhat veřejnoprávní sankci. Takovéto dny je třeba vymezit buď konkrétním datem
(například 1. 1.), datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum
je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Vymezení výjimečných případů, kdy je doba
nočního klidu stanovena dobou kratší než stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná.“
Ústavní soud v předmětném nálezu jednoznačně judikoval, jak mají být výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, stanoveny, a to buď konkrétním datem, datovatelným obdobím nebo událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné.
Kromě toho z předmětného nálezu jasně vyplývá, že zákonem chráněný zájem na ochraně
nočního klidu má přednost před konáním narychlo svolaných akcí či oslav, při kterých by byla
doba nočního klidu kratší nebo žádná, neboť lidé žijící v obci by se nemohli na tyto akce předem připravit a nebyla by splněna Ústavním soudem judikovaná a zdůrazněná podmínka
předvídatelnosti těchto akcí. Obce by se proto měly při zkracování doby nočního klidu
omezovat pouze na výjimečné případy a mělo by se tedy jednat jen o několik dní v roce.

Musí po nabytí účinnosti novely zákona o přestupcích každý koncert či zábavu schválit
zastupitelstvo, které se ovšem neschází každý týden, a tak může hrozit, že koncert
nebo akce nestihne být schválena, a bude muset být zrušena?
Pořádání koncertů či zábav je plně v kompetenci pořadatelů. V této oblasti k žádným
změnám nedochází; zákon o přestupcích před novelizací účinnou od 1. října 2016 ani po této
účinnosti nepodmiňuje konání veřejnosti přístupných akcí typu koncertů či zábav speciálním
povolením ze strany obce při splnění jiných podmínek (zábor veřejného prostranství apod.).
Povinností pořadatele takové akce plynoucí ze zákona o přestupcích, nicméně je nerušit
noční klid, tj. nekonat akci v době od 22. do 6. hodiny způsobem, který by mohl narušovat
noční klid. Pokud se po 22. hodině předpokládá rušení nočního klidu, bude od 1. října 2016
možné, z důvodu celoobecní výjimečnosti akce a s ohledem na její předvídatelnost pro občany obce, OZV vymezit dobu nočního klidu kratší či žádnou. OZV schvaluje zastupitelstvo
obce.

Bude mít obec po nabytí účinnosti novely zákona o přestupcích možnost povolit například
„narychlo“ svolanou oslavu s hudební produkcí, kdy bude stanovená doba nočního klidu
kratší nebo žádná?
Konání narychlo svolaných oslav žádný právní předpis neomezuje a nevyžaduje povolení obce. Účastníci a pořadatelé těchto akcí by však měly uzpůsobit své jednání tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Zákon o přestupcích obcím neumožňuje a ani nikdy
neumožňoval stanovit pro tyto případy operativně výjimku z doby nočního klidu.
To ostatně vyplývá i z nejaktuálnějšího nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16
ze dne 7. června 2016, ve kterém Ústavní soud judikoval, že:
„Veřejný zájem, jakým je noční klid, a tedy nerušený odpočinek v zákonem vymezené
noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb
skrze hlasité noční aktivity převážen pouze ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě,
aby lidé žijící v obci mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí
v roce předvídat.“
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Jak z přestupkového zákona, tak i z citovaného nálezu Ústavního soudu tedy jasně vyplývá, že kratší nebo žádná doba nočního klidu by měla být stanovena jen a pouze ve výjimečných případech, a to tak, aby byl počet těchto nocí pro lidi žijící v obci předvídatelný
a aby se mohli tito lidé na tyto výjimečné případy předem připravit. Zákonem chráněný zájem
na ochraně nočního klidu má proto přednost před konáním „narychlo“ svolaných akcí či oslav,
při kterých by byla doba nočního klidu kratší nebo žádná, neboť lidé žijící v obci
by se nemohli na tyto akce předem připravit a nebyla by splněna Ústavním soudem judikovaná podmínka předvídatelnosti těchto akcí.

Lze v obecně závazné vyhlášce stanovit jako výjimečný případ rodinnou oslavu, konkrétně
například oslavu životního jubilea, oslavu výročí svatby apod.?
Konání rodinných oslav není zákonem obecně nijak omezeno. Samozřejmě platí, že konáním rodinných oslav po 22. hodině by nemělo docházet k rušení nočního klidu tj. k obtěžování ostatních občanů. Obecně lze konstatovat, že běžné rodinné oslavy není třeba a ani
není žádoucí do obecně závazné vyhlášky zahrnovat.

Jak postupovat v situaci, kdy se v průběhu roku některý z místních obecních spolků
(např. sportovci, rybáři apod.) rozhodne uspořádat akci s přesahem do nočních hodin, avšak
nejde o tradiční každoročně opakující se akci, ale o akci či akce pod různými názvy?
Konání spolkových akcí není zákonem obecně nijak omezeno. Samozřejmě platí, že konáním akcí po 22. hodině by nemělo docházet k rušení nočního klidu tj. k obtěžování ostatních občanů. Pokud je akce ukončena do 22. hodin popřípadě po 22. hodině je její průběh
upraven tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, může pokračovat a to bez nutnosti jakékoliv regulace ze strany obce. V případě, že se nějaký obecní spolek rozhodne uspořádat
akci, u které je předpokládáno rušení nočního klidu, má možnost požádat obec o zařazení takové akce do obecně závazné vyhlášky. Lze doporučit, aby žádost byla obci předána alespoň
1 měsíc před konáním akce. Zastupitelstvo obce pak posoudí, zda se jedná o výjimečný případ, a pokud ano, uvede tuto akci jako výjimečný případ v textu či příloze obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu. Zde je však třeba upozornit na nutnost schválení takové obecně závazné vyhlášky v dostatečném předstihu, aby se lidé žijící či pobývající v obci mohli na tuto
akci, při které bude zkrácena či nevymezena doba nočního klidu, předem připravit.

Vztahuje se obecně závazná vyhláška o nočním klidu pouze na venkovní akce nebo i na akce
např. v kulturním středisku?
Z hlediska ochrany nočního klidu platí pro tyto akce stejná pravidla. Zákaz rušit noční
klid je stanoven zákonem o přestupcích, přičemž porušení tohoto zákazu je přestupkem. Zákaz rušení nočního klidu se vztahuje na celé území obce bez rozlišení, zda případný hluk
vzniká ve venkovním či vnitřním prostoru. Stejně tak obecně závazná vyhláška vymezující
odlišnou dobu nočního klidu se vztahuje na případný hluk vznikající ve venkovním i vnitřním
prostoru.
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Obec ČEBÍN
Zastupitelstvo obce Čebín
Obecně závazná vyhláška obce Čebín č. 2/2016,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Čebín se na svém zasedání dne 29. 9. 2016 usnesením č. ZO/313/2016 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a. v noci z 31. prosince na 1. ledna;
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 3. do 6. hodiny, a to v následujících případech:
a. v době konání těchto tradičních slavností a akcí: společenské plesy, ostatková zábava, tradiční
krojované Čebínské hody, noční hasičské závody O pohár starosty obce, Babské hody, Vinobraní,
Pálení čarodějnic
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 bodě a) této obecně závazné vyhlášky
bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Čebín č. 2/2008, o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
ze dne 26. 6. 2008.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Tomáš Kříž, starosta
Pavel Plevač, místostarosta
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne
7.10. – 8.10.2016
Výsledky hlasování za územní celky. Jihomoravský kraj. Okres: Brno-venkov. Obec: Čebín
Okrsky
Voliči
počet zprac.
v % v seznamu
1
1
100,00
1 408

číslo
1
2
12
19
21
23
24
26
30
37
41
43
45
52
67
69
70
75
78
81
87

Vydané
obálky
552

Kandidátní listina
název
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Svoboda a síla
Zelení a Piráti
Starostové pro Jižní Moravu
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Koruna Česká (monarch.strana)
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamiz.
Moravané
Svobodní a Soukromníci
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Konzervativní strana
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
Koalice SPD a SPO
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
Koalice TOP 09 a "Žít Brno"

Volební
účast v %
39,20

Odevzdané
obálky
552

Platné
hlasy
542

Platné hlasy
celkem
v%
0
0,00
38
7,01
72
13,28
0
0,00
20
3,69
63
11,62
101
18,63
3
0,55
106
19,55
36
6,64
0
0,00
3
0,55
10
1,84
14
2,58
1
0,18
0
0,00
3
0,55
6
1,10
39
7,19
1
0,18
26
4,79

Podrobné výsledky naleznete na: http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz311?
xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=10&xobec=582913
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% platných
hlasů
98,19
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Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne
7.10. – 8.10.2016
Výsledky hlasování: Obvod: 49 – Blansko. Obec: Čebín
Okrsky

Voliči
Vydané Volební Odevzdané
počet zprac. v % v seznamu obálky účast v %
obálky
1. kolo
1
1
100,00
1 408
532
37,78
506
2. kolo
1
1
100,00
1 409
165
11,71
165

Kandidát
Volební
číslo příjmení, jméno, tituly
strana
1
Polák Ivo Mgr.
ČSSD
2
Štěpánek Robert
Úsvit
3
Šoltys Jiří
NáS
4
Míšenský Jiří Ing.
ANO 2011
+5 Machač Jan prim. MUDr.
ODS
6
Regec Jozef
SsČR
7
Koudelová Mária
KSČM
*8
Vítková Jaromíra Ing. KDU-ČSL
Sukalovský Drago Ing.
9
Mgr.
STAN

Navrhující
strana
ČSSD
Úsvit
NáS
ANO 2011
ODS
SsČR
KSČM
KDU-ČSL

Politická
příslušnost
ČSSD
BEZPP
NáS
ANO 2011
BEZPP
BEZPP
KSČM
KDU-ČSL

STAN

STAN

Počty hlasů
1. kolo
2. kolo
28
X
9
X
7
X
59
X
32
53
22
X
29
X
78
110
206

+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát
Podrobné výsledky naleznete na:http://www.volby.cz/pls/senat/se2111?
xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xobvod=49&xobec=582913
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Platné
hlasy
470
163

X

% platných
hlasů
92,89
98,79

% hlasů
1. kolo
2. kolo
5,95
X
1,91
X
1,48
X
12,55
X
6,80
32,51
4,68
X
6,17
X
16,59
67,48
43,82

X

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
II. ročník „Jablíčkobraní“ v ŠD (Základní škola)

Přicházející podzim jsme si ve ŠD zpříjemnili „JABLÍČKOBRANÍM“.
Proč Jablíčkobraní ? Protože tato podzimní oslava se týká právě jablíček, ze kterých připravujeme pokrmy a nápoje, zkrátka dobroty, které byly na naší hostině.
V průběhu odpoledne proběhla kromě společné hostiny i soutěž o nejkrásnější jablíčko.
Děkujeme všem maminkám a babičkám, které se na přípravě podílely a upekly nám své
buchty, záviny, štrúdly, čaje, mošty, a tím dětem obohatily čas, který tráví ve školní družině.
Hana Fafílková

Pomoc útulkům (Základní škola)
Již třetím rokem se žáci čebínské školy zapojili do sbírky na pomoc zvířecím útulkům
a domácím depozitům, které nezískávají
za svou práci žádné finanční příjmy.
Přestože se žáci mohli sbírky účastnit
dobrovolně, těšila se sbírka opět velkému
zájmu. Již brzy po vyhlášení se začaly třídy
plnit suchým pečivem, piškoty, dekami, zvířecími
pelíšky,
miskami,
úklidovými
prostředky, plyšáky a v neposlední řadě
granulemi a konzervami.
Velmi děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se zapojili. Věříme, že příští rok bude
sbírka stejně či více úspěšná.
Petra Martinková
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Vytrvalostní běh „Želešická růže“ (Základní škola)

V pátek 30. září jsme jeli reprezentovat naši školu ve vytrvalostním běhu do ZŠ a MŠ
Želešice. Této sportovní akce se účastníme téměř každoročně. I letos byla soutěž dobře zorganizovaná, sluníčko nás mile vítalo, takže nic nebránilo se s chutí a sportovním nadšením
postavit na start.
Chlapci běželi 1000 m, dívky 800 m. V kategorii mladších žáků startovalo 65 závodníků
a náš běžec Filip Daniel doběhl na krásném 19. místě. V kategorii mladších dívek, kde startovalo 60 žákyň, se velmi snažila dobře doběhnout Barbara Petra Holemá, ale závěr trochu
pokazila. Největšího úspěchu pro naši školu dosáhla Sofie Slaninová, žákyně 5. ročníku, která doběhla na úžasném 6. místě. Běžela velmi lehce, v cíli nebyla téměř zadýchaná a běh
po trati si s radostí užila. Všichni sportovci si zaslouží velkou gratulaci.
Alena Skácelová
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Zprávy z Dětského klubu Syslík
Kdo má doma malé děti, ví, že jsou velice zvídavé, plné energie,
nadšení a chuti do práce. Když je něco nadchne, dělají věc naplno
a s vynaložením veškerého úsilí. V tomto věku se dále rozvíjejí
motorické schopnosti, proto je důležité tyto schopnosti přiměřeně
stimulovat vhodnými činnostmi. Ve všech činnostech se projevuje
kreativita a fantazie. Proto vzniklo „Tvoření“ v Syslíku, které
proběhlo dvakrát v září na téma „Jablíčko“ a „Podzim“. Přestože by
mohl někdo říct, že se „jen patlají“ v barvičkách a lepidle, není tomu
tak. Děti mají možnost pracovat s materiály, které by doma byly nejspíš zakázané, a tak je důkladně zkoumají a tvoření si opravdu užívají.
V jednom z posledních slunečných dnů jsme vyrazili na náš první celodenní výlet
do ZOO Jihlava. Naše děti zvládly cestu minibusem lépe, než jsme si jen mohli představit.
Před 11. hodinou jsme dorazili do cíle a vydali se rovnou do restaurace na oběd. Cestou jsme
potkali několik prolézaček a skluzavek, a tak jsme poobědvali až po poledni. Hodné děti
si pospinkaly v kočárku a šikovné děti potahaly maminky po hřišti s hrůzostrašným toboganem (očima většiny maminek, ne ovšem dětí). Viděli jsme dovádějící zebry, vydry při jídle, draví ptáci nám létali nad hlavami... Díky skvělým mamkám a ještě skvělejším dětem
to byl parádní den! Na jaře si to určitě zopakujeme.

Zapojili jsme se do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“, jehož posláním
je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť
a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den. (zdroj:
www.celeceskoctedetem.cz)
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Co přináší pravidelné čtení dítěti?
•

uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;

•

vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;

•

podporuje psychický rozvoj dítěte;

•

posiluje jeho sebevědomí;

•

rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;

•

formuje čtecí a písemné návyky;

•

učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;

•

rozvíjí představivost;

•

zlepšuje soustředění, uklidňuje;

•

trénuje paměť;

•

přináší všeobecné znalosti;

•

ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;

•

učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;

•

rozvíjí smysl pro humor;

•

je výbornou zábavou;

•

zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;

•

je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;

•

chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;

•

je prevencí patologických jevů;

•

formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;

•

je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čtení v Syslíku bude vhodné pro malé děti okolo 2 let věku. Námět, obsah a délka čtení
budou přiměřené jejich schopnosti udržet záměrnou pozornost. Pro ještě snadnější koncentraci využijeme obrázky promítané na zeď a další zajímavosti, nemusíte se tedy obávat,
že by čtení Vaše dítě nebavilo.
Na www.celeceskoctedetem.cz najdete doporučené knihy pro různé věkové kategorie
dětí, čemu se při čtení dětem vyhnout, recenze knih apod.
Každé úterý probíhá „Hlídáníčko“ pro děti od 1 roku. O vaše děti se s láskou postarají
naše vyškolené instruktorky s mnohaletou praxí v oboru péče o dítě do tří let věku. Zatímco
si děti budou spokojeně hrát a rozvíjet se v kolektivu ostatních dětí, učit se novým věcem
(chození na nočník, říkanky, písničky, samostatnosti atd.). Více info ohledně hlídání na:
sylviemusilova@gmail.com , tel.: 608921235
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Pokud se chcete více dozvědět o psychomotorickém
vývoji
vašich
miminek,
prokonzultovat motorické dovednosti, seznámit se s dalšími maminkami nebo se prostě
jen "dostat mezi lidi", budete
srdečně vítáni v našem cvičení pro děti od 2 do 10 měsíců, které nově probíhá
v dětském
klubu
Syslík.
Pro bližší informace pište na:
sylviemusilova@gmail.com ,
nebo volejte 608 921 235.
Těší se na vás instruktorka
Denisa.
Cvičení pro děti od 10 měsíců v Orlovně v Čebíně probíhá každý čtvrtek v 9:15 hod.
Přijďte se za námi protáhnout a unavit své ratolesti. Přihlaste se na:
sylviemusilova@gmail.com nebo tel.: 608 921 235 a nezávazně si lekci vyzkoušejte.

Aktivity Dětského klubu Syslík můžete sledovat na Facebooku, oficiálních stránkách
obce, nástěnce na návsi a v Dětském klubu Syslík.
Přeji Vám krásné podzimní dny!
Monika Křížová, za Dětský klub Syslík a Family Point Čebín
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Noční závody o pohár starosty obce Čebín
V sobotu 20. srpna pořádal sbor dobrovolných hasičů v Čebíně v areálu na travnatém hřišti
na Příhoně Noční soutěž o pohár starosty obce Čebín. Tento ročník byl v pořadí již čtrnáctý.
Jako obvykle se závodilo v disciplíně požárního útoku.
Družstva byla rozčleněna do několika kategorií od mladších žáků, přes starší žáky, ženy
či muže. Speciální kategorii tvořili tzv. veteráni. V této kategorii mohou soutěžit jak muži,
tak ženy, jedinou podmínkou je věk nad 40 let.
Od 18 hodin byla soutěž zahájena, a to požárními útoky mládeže. V kategorii mladších
žáků závodili naši malí hasiči z Čebína a požární útok ukončili zdárně v čase 30,12. V kategorii mladších žáků zvítězilo s časem 22,86 družstvo z nedaleké Březiny. U starších žáků
obsadili první místo hasiči z Milešína, družstvo A, kteří zvítězili s pěkným časem 14,81.
Po mládeži nastoupila k požárním útokům i družstva dospělých. V kategorii veteránů vybojovali vítězství hasiči z Březiny v dosaženém čase 35,08 a hned za nimi se na druhém
místě umístili veteráni z Čebína. Družstvo žen ze Senetářova, které zvítězilo suverénně v loňském ročníku, své vítězství letos neobhájilo. Předčily je hasičky z Malé Lhoty s časem 24,73.
Po loňské odmlce letos závodilo družstvo čebínských žen. Naše ženy se umístily na krásném
třetím místě.
Mužům z Brumova se obhajoba zdařila. Zvítězili sice s těsným náskokem na druhou
Kuřim - družstvo B, ale vítězství si podrželi. Finální čas vítězů byl 20,23 – nejlepší čas v kategorii dospělých. Družstvo mužů z Čebína obsadilo páté místo.
Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv podílem zasloužili o bezproblémový chod závodů,
a budeme se i příští rok těšit znovu na viděnou při nočních závodech v Čebíně.
Libor Malášek, starosta sboru
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Ohlédnutí za babskými hody
Dne 17. září 2016 se uskutečnily „Tradiční babské hody“. Dopoledne proběhlo zvaní
krojovaných po obci. Koláče na zvaní napekly ženy, víno nám dodala Vinotéka u kostela,
perníčky nám věnovala cukrárna Novojan a doprovázela nás harmonika a klarinet.
Odpoledne za doprovodu kapely Galáni prošel průvod krojovaných obcí, před sokolovnou proběhl program pro občany. Ženy a dívky zatančily Slovenskou besedu, která patří
k čebínským hodům již přes půl století, a další dva tance. Také babičky, maminky a tety s dětmi zatančily dva tance na směs lidových písní. Bylo vidět, že všechny krojované dospělé
ženy a hlavně děti tančily s radostí, zpívaly a užívaly si to. Jako host vystoupil pan Jiří Helán
s pásmem moravských lidových písní. Návštěvníci si s ním zazpívali. Večer se konala hodová
zábava. K tanci a poslechu hrála dechová kapela Galáni.
S půlnočním překvapením - tancem měly ženy a dívky velký úspěch. Doufám, že se vše
líbilo a všichni byli spokojeni. Chtěla bych poděkovat všem krojovaným dívkám a ženám, které vydržely každou neděli dva a půl měsíce chodit nacvičovat tance, rodinným příslušníkům
za podporu, mužům za pomoc při chystání máje a prostor k tancování, zvukaři, paní Helánové za půjčení krásných krojů a hlavně obci Čebín, bez jejíž pomoci by se pěkné odpoledne a večer nemohly uskutečnit.
Květa Bartošová
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KALENDÁŘ AKCÍ
TJ Sokol Čebín
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KALENDÁŘ AKCÍ
Čebínské vinobraní (Orel Čebín)
Orel jednota Čebín Vás srdečně zve na

ČEBÍNSKÉ
VINOBRANÍ
POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
A PESTRÁ OCHUTNÁVKA VÍN
19. listopadu 2016 od 17:00 do 23:00 hodin
v sále sokolovny a přísálí restaurace Čebínka
letos opět ochutnávka mladých vín
posezení s cimbálovou muzikou Kyničan z Moravských Knínic

VSTUPNÉ: 150,- Kč
(včetně pamětní skleničky)
* ochutnávka vína je v ceně vstupného, každý host bude mít možnost
ochutnat tolik vína, kolik vypije – až do vyčerpání zásob
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Světová válka r. 1918 – aprovisace obyvatel špatná
Při aprovisaci za nedostatku mouky dáváno na 1 chlebenku 1/2 kg mouky týdně (od dubna
1918), cukru též 1/2 kg na měsíc. K tomu ještě mouka byly vlastně drtiny a šrot s někdy přimíšeným skelným práškem (pro lepší zažití: "Ad Austriae majorem gloriam" k větší slávě Rakouska).
Do Čebína od 1./IX.17 do 31./VII.18 dodáno aprovisačních mlýnských výrobků:
pšeničná krupice 102 kg à 80 h, pšen. mouky na pečení 100 kg à 1,10 kor., pšen. mouka na vaření 570 kg à 42 h, žitné mouky jednomleté 31,52 q à 42 kor, ječ. mouky na vaření
930 kg à 58 hal, ječné mouky chlebové 29,24 q à 42 Kor., celkem všeho 86,88 q.

Zdražení denních potřeb
Ceny všeho náramně stouply. V červnu r. 1918 stál:
1kg cukru 1,6 Kor

1 dřev. putna 16 Kor

soli 0,36 Kor

měk. postel 50 Kor

povidel 6,4 Kor

porcul. talíř 8 Kor

praž. kávy 170 Kor

bič s násadkou 12 Kor

sody 6 Kor

postroj kravský 800 Kor

kmínu 60 Kor

1 kg živ. selete 40 Kor

cibule 17 Kor

1 vejce 1 Kor

rýže 40 Kor

slepice 30 Kor

hrachu 16 Kor

husa krmená 300 Kor

medu 30 Kor

koza 300 Kor

jablek 5 Kor

kůň 12000 Kor

hrušek 6 Kor

1 kg hov. masa 10 Kor

švestek 2 Kor

1 kg vepř. masa 28 Kor

ořechů 40 Kor

1 kg sádla 70 Kor

zelí 3 Kor

žen. kož. botky 200 Kor

1 l piva 1 Kor

dět. kož. botky 150 Kor

1 l vína 12 Kor

muž. kož. botky 200 Kor

1 l mléka 1,20 Kor

podrážky 40 Kor

1 l octa 3 Kor

1m měk. dřeva 18 Kor

petrolej 0,60 Kor

1m tvrd. dřeva 50 Kor

láhev sodovky 0,80 Kor

1000 cihel 200 Kor

1 kg jetel sem. 10 Kor

šaty dom.m. 800 Kor

1 kg řep. sem. 14 Kor

špulka nití m. 14 Kor

1q sena 100 Kor

klobouk 50 Kor

Světová válka 1914–1918 "keťasové" a lichva
V r. 1917 a 18 vznikl řetězový obchod, čili "keťasení". Je to výměna hlavně obilí a mouč.
Nebo mas. výrobků za šatstvo nebo jiné výrobky oděvní či průmyslové. Za peníze na lístky
nebylo možno ničeho koupiti, za desateronásobnou cenu od "keťasa" dostalo se všecko.
Vlastenecký cit pěstován ve škole a v obci, hlavně slavnostmi při různých rakouských
"vítězstvích" a každou neděli i ve svátek v kostele po bohoslužbách zpívána 1 sloka rakouské
hymny. Odejíti se nikdo neodvážil. Za to byla fronta.
30

STŘÍPKY Z HISTORICKÝCH KRONIK OBCE
Opět válečná půjčka
Na VII. válečnou půjčku upsáno v Čebíně nucením, hrozbami 23 700 Kor.
Rolníkům bylo zle, neboť requisice obilní pomocí vojáků nemilosrdně odebíraly zásoby
obilné z beztak skromné úrody, ale chuďasům bylo ještě hůře, neboť i když byly peníze, nekoupilo se za ně, nebo velmi málo. Tehdy vyskytovali se všude lidé velice necitelní, lichváři,
kteří odprodali, ale jen za nestydaté peníze. Netřeba o nich psáti, lidé na špatné činy mívali
vždy dlouhou paměť a ještě po dlouhých letech jednou potomkům těchto necitů vyčtou činy
jejich předchůdců a hanbu, za kterou nebudou oni moci. Je to tak ve světě: dobré, to se spíše
zapomíná. A konečně, stará pravda, že neprávem, křivdou získaného majetku žádný rod
dlouho neužíval, osvědčila se později po válce a přijde k platnosti jednou ve všem.

Padlí z Čebína
Zbývá ještě vypsati oběti války z naší vesnice. Byli to:
Kašparec Fr., domk., č. 1, nezvěstný na ruském bojišti od počátku války;
Kopřiva Fr., domk., č. 61, padl na Srbsku r. 1914;
Koláček Josef, kovář, č. 136, zemřel úplavicí v nemocnici 1915;
Cebák Josef, rolnický syn, č. 26, padl na Rusku r. 1916;
Koláček Jan, rol., č. 42, padl na ruském bojišti, převezen do Čebína, za velké účasti pohřben
28.V.1917;
Rohlínek Frant., rol., č. 33, padl na Rusku r.1916;
Trtil Josef, zedník, č. 7, raněn, zemřel tyfem v nemocnici r. 1915;
Veselý Josef, restauratér, padl na Rusku r. 1916;
Helán Alois, tesař, padl na Rumunsku r. 1916;
Navrátil Fr.,děl., padl na Italii r. 1916;
Lorenc Jan, raněný, zemřel tyfem v Krakově r. 1916;
Rašovský Ant., z č. 5, zemř. zraněn v nemocnici r. 1917;
Rašovský Josef, domk., č. 77, zemřel v Polsku na úbytě v nemocnici r. 1918;
Ondroušek Karel, syn z č. 15, padl na Italii r. 1918;
Ivan František, děl., padl na Italii r. 1918;
Špaček Tomáš, syn domk. č. 112;
Balák Antonín, syn domku č. 149;
Trtil Eduard, domkář č. 155;
Koláček Jan, syn z č. 101, raněný do nohy, zemřel r. 1917 ve voj. nemoc. v Olomouci;
Trtil Josef, dělník z Tuřan, rodina z Čebína.

Legionáři z Čebína
Z války jako legionáři vrátili se:
1.) ze Sibiře – Ruska: Beránek Fr., č. 121, Havlín Josef, č. 137, Václav Kluska, č. 127,
Máčka Osvald, č. 177, Rohlínek Stanislav, č. 163, Vejrosta Fr., č. 159, Špaček Vojtěch, č. 112
2.)* z Itálie: Halouzka Jos., č. 117
3.)* z Francie: Carda Hynek, č. 204, Ondroušek Jan, č. 25
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*schází-li snad některý zdejší rodák skutečný legionář, seznam je možno ještě doplniti
po doložených průkazech. Nechť jen se každý přihlásí obec. kronikáři. (Jistě každý má legionářský oděv.)
Mgr. Monika Křížová, kronikářka obce

Čebín a železnice
V roce 1885 byla dokončena stavba jednokolejné dráhy spojující Brno s Tišnovem,
tzv. Tišnovky. Přestože původně mělo její těleso vést přes Čebín, nakonec díky konexím tehdejšího drásovského starosty Františka Ondráčka byla vybudována trasa přes Drásov, která
sloužila pro osobní dopravu až do roku 1953.
Nicméně již v roce 1939 započala stavba nové dvoukolejné železniční tratě z Brna
do Havlíčkova Brodu vedoucí přes Čebín. Práce na její výstavbě pokračovaly i během druhé
světové války. Zajímavostí je, že v roce 1942 byl při jejím budování v zářezu pod Březím
v Čebíně učiněn nález úlomku mamutího klu (viz foto č. 1).

foto č. 1 Ing. Somsong střeží nález před odesláním do Zemského muzea v Brně
foto č. 2 Budova prvního čebínského nádraží dne 20. prosince 1953 (Polovina této stavby
byla v pozdější době zbourána a její zbytek sloužil ještě do nedávné doby jako zahradní
domek, dnes již také zbouráno.)
V poválečném období se na výstavbě dráhy v úseku Čebín podílela především mládež,
a proto byl tento úsek označován za stavbu mládeže. Dne 20. prosince 1953 (viz foto č. 2)
přijel na místní nádraží slavnostně vyzdobený vlak a o den později byla zahájena pravidelná
doprava. Spojení Čebína s okolním světem se tak výrazně zlepšilo.
Karel Celbr
Zdroje: Kniha Čebín historie a socialistická přítomnost autorů Rostislava Vermouzka
a Františka Čapka, vydaná nakladatelstvím Blok v Brně roku 1978, strany 73, 92.
Archiv autora
Fotografie: archiv pana Zdeňka Máčky
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RŮZNÉ
Vigilantibus iura scripta sunt
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku si Vám dovolím popsat praktický projev klasické římské právní zásady, jejíž znění jsem uvedl v nadpise. Volně bychom mohli tuto větu přeložit jako právo přeje
bdělým; nechť každý si střeží svá práva.
Pojďme si projev uvedené zásady ukázat konkrétně na právu sousedském při provádění
stavby. Občanský zákoník v § 1004 uvádí, že je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě
nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků v podobě imisí a nezajistí-li
se proti němu stavebník cestou práva, může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění
stavby. Zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem,
neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl.
V běžném životě se může stát, že soused, který si koupil vedle Vás pozemek,
se jednoho dne rozhodne stavět dům a podá příslušnou žádost na stavební úřad. Určitě také
bude požadovat Váš souhlas se stavbou, kterou hodlá provádět, a Vy, protože máte dobré
srdce a nechcete to společné sousedství začínat rovnou konfliktem, mu souhlas udělíte. Konečně Vás o sousedově podaném návrhu vyrozumí i stavební úřad a sdělí Vám, že proti záměru souseda můžete podat námitky. Řeknete si, tak přece mu nebudu dělat problémy,
ani on mi je nedělal.
Později při provádění stavby však můžou vyjít najevo skutečnosti, které vás znepokojí,
jako třeba výška sousedovy stavby a hrozící stínění, nevhodné svedení dešťové vody, nevhodné terénní úpravy, nebo i nevhodnost samotného provádění stavby, prašnost, hluk, vibrace a mnohé další. Takové věci dokáží velmi znepříjemnit nejen bydlení, ale i samotné sousedské soužití. Avšak pokud Vaše obrana začne až poté, co jste souhlas udělili a nepodali
proti záměru souseda námitky, tak právo nebude na Vaší straně.
Je evidentní, že zákon tak klade na občana značnou část odpovědnosti, když ponechává na každém, aby závazně zvážil, jakými různými způsoby jej může sousedova stavba omezit,
a to v situaci, kdy lze vyjít pouze z projektové dokumentace, ze které nemusí být vždy hned všechna
rizika zcela zřejmá.

Poděkování
Vážení spoluobčané,
chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům babských hodů, kteří obnovili
znovu tuto tradici, která byla letos už po sedmé. Dále bych chtěla poděkovat všem dětem,
dívkám, maminkám, babičkám a ženám, které celých sedm roků nacvičovaly tance s elánem
a rády. Je chvályhodné, že věnovaly nácviku svůj volný čas, nakonec se vše povedlo.
Obecní úřad a sponzoři pomohli a tyto akce podpořili, i těm patří velký dík.
Děvčata a dívky do toho šly s elánem svého mládí a ženy s úmyslem udržet tradici.
Je to pro nás hezký pocit, když se oblékneme do kroje, a zvláštní radost z tancování, proto
ještě jednou všem velké poděkování. Věřím, že příští rok se to bude zase opakovat, najde
se organizátor a ženy do toho znovu půjdou. Věřte, že to není lehké, není to práce
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pro jednoho člověka, toto vše se musí dělat s láskou, za pomoci rodiny a přátel. Není to akce,
na které se můžete obohatit! Kdo si to myslí, tak se mýlí, může přijít mezi nás, zkusit si to
a pomoci.
Na tom všem je ale trochu smutné, že čebínští občané jsou k těmto akcím poněkud
vlažní a svou neúčastí nás nepodpoří. Když se v Čebíně nic neděje, nadávají, když se děje,
tak sedí doma.
Myslím si, že je potřeba dávat najevo uznání práce a snažení o zachování tradice nejen
svou účastí, ale i podporou na různých akcích.
Život máme jenom jeden, tak se snažme si ho užít co nejlépe a buďme rádi,
že se na venkově něco děje, co náš život může zpříjemnit.
A. N.

Včelařská sezóna 2016 z pohledu včelařů ZO ČSV
Drásov
Jarní rozvoj včelstev byl v letošním roce dobrý díky brzkému jaru s vyššími teplotami.
Ovocné stromy byly dostatečně opylené, avšak na mnoha místech byly zaznamenány jarní
mrazíky, které poškodily květy, popřípadě již malé plody. Pilná práce včel tak byla na mnoha
místech zmařena jarními mrazíky. Lesní medovicová snůška trvala krátce a částečně se překrývala s kvetením rozsáhlých monokultur řepky olejky. Včely navštěvující tato řepková pole
pak nevyužily lesní medovicovou snůšku, která letos začala již v polovině května. Jak brzy
lesní snůška začala, tak i brzy skončila a včelaři museli včas dodat včelám zásoby na zimu,
jinak by včelstva uhynula hladem již v létě. Včelám stále častěji chybí dostatek pylu a nektaru
z volně kvetoucích rostlin v přírodě. Nedostatečná výživa včel se pak projeví na délce jejich
života a vnímavosti k onemocněním. Extrémní počasí poslední dobou včelám ani rostlinám
nepřeje. V loňském roce jsme byli svědky extrémních teplot a nedostatku vody v krajině.
Ač se letošní rok mohl zdát příznivější, je tomu zcela naopak. Úhrn srážek zaznamenaný
na mém stanovišti včelstev ve SKALIČCE činil v roce 2015 od března do konce srpna
295 mm. V letošním roce za stejné období 297 mm. Vzhledem k nadále trvajícímu suchu
s vysokými teplotami je již jisté, že letošní rok je ještě sušší než ten loňský. Včelaři by v tuto
dobu již měli mít včelstva „nakrmená“ a připravená na zimu. Volný čas, kterého nebylo během
včelařské sezóny mnoho, tak nyní můžeme využít ke včelařským besedám, procházce po naučné včelařské stezce a především k propagaci včelařství formou včelařských výstav. V letošním roce se můžete začátkem adventu těšit na včelařskou výstavu pořádanou naší
ZO v Drásově.
Bc. Michal Počuch, jednatel ZO ČSV Drásov

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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Přání a vzpomínky
Dne 18. listopadu se významného životního jubilea 80 let dožívá
pan Jan Adamec.
Přijmi naše blahopřání, do let příštích ať máš k mání štěstí, zdraví,
mnoho sil, abys tady dlouho byl a stovku s námi oslavil.
Ze srdce přeje rodina Adamcova.
Dne 24. října 2000 nás opustil ve věku 44 let můj bratr Váša Ondroušek.
Byl to chlapec se srdcem na dlani. Letos by se dožil 60 let. Ráda na něj
vzpomínám. Kdo jste ho znali a měli ho rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
Sestra Anička s rodinou.

REKLAMA A INZERCE
Inzerce

35

REKLAMA A INZERCE
Řádková inzerce
Hledám RD, Čebín nebo okolí. Děkuji. T: 606 158 288
Koupím byt s balkonem či terasou. 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 10/2016. 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. 11. 2016 (č.11/2016). Uzavírka textů a inzerce
je 15. 11. 2016.
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