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ÚVOD
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás krátce informoval o dění v naší
obci a na radnici.
Poměrně rychle postupují stavební práce na rekonstrukci průtahu.
V úseku od „Partyzána“ po křižovatku na „Kukýrně“ jsou již osazeny obrubníky nových chodníků, ostrůvků pro přecházení i autobusových zastávek,
připraveny prostupy pro elektroinstalaci budoucího osvětlení přechodů,
položena první vrstva asfaltu a po obou stranách komunikace došlo k prohloubení silničních příkopů a místy k vybudování zasakovacích polštářů. V době, kdy budete
tento zpravodaj číst, bude již pravděpodobně stavební činnost přesunuta na úsek od „Partyzána“ ke křižovatce na Drásov a Tišnov. Provoz na tomto krátkém úseku bude řízen semaforem. Zde dojde nejen k opravě povrchu komunikace, ale v jistém úseku k výměně jejích
konstrukčních vrstev a snížení celého silničního tělesa. Bude také vybudován parkovací pruh
a opraveny chodníky po obou stranách. Práce na silnici a s nimi spojené uzavírky by měly
skončit 15. května a oprava chodníků bude dokončena do 30. června 2018.

Ve druhé polovině května bude také zahájena oprava komunikace pod rybníkem, včetně
parkoviště před farou. Přípravné práce budou zahájeny 15. 5. 2018 a zemní práce budou následovat od pondělí 21. května. Předpokládaný termín dokončení stavby je 15. červenec.
Zhotovitelem je firma EUROVIA CS. V rámci oprav dojde k přetvoření stávající lokality
v OBYTNOU ZÓNU, vznikne několik nových parkovacích míst a bude opraveno parkoviště
před farou.
Poslední komunikace, o které bych se rád zmínil, je ulice „Nová“. V současné době probíhají projekční práce. Radou obce byla odsouhlasena studie, která počítá s tím, že by rekonstrukcí vznikla tzv. „Zóna 30“. To umožní nejen opravit a doplnit chybějící chodník po levé
straně směrem k nádraží, ale také vybudovat prakticky po celé délce vpravo od komunikace
parkovací pruh. Další prvky, které dle příslušných norem „Zóna 30“ obsahuje (zpomalovací
pruhy, zvýšené křižovatky, atd.), by měly přispět ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.
Současně dojde také k propojení „Nové“ ulice se zastávkou na „Blokách“. Tato koncepce byla
rámcově odsouhlasena i Dopravním inspektorátem Policie ČR. Dříve než se naplno pustíme
do projekčních prací, rozhodli jsme se uspořádat veřejné představení záměru, při němž
bychom s panem projektantem rádi navrhované řešení představili našim občanům a vyslechli
si jejich názory a připomínky. Srdečně Vás tedy zvu, abyste přišli diskutovat ve středu 9. května 2018 do přísálí sokolovny v Čebíně. Projednávání záměru začne v 16:00 hodin.
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Další akcí, na kterou bych Vás velice rád pozval, je SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BYTOVÉHO DOMU Č. 41 NA NÁVSI. Stavební práce jsou téměř u konce. Probíhá kompletace vnitřního zařízení domu, terénní úpravy v jeho okolí a bude zahájeno přejímací řízení. Slavnostní
otevření se uskuteční v pátek 18. května 2018 v 16:00 hodin. Po přestřižení pásky bude následovat prohlídka domu. V nové knihovně si budete moci prohlédnout projekci fotografií
ze stavby, paní pošťačka Vám ukáže nové prostory naší Pošty partner, něco dobrého na zub
bude jistě připraveno v cukrárně a prohlédnout si také budete moci kadeřnictví, kosmetiku
i sedm nových bytů pro seniory, které vznikly v prvním patře objektu. Jako doprovodný
program bude na dvoře vedlejšího domu (č. p. 42) připraveno občerstvení a posezení s country kapelou POPOJEDEM. Ve stejný den bude v prostorách Dětského klubu Syslík a jeho
okolí probíhat od 15:00 hodin oslava jeho 2. narozenin. Pozvánky na obě akce najdete uvnitř
zpravodaje.
Srdečně zve a na setkání se těší Tomáš Kříž, starosta obce.

Bílý sen
Dětský den je plný hraní, křiku, smíchu a štěbetání,
sta motýlů v rozletu bezstarostně pijí radost jako rosu na květu.
Nohy vždycky skokem, během po světnici, či dolů břehem než klesnou únavou.
Sladké si je potom lehnout, třeba s rukou pod hlavou a odpočívat trošinku,
než nám máma připraví pudingovou hostinku.
Už spí, už spí, zavřel očka a do snu mu nečekaně vchází zimní pohádečka.
Odkvetlé letničky, posečené paloučky, chladivý vítr sviští, lítá, trhá listí,
cesty smetá, na píšťalce vyhrává, suché listí šustivé kolotočem rozdává.
To je tanec, to je krása, paní podzim ohlíží se, jak jí z rukou jedním rázem,
prchá barva s prvním mrazem a vtom aha z nebíčka letí bílá hvězdička.
Za ní druhá a hned třetí, jako křehké šipky letí a po zemi první krůčky
dělají něžné sněhové vločky.
Padej snížku, padej hustě, nebude už v poli pustě, mladá chasa nedočkavě čeká,
že postaví sněhuláka.
Jaroslav Malý
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Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 2/2018
Přítomni: Kříž Tomáš, Bc. Husák Bohuslav, Aleš Slanina, Ing. Jiří Rohlínek
Omluven: Pavel Plevač

Přijaté usnesení:
•

RO bere na vědomí žádost paní L. J. na přidělení bytu v domě č. p. 541 na návsi.
Vzhledem k tomu, že dům ještě není dostavěn, bude žádost zaevidována a bude o ní
jednáno později.

•

RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní M. B. na byt v domě č. p. 409
do 31. 1. 12. 2018.

•

RO souhlasí se zřízením brány na pozemku parc. č. 948/10, která bude sloužit
pro vjezd na zahradu domu č. p. 161 v Čebíně.

•

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.

•

RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. BOZP/ČEB 01/2017
uzavřené s panem Jaroslavem Lukešem na zajištění výkonu činnosti koordinátora
BOZP na investiční akci „Bytový dům č. p. 41“. Předmětem dodatku je prodloužení
času plnění do termínu kolaudace stavby.

•

RO schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby „Revitalizace návsi
v obci Čebín – Oprava místních komunikací – II. etapa“ seznam dodavatelů, kteří budou osloveni – příloha č. 1 zápisu.

•

RO jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise
pro výběr dodavatele na stavbu „Revitalizace návsi v obci Čebín – Oprava místních komunikací – II. etapa“ – příloha č. 2 zápisu.

Starosta obce ukončil jednáno v 20:30 hod.
V Čebíně 22. 1. 2018.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 3/2018
Přítomni: Kříž Tomáš, Bc. Husák Bohuslav, Aleš Slanina, Ing. Jiří Rohlínek, Pavel Plevač
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni všichni členové RO,
RO je usnášeníschopná.

Přijaté usnesení:
•

RO neschvaluje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ky ZŠ Čebín
a ve funkci ředitelky pro další období potvrzuje paní Mgr. Alenu Skácelovou.

•

RO schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč společnosti Babybox pro odložené děti
– STATIM, z. s., IČ: 27006891 a uzavření darovací smlouvy.

•

RO projednala žádost pana R. S. o povolení zřízení připojení WIFI v byt v domě
č. p. 314. RO požaduje předložit technické řešení.
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•

RO bere na vědomí opětovnou žádost paní M. D. o přidělení obecního bytu. RO konstatuje, že v současní době nejsou žádné volné byty k dispozici. Žádost byla zaevidována, a pokud se některý z bytů uvolní, bude o žádosti opět jednáno.

•

RO bere na vědomí opětovnou žádost pana L. P. o přidělení obecního bytu. RO konstatuje, že v současní době nejsou žádné volné byty k dispozici. Žádost byla zaevidována, a pokud se některý z bytů uvolní, bude o žádosti opět jednáno.

•

RO schvaluje uzavření Smlouvy o hudební produkci s dechovou hudbou DH Galáni,
o. s., IČ: 26564530, na zajištění hudební produkce na babské hody v Čebíně dne
22. 9. 2018 v ceně 18.500,- Kč.

•

RO
schvaluje
uzavření
Smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene
č. 8800081427_1/VB/P2221/198/1/H se společností GasNEt, s.r.o., IČ: 27295567
v souvislosti s dokončením stavby „Přeložka STL plynovodu v k. ú. Čebín, číslo stavby:
8800081427“.

•

RO schvaluje prodloužení pronájmu bytu v domě č. p. 409 paní M. H. do 31. 12. 2018.

•

RO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Čebín pro rok 2018 se společností KTS ekologie s.r.o., IČ: 28310942.

•

RO schvaluje poskytnutí částky 7.000,- Kč městu Kuřimi jako spoluúčast obce Čebín
na zajištění činnosti psychologického poradenství a diagnostiky zaměřené na sociálněprávní ochranu v ORP Kuřim. Částka bude poukázána převodem na účet města.

•

RO vysazení lípy svobody v obci Čebín u příležitosti oslav 100 let od konce I. světové
války.

•

RO schvaluje uspořádání koncertu komorního orchestru MUSICA NOVA v Čebíně.

•

RO souhlasí se stavbou „Čebín,TS Pekárna:rozš. napájení“ a schvaluje uzavření
Smlouvy č.: 1040012759/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro tuto
stavbu se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

Starosta obce ukončil jednáno v 20:30 hod.
V Čebíně 12. 2. 2018.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 4/2018
Přítomni: Kříž Tomáš, Bc. Husák Bohuslav, Aleš Slanina, Ing. Jiří Rohlínek, Pavel Plevač
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni všichni členové RO, RO
je usnášeníschopná.

Přijaté usnesení:
•

RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 314 panu ¤¤¤¤¤¤¤
o jeden rok.

•

RO bere na vědomí žádost paní ¤¤¤¤¤¤¤ o přidělení obecního bytu. RO konstatuje,
že v současné době není k dispozici žádný obecní byt. Žádost bude zaevidována, a jak
se nějaký byt uvolní, bude o žádosti opět jednáno.
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•

RO bere na vědomí žádost pana ¤¤¤¤¤¤¤ o přidělení obecního bytu. RO konstatuje,
že v současné době není k dispozici žádný obecní byt. Žádost bude zaevidována, a jak
se nějaký byt uvolní, bude o žádosti opět jednáno.

•

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.

•

RO schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330046754/0100 s E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
v souvislosti se stavbou „Čebín,sm.VNk,KIPO,pč.360/11, 360/122“.

•

RO schvaluje „Soupis nových pozemků“ (aktualizace: 24. 1. 2018) v rámci jednoduché
pozemkové úpravy v lokalitě „Pod Březí“.

Starosta obce ukončil jednáno v 20:30 hod.
V Čebíně 26. 2. 2018.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 5/2018
Přítomni: Kříž Tomáš, Bc. Husák Bohuslav, Aleš Slanina, Ing. Jiří Rohlínek, Pavel Plevač
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni všichni členové RO, RO
je usnášeníschopná.

Přijaté usnesení:
•

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.

•

RO schvaluje místo a termín konání zápisu žáků k povinné školní docházce pro školní
rok 2018/2019 a to 10. 4. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin.

•

RO schvaluje nabídku vydavatele OFTIS s.r.o. na vydání knihy o historickém vývoji
obce Čebín od pana Jaroslava Sadílka. Náklad bude 200 ks a cena 33.000,- Kč bez
DPH.

•

RO schvaluje návrh finančního plnění smlouvy o poskytnutí služby implementace
GDPR mezi ORP Kuřim a obcí Čebín.

•

RO schvaluje nabídku na výsadbu „lípy svobody“ v naší obci členy Českého svazu včelařů, z.s., ZO Drásov. Lípa bude vysazena v prostoru sídliště „Na blokách“.

•

RO bere na vědomí vyúčtování akce Setkání harmonikářů 2018 od manželů Záluských.

•

RO bere na vědomí stížnost na nevhodné chování a rušení nočního klidu v domě
č. p. 314 členy rodiny ¤¤¤¤¤¤¤ a jejich hosty. RO ukládá starostovi obce situaci
na místě prověřit.

•

RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 314 paní ¤¤¤¤¤¤¤
do 30. 6. 2018.

•

RO souhlasí s výměnou části oplocení pozemku parc. č. 367/75 na straně sousedící
s parcelou č. 367/74 dle žádosti p. ¤¤¤¤¤¤¤.

•

RO schvaluje Odpisová plán dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Čebín pro rok 2018.
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•

RO bere na vědomí starostou obce předloženou koncepci rekonstrukce ulice nová
a souhlasí s jejím dalším rozpracováním a přípravě k projednání na DI PČR.

•

RO bere na vědomí informaci starosty obce o postupu stavebních prací v domě
č. p. 42 a přilehlých hospodářských objektech (stodola, chlévy) a souhlasí s pokračováním prací.

•

RO schvaluje konání koncertu komorního orchestru Musica Nova v kostele sv. Jiří
v Čebíně v termínu 8/4/2018 od 15:00 hodin.

Starosta obce ukončil jednáno v 20:20 hod.
V Čebíně 12. 3. 2018.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 6/2018
Přítomni: Kříž Tomáš, Bc. Husák Bohuslav, Aleš Slanina, Ing. Jiří Rohlínek, Pavel Plevač
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni všichni členové RO, RO
je usnášeníschopná.

Přijaté usnesení:
•
•
•

•

•

•

•

•

RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 314 paní ¤¤¤¤¤¤¤
do 30/9/2018.
RO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 1030037429/002 v souvislosti se stavbou „Čebín,DPNNk,Zeman,pč.367/215“.
V souvislosti s další stížností, tentokráte 8 nájemníků domu 314 na neustálé rušení
nočního klidu a nevhodné chování členů rodiny ¤¤¤¤¤¤¤ a jejich hostů a na základě
informace starosty a místostarosty obce z místního šetření rozhodla rada obce o odebrání pronajatých sklepních prostor paní ¤¤¤¤¤¤¤.
RO bere na vědomí žádosti paní ¤¤¤¤¤¤¤, pana ¤¤¤¤¤¤¤ a pana ¤¤¤¤¤¤¤ o přidělení
obecního bytu. Vzhledem k tomu, že obec Čebín nedisponuje žádným volným bytem,
budou žádosti zaevidovány a jednáno o nich opět jednáno, až se nějaký byt uvolní.
RO souhlasí se stavbou „Čebín,rozš.NNk,lok.RD,pč.367/233,234“ dle předložené PD
a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030041051/006 v souvislosti s touto stavbou.
RO projednala žádost p. ¤¤¤¤¤¤¤ o opravu chodníku u bistra „Na Příhoně“ a ukládá
starostovi pozvat žadatelku na obecní úřad a prodiskutovat s ní možnosti financování
opravy.
RO souhlasí s umístěním prodejního stánku se zmrzlinou provozovatele ¤¤¤¤¤¤¤,
na parkovišti u hlavní silnice v Čebíně v termínu od 1. 5. 2018 do konce roku 2018 za
obvyklých podmínek.
RO bere na vědomí oznámení pana ¤¤¤¤¤¤¤ o záměru pořádat dne 5. května 2018
na zahradě domu č. p. 422 rodinnou oslavu s tím, že může dojít ke zvýšené hlučnosti
a žádost o vyjádření obce k tomuto záměr. RO konstatuje, že si musí žadatel počínat
tak, aby v souvislosti s konáním oslavy nedocházelo k rušení veřejného pořádku
a nočního klidu.
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•

RO schvaluje záměr prodeje předzahrádky před domem č. p. 264 v obci Čebín.

Starosta obce ukončil jednáno v 20:40 hod.
V Čebíně 26. 3. 2018.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Usnesení z 32. zasedání ZO Čebín ze dne 29. 3. 2018
Zastupitelstvo obce volí
ZO/471/2018 – návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Rohlínek, Jan Kříž
ZO/472/2018 – dva ověřovatele zápisu: RNDr. Ludmila Malášková, Bohuslav Husák st.

Zastupitelstvo obce schvaluje
ZO/470/2018 – program jednání.
ZO/475/2018 – uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 43005560, pobočka Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava na stavbu „Průtah silnice II/385 v Čebíně – Oprava chodníků a autobusových zastávek“ v ceně 2 574 495,20 Kč bez DPH dle přílohy č. 2 smlouvy.
ZO/476/2018 – rozpočtové opatření č. 4/2018.
ZO/477/2018 – uzavření směnné smlouvy mezi obcí Čebín a panem V.V. dle přílohy
č. 3 zápisu a ukládá starostovi obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí. Předmětem smlouvy je směna pozemku parc. č. 2558 v k. ú. Čebín, který
je ve vlastnictví obce, za pozemky pro výstavbu obchvatu obce, které jsou ve vlastnictví pana
V.V.
ZO/478/2018 – uzavření kupní smlouvy mezi obcí Čebín a manžely H. dle přílohy č. 4
a ukládá starostovi obce tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Předmětem smlouvy je koupě pozemků parc. č. 30/3,330/2, 330/7, 330/6, 330/4 a 334/3 v k.
ú. Čebín za cenu 275 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce konstatuje
ZO/473/2018 – že člen zastupitelstva obce Čebín pan J. K. přestal být volitelný,
a to z důvodu změny trvalého bydliště mimo obec Čebín.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
ZO/474/2018 – nabídku společnosti PORR, a.s. na realizaci opravy chodníků a autobusových zastávek v rámci rekonstrukce silnice II/385 v obci Čebín a komentář starosty obce
k této nabídce. Nabídka včetně komentáře tvoří přílohu č. 1 zápisu.
V Čebíně 29. 3. 2018.
(Usnesení je uváděno ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
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USNESENÍ
Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 7/2018
Přítomni: Kříž Tomáš, Aleš Slanina, Ing. Jiří Rohlínek, Pavel Plevač
Omluven: Bc. Husák Bohuslav,
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni čtyři členové RO, RO
je usnášeníschopná.

Přijaté usnesení:
•

RO/59/2018 – RO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.

•

RO schvaluje panu ¤¤¤¤¤¤¤, prodloužení termínu vyhrazení parkovacího místa před
školní zahradou „korálky poznání“ do 1. 5. 2019 z důvodu rekonstrukce domu.

•

RO schvaluje uzavření smlouvy č. 1030041016/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., v souvislosti se stavbou „Čebín, DPNNk,
Hudák, p.č. 336/10“.

•

RO bere na vědomí žádost paní ¤¤¤¤¤¤¤ o přidělení bytu v novostavbě bytového
domu na návsi.

•

RO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330046754/001
se společností E.ON Distribuce, a.s., v souvislosti se stavbou „Čebín,
sm.VNk,KIPO,pč.360/11,360/122“.

•

RO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem INDENAB s.r.o., Interieŕy
Design Nábytek, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno Štýřice, na dodávku a montáž kuchyňských linek včetně spotřebičů do novostavby bytového domu na návsi v ceně
278.213,- Kč bez DPH.

•

RO neschvaluje nabídku společnosti AUDIT - DANĚ, spol. s r. o., Vídeňská 89, 639 00
Brno, na zajištění veřejnosprávní kontroly v MŠ a ZŠ Čebín.

•

RO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330046754/001
se společností E.ON Distribuce, a.s., v souvislosti se stavbou „Čebín,
sm.NNk,Malý,pč.2546“.

Starosta obce ukončil jednáno v 20:10 hod.
V Čebíně 9. 4. 2018.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Krátce z obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady byl splatný 30. dubna 2018 a poplatek
za psa byl splatný 31. března 2018.

Slavnostní otevření bytového domu č. 41 na návsi
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ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Exkurze Brno (základní škola)

V úterý 27. března jsme jeli do města Brna na exkurzi. Jeli jsme vlakem dvě třídy 4. A a 4. B.
Ve vlaku jsme každý od paní učitelek dostal jeden papír s číslem 1 až 5. Každý ze skupinky
dostal jinou věc na papíru, např.: Špilberk, Stará radnice a Zelný trh. Po příjezdu na nádraží
jsme šli na Zelný trh, kde jsme si prohlédli kašnu Parnas, dali jsme se do skupin a přečetli
si papír. Pak jsme šli na Starou radnici, kde proběhlo další soutěžní kolo. Nad námi visel drak
a říká se, že byl postrachem celého Brna. Další zastávkou byl hrad Špilberk. Tam jsme si poslechli zvonkohru s 15 zvony a nasvačili se. Poté jsme zhlédli výstavu Analfabeta
Negramotná, která byla o knížkách. Naše další cesta směřovala ke kapucínské hrobce. Zaujaly nás hlavně pozůstatky kapucínů. Po výstavě jsme šli na výtečný oběd do restaurace.
Po obědě jsme zamířili ke katedrále svatého Petra a Pavla. Prohlédli jsme si krásnou výzdobu kostela a zapálili svíčky. Poté jsme zamířili na náměstí Svobody. Zde jsme si mohli při rozchodu něco koupit. Z náměstí vedly naše kroky k nádraží na vlak. Výlet byl zábavný, poučný
a budeme na něj rádi vzpomínat.
Zálešák O., Procházka Š.
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ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Tradiční pouštění netradiční Morany (základní škola)

I letos byly děti ze školní družiny pouštět Moranu na Příhon a vítat jaro. Moranu si vyrobily
samy a radost z ní měly děti i ryby. Byla totiž celá ze starého pečiva.
Vychovatelky ze ZŠ Čebín

Sbírka (základní škola)
Již počtvrté se žáci a rodiče naší školy zapojili do „Sbírky věcí pro pejsky a kočičky“ umístěných
v domácích útulcích, které nedostávají žádné finanční prostředky. Sbírka se konala v první polovině
března a mohli se zapojit žáci ze všech ročníků. Ačkoliv byla v letošním roce celkově účast na sbírce
nízká, naše škola se nenechala zahanbit a v darovaných věcech předčila i školy s mnohem více
žáky. Sbírali jsme především granule, konzervy, deky, peřiny, ale i těstoviny, rýži a dezinfekční
prostředky. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, a těšíme se na spolupráci při pátém ročníku.

Petra Martinková
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ORGANIZACE A SPOLKY
Činnost Skautů v Čebíně (Skautský oddíl Čebín)

Skautský oddíl v Čebíně se nazývá CESTA a existuje už přes deset let.
Patříme pod organizaci Junák český skaut. Jen pro zajímavost k 31. 1. 2018 tato organizace registrovala 60 522 členů v celé České republice.
Pravidelně se scházíme jednou týdně v úterý, v klubovně u mateřské školky. Klubovnu
nám dává k dispozici obec Čebín, která zajišťuje i její provoz. V současné chvíli nám také
zpřístupňuje další místnost, která se nachází nad klubovnou.
Náš oddíl se skládá ze dvou družinek, které jsou rozděleny podle věku dětí. Mladším
chlapcům se říká vlčata a děvčatům světlušky.
Na skautských schůzkách se snažíme být s dětmi co nejvíce venku, ale když je venku
špatné počasí, tak musíme zůstat v klubovně, kde hrajeme různé hry, např.: deskové
nebo pohybové. Kromě hraní se děti snažíme naučit i různým skautským dovednostem a zásadám. V zimních obdobích, když jsme převážně v klubovně, luštíme šifry nebo vážeme uzly.
Jinak pravidelně chodíme na výpravy do přírody, kde poznáváme stromy a kytičky, rozděláváme oheň a trénujeme orientaci v terénu za pomocí buzoly nebo kompasu.
V minulosti se náš oddíl zúčastnil různých brigád pro obec: sázení a zalévání stromků,
sbírání odpadků, čištění lesa po kůrovcové kalamitě. V neposlední řadě se už léta zúčastňujeme dobrovolně Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita.
Tímto také chceme poděkovat naší obci za podporu skautského oddílu.
Vendula Sychrová a Tereza Procházková
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ORGANIZACE A SPOLKY
Jarní úklid (Skautský oddíl Čebín)

V sobotu 7. 4. 2018 proběhla za účasti místního skautského oddílu „Cesta“ úklidová akce.
Skauti a jejich přátelé dle domluvy se zástupci obce Čebín vyčistili úsek lesa od vodárenské
budovy až k pomníku čebínských hasičů. Uklízet se začalo ráno kolem deváté hodiny a práce
skončila zhruba po pěti hodinách. Podařilo se vyčistit nejen příslušné strouhy, ale také okolní
les, a to i v místech, kde se za účelem schůzek scházejí milenci. Tuto část ovšem měli
na starost starší skauti a vedoucí.
Aby mladší skauty čištění lesa bavilo, vymysleli pro ně vedoucí hru. Děti byly rozděleny
do skupin – žlutí, modří a červení. Tyto party mezi sebou soupeřily o co největší počet pytlů.
Za každý naplněný pytel obdržela skupina peníze a za ty si během sbírání odpadků nakupovala materiál na výstavbu města. Nejen díky tomuto zpestření, ale také kvůli velké snaze pomoci přírodě si děti tuto „brigádu“ velmi užily.
Poděkování patří především místním skatům, ale rovněž našim přátelům, již nám
s velkou ochotou pomáhali. Díky vám, kteří jste se zapojili do této akce a svým odhodláním
napravili chování těch jedinců, kteří si naše krásné lesy a přírodu vůbec neustále pletou
se skládkou.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Nácvik na babské hody 2018
Zveme všechny ženy, dívky a děti na nácvik tanců pro babské hody, které se budou konat
v sobotu dne 22. září 2018. Nácvik bude každou neděli od 20. května do konce června a dále
se bude opět pokračovat od začátku září.
Nácviky budou probíhat v čebínské sokolovně následovně:
od 18,00 hod. do 18,40 hod. - děti s maminkami, babičkami;
od 18,45 hod. do 20,00 hod. - ženy a dívky.

Posezení s písničkou
SENIORKY, SENIOŘI, DŮCHODCI, DŮCHODKYNĚ!
Obec Čebín, výbor sociální, zdravotní a pro vzdělávání,
Vás srdečně zve do přísálí restaurace Čebínka na

10. posezení s písničkou
které se uskuteční v úterý 15. května od 16:00 do 20:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina MELODIE.
Vystoupí dět z taneční skupiny Flori Dance Čebín.
Udělejte si čas na jedno odpoledne jen sami pro sebe.
Zasloužíte si to!
Obec Čebín
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KALENDÁŘ AKCÍ
Narozeniny Syslíka (Děstký klub Syslík)

Blíží se 2. narozeniny Syslíka!!!
Přijďte je společně oslavit
v pátek 18. května 2018 od 15:00 do 17:00.
Pro děti bude připravený tento program:
- Malování na obličej
- Hry a soutěže pro děti ve věku 2–5 let
- Říkanky – motorický padák
- Tanečky pro děti na hudbu
- Skákací hrad
Srdečně zve Obec Čebín
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STŘÍPKY Z HISTORICKÝCH KRONIK OBCE
V druhé republice v roce 1945
M.N.V.
Dne 6. července byl zvolen předsedou místního národního výboru Josef Nečas, místopředsedou Frant. Štourač, do rady: Fabián Halouzka, Josef Vašek, Klement Rohlínek a Karel
Skoupý, do komisí:
1.) zásobovací: František Kluska č. 28
2.) sociálně zdravotní: Josef Vašek
3.) hospodářská: Klement Rohlínek
4.) osvětová – školská: Fabián Halouzka
5.) finanční: Karel Skoupý
6.) bytová a stavební: Antonín Kudláček
Obecním tajemníkem byl ustanoven Leopold Vojanec, lesním hajným Richard Vejrosta
za 8.000 Kč ročně.

Konec II. světové války
Dne 14. srpna vzdali se Japonci Američanům, když tito použili proti nim atomové bomby. Tím
skončila se druhá světová válka.

Resignace předsedy
Dne 8. září vzdal se dosavadní předseda M.N.V. Josef Nečas svého úřadu. Místo něho byl
zvolen předsedou Karel Rohlínek a do výboru byl povolán Eduard Ostřížek č. 230.

Čestný člen obce
Dne 28. října byl jednomyslně jmenován místním národním výborem Dr. Edv. Beneš čestným
členem obce.

Nová měna
Dne 1. listopadu byly vyměňovány staré peníze za nové, ale jen do 500 Kč na každou osobu.
Ostatní staré peníze, jakož i cenné papíry musely se uložiti do peněžních ústavů,
na tzv. vázané vklady.

Zahraniční voják
V zahraničním vojsku, a to v anglické armádě, sloužil Jan Malášek z čís. 157, který se toho
roku vrátil domů.

Koncentrační tábory
V koncentračních táborech byli za okupace vězněni:
Rudolf Dufek č. 34, který byl ve Vratislavi odsouzen k trestu smrti a tam popraven.
František Slanina zemřel r. 1945 na pochodu smrti do Halte.
František Rubínek ml. a Oldřich Volánek byli vězněni ve Vratislavě, Groϐ Stralitz,
Papenburku, Krichenlágru, v Bradenburku, kde je osvobodila Rudá armáda a oba se šťastně
vrátili domů.
Také František Rubínek st. byl totálně nasazen u Elin Werke ve Vídni.
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STŘÍPKY Z HISTORICKÝCH KRONIK OBCE
Politické strany
Po válce byly dovoleny jen čtyři politické strany: komunistická, sociálně demokratická, lidová
a čs. socialistů.

Složení M.N.V.
Předsedou M.N.V. byl Karel Rohlínek, místopředsedou František Štourač, členy výboru: Karel
Skoupý, Josef Vašek, Fabián Halouzka, Jan Koláčka, Josef Mach, František Rubínek, Miroslav Hušek, Tomáš Mikšík, František Kluska, Eduard Trtil, Eduard Antonín, Vojtěch Trtil,
František Mach, Hynek Carda, Josef Navrátil, Ondřej Kubalík.

Obecní rozpočet
Obecní rozpočet činil: na příjmech 86.160 Kč, na vydáních 214.730 Kč, schodek 128.570 Kč
byl uhrazen 125% přirážkou k dani domovní a 330% přirážkou k ostatním daním.
Doslovně přepsala Mgr. Monika Křížová, kronikářka obce.

Pohlednice z roku 1933

Kolorovaná pohlednice z roku 1933 neznámého nakladatele zachycuje pohled na obec Čebín
z Horky, čebínskou školu a obchod p. Václava Klusky.
Karel Celbr
Zdroj: archiv autora
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RŮZNÉ
Plánované slevy pro studenty a seniory (IDS JMK)
Informace k plánovaným změnám
V souvislosti s plánovanou změnou Cenového výměru Ministerstva financí se předpokládají
úpravy slev pro děti, studenty do 26 let a seniory nad 65 let, kteří by měli předběžně
od 1. 9. 2018 v regionální (železniční a autobusové) dopravě získat slevu ve výši 75 % ze základního jízdného.
Protože v současné době není známo přesné znění předpisu, nemůžeme sdělit podrobnosti o cenách a pravidlech, která budou nastavena v IDS JMK.
Až bude cenový výměr vyhlášen, bude připravena a zastupitelstvy projednána úprava
Tarifu IDS JMK a následně občané informováni.
Slevy začnou platit nejdříve 1. 9. 2018.
Aktuální informace budeme uveřejňovat na webu www.idsjmk.cz.
Zdroj: INTEGROVANÉ NOVINKY, aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském
kraji a městě Brně, číslo: 10/2018
(Pozn. redakčně upraveno na základě změny data platnosti slev)

Výluka na trati Brno – Tišnov (IDS JMK)
Dlouhodobá výluka BRNO - TIŠNOV (- ŽĎÁR NAD SÁZ.) (IDS JMK)
Platnost: 9. 4. - 31. 10. 2018
Dotčené spoje: S3, R9, 163
Od pondělí 9. 4. 2018 nepřetržitě do 31. 10. 2018 bude probíhat výluka na trati Brno Tišnov - Žďár nad Sázavou, která ovlivní provoz vlakových linek R9 a S3. Mění se také jízdní
řád linky 163. V jízdních řádech linek 71, 310, 312, 333, 335, 336, 350 se mění pouze přípojové řádky-návaznosti.
Vlaky linky S3 jedou v úseku Žďár nad Sázavou – Níhov - Tišnov v odlišné časové poloze oproti pravidelnému jízdnímu řádu. Ve většině případů jedou tyto vlaky o 4 min. dříve.
Vlaky S3/4903,4913,4605 jedou v pracovní dny ze Žďáru nad Sázavou později oproti
pravidelnému jízdnímu řádu a svoji jízdu končí v Tišnově, odkud je nutné pokračovat následujícím vlakem.
Vlaky linky R9 jedou v úseku Brno – Křižanov dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu
(vybrané vlaky jedou v dřívější časové poloze v úseku Brno – Žďár nad Sázavou) dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky do Brna jedou v úseku Tišnov – Brno o cca 5 až 15 min. opožděny.
Linka 163 je vedena dle výlukového jízdního řádu v odlišných časových polohách v návaznosti na vlaky linky S3 v Níhově.
Zdroj: INTEGROVANÉ NOVINKY, aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském
kraji a městě Brně, číslo: 10/2018
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RŮZNÉ
Výluky autobusů v Čebíně (IDS JMK)
V termínu od 30. 4. 2018 do 16. 5. 2018.
Na základě aktuální dopravní situace v Čebíně přijala společnost KORDIS JMK následující opatření na linkách 321 a 330 IDS JMK z důvodu eliminace zpoždění autobusových spojů
projíždějících Čebínem a zajištění maximálního počtu přestupních vazeb mezi autobusy
a vlaky.
Linka 321 zcela vynechá zastávku Čebín, náměstí (u kostela).
Linka 330 zcela vynechá zastávky Čebín, náměstí (u kostela) a Čebín, sídliště (u křižovatky na Drásov). Pouze spoj č. 80 linky 330 (odjezd v pracovních dnech v 7:15 hod. z Čebína, sídliště do Tišnova) bude veden standardně ze zastávky Čebín, sídliště bez omezení.
V zastávce za vynechaným úsekem vyčkají autobusy vždy do času odjezdu dle platného
jízdního řádu.
KORDIS JMK, a.s. http://www.kordis-jmk.cz

Koncert MUSICA NOVA

Dne 8. dubna se v našem čebínském kostele uskutečnil koncert komorního orchestru MUSICA NOVA. Na nedělní odpoledne jsem se těšila, protože taková příležitost se nenaskýtá zrovna každý den. Člověk za kulturním vyžitím totiž dojíždí spíše do Brna a velkých okolních
měst.
Za sebe musím říci, že koncert byl velkým pohlazením po duši. Pokud aspoň trochu
fandíte vážné hudbě, která lahodila uchu, byli byste určitě nadšení jako já. Příjemně strávená
hodinka a půl mi prozářila celý zbytek dne. Škoda jen, že účast na tak jedinečném kulturním
zážitku nebyla příliš velká. Už se moc těším na další koncert.
Michaela Zálešáková
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RŮZNÉ
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RŮZNÉ
ZO ČSV Drásov
Základní organizace Českého svazu včelařů sdružuje zájmové včelaře z pěti obcí, tedy
z Drásova, Čebína, Malhostovic a místní části Nuzířov, ze Všechovic a Skaličky. Registrovaných je 35 řádných členů a spolek řídí sedmičlenné předsednictvo. Dohromady drží
členové spolku přibližně 380 včelstev.
Rok 2017 byl pro včelaře v našem rajónu atypický, a ne moc dobrý. Mírná zima způsobila rozvoj onemocnění zvané varroόza, kterou způsobuje parazit pod českým názvem Kleštík
včelí. Ačkoliv po celý rok je povinností včelaře tlumit šíření
této nemoci, teplé počasí v zimních měsících výrazně napomáhá jeho dalšímu množení. A tak se v případech našich včelařů stalo, že včelstva vstupovala do jarního rozvoje oslabena touto nemocí, některá včelstva také vykazovala příznaky onemocnění nosematózou. Ta způsobuje velké oslabení včelstev až úhyny celých včelstev při
špatném průběhu zimy a nevhodné výživě včelstev během
roku a po dobu, kdy včelstva přečkávají dlouhé zimní období. Navíc v jarních měsících přišly neočekávaně pozdní mrazíky a většina kvetoucích rostlin
pomrzla. Bohužel poškozeny mrazem byly i květy akátu a jiných pozdně kvetoucích rostlin.
V posledních letech se v našem okolí objevuje stále více
polních tratí osetých ozimou řepkou, v době květu pro včely nejpříhodnější příjem pylu a nektaru. Z této rostliny a mnoha dalších
z jara a v časném létě kvetoucích rostlin se následně vytáčí první
med, proto se mu říká květový med. Mezi laickou veřejností méně
oblíbený než ten pozdní, kterému mnozí říkají „lesní med“, i když
s lesem nemusí mít nic společného. Pro vznik „lesního“, správně
medovicového medu, je třeba, aby došlo k přemnožení drobných
mšic zejména na lesních dřevinách, kde sají mízu, kterou posléze
vylučují ve formě sladkých kapek, takzvané medovice. Tu pak
včely sbírají a vytváří z ní „lesní“ medovicový med. Medovicový
med vydrží i několik měsíců tekutý. Květový med naopak velmi
brzy krystalizuje a tím se znesnadňuje jeho okamžité kuchyňské
použití. Mezi oběma medy však není kvalitativního rozdílu, rozdíl
je pouze v barvě, nepatrném rozdílu obsahu minerálních látek, poměru složitých a jednoduchých cukrů a někdy i vůni. Přitom stačí
ten zkrystalizovaný med rozehřát v teplé vodě (neměla by přesáhnout 45 stupňů Celsia, jinak
se med částečně znehodnotí, a ztrácí tak zdraví prospěšné látky). Po šetrném rozpuštění
je med opět připraven ke každodennímu použití.
Měsíce květen a červen minulého roku již vykazovaly zřetelný srážkový deficit. Nedostatek vláhy způsobil zasychání květů, navíc nevykvetly ani ty pozdně kvetoucí rostliny, zejména
lípy a akáty, které na jaře poškodil mráz. Včely začaly zřetelně trpět nedostatkem potravy,
mnohdy byly vlivem nedostatku potravy podrážděné a agresivní. S nedostatkem potravy včelstvo omezuje svoji činnost, matka méně klade vajíčka, z nichž se vyvíjí další potomstvo,
což se může projevit na podzimní kondici včelstva, které se připravuje na zimu. Včelař prakticky druhý med nevytočil žádný, ba naopak již v měsíci červenci musel svoje včelstva přikrmovat cukerným roztokem, aby včelstva neuhynula hladem v plném létě. Popsaná situace
je naprosto individuální. Jeden včelař na svém stanovišti nevytočil žádný med nebo minimum,
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o pár set metrů dál na jiném stanovišti jeho kolega z druhého vytáčení med měl. Rozdíly jsou
způsobeny zdravotním stavem včelstev a nabídkou přírodních zdrojů potravy, jako jsou
druhově rozmanité kvetoucí byliny, dřeviny a výskyt medovice v lesních oblastech. Tam kde
jsou včelstva v blízkostí jejich umístění odkázána na jediný zdroj potravy monokulturních plodin, po jejichž odkvětu včely hladoví pro nedostatek jiných pestrých zdrojů nektaru, jsou výnosy medu malé a včelstva jsou vlivem tzv. monodiety ve špatné kondici. I včely pro svůj život
potřebují pestré zdroje potravy v podobě druhově rozmanitých rostlin. Celkově se však
dá říci, že druhá medná snůška v minulém roce byla pro včelaře špatná. Průběh druhé
poloviny léta a podzimu vykazoval velké sucho a včely neměly možnost najít si v přírodě
samy potravu.
V prosinci r. 2017 uspořádali
naši včelaři Adventní výstavu v Čebíně a na konci ledna 2018 se sešli
v Malhostovicích
na
výroční
členské schůzi. V rámci diskuse
na tomto setkání byla mimo jiné
prodiskutována myšlenka oslav
100. výročí založení republiky, kterou si na podzim připomeneme.
Oslovili jsme všech pět obcí v našem rajónu s tím, že bychom v každé obci na podzim vysadili
vzrostlou lípu – pomyslný symbol
republiky. Obce jsme požádali,
aby nám vytipovali vhodné místo,
a zbytek již zařídíme sami včetně
následné péče o stromek. Věříme,
že se nám myšlenka podaří
na podzim zrealizovat a pro další
generace po nás zbude strom
a vzpomínka na ty, kteří jej sázeli.
Dovolte mi, vážení čtenáři, závěrem poděkovat všem výše jmenovaným obcím zajejich
finanční podporu naší činnosti. Jsme malý spolek a rozhodně nemůžeme a ani nechceme
konkurovat např. hasičům nebo sokolům s jejich staletou tradicí a každodenní činností, i když
první zmínka o drásovském včelařském spolku je stará více jak 110 let. Přesto chceme
ve spolkové činnosti v obcích figurovat a zapojit se v rámci našich možností do spolkového
dění. Naprostým závěrem mi dovolte konstatovat, že je pro nás potěšující fakt, kdy široká veřejnost vnímá včelaření jako velmi prospěšnou zálibu pro přírodu a krajinu, nikoliv jen jako zálibu hrstky nadšenců, kteří následně prodávají přebytky produkce medu. Nedostatek včel
se ihned odrazí na úrodnosti plodin, a tím i na činnosti člověka. Přeji všem členům spolku
úspěšný rok a pokud možno lepší, než byl ten minulý.
Petr GRÜNWALD st. – předseda ZO ČSV Drásov, z.s.,
Autor fotografií: Josef Permedla
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Přání a vzpomínky
Dne 19. 4. 2018 by se dožil 94 roků náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav Čoupek.
Dne 19. 5. 2018 uplyne již 14 let od jeho úmrtí.
Stále s láskou vzpomínají dcera Eva s rodinou, snacha Alena s rodinou.

Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky nám zůstanou.
Dne 28. 5. 2018 uplyne 30 roků, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel a tatínek, pan Josef Konečný.
S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

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).

REKLAMA A INZERCE
Řádková inzerce
Hledám dům v Čebíně nebo okolí. T: 732 219 013
Sháníme pěknou chatu nebo chalupu. Vod., el. výhodou. T: 604 126 970

Čebínský zpravodaj 04/2018. 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 31. 5. 2018 (č.05/2018). Uzavírka textů a inzerce
je 15. 5. 2018.
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