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USNESENÍ
Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 1/2019
Přítomni: Kříž Tomáš, doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D., Bc. Husák Bohuslav, Aleš Slanina
Omluveni: Pavel Plevač
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. 1. 2019 nový platový výměr ředitelce MŠ Čebín,
Mgr. Libuši Pouzové.
 RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 314 p. XXXXXXXXXX
do 31. 3. 2019.
 RO schvaluje p. XXXXXXXXXX, umístění stánku k prodeji zmrzliny na parkovišti
u hlavní silnice za obvyklých podmínek. Zábor veřejného prostranství bude činit 6 m2.
 RO bere na vědomí žádost o prodej části pozemku parc. č. 946/62 v k. ú. Čebín a záměr prodeje celého pozemku. RO ukládá starostovi obce upozornit žadatele na skutečnost, že se před pozemkem nachází veřejné
 RO schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě 1.000,- Kč do tomboly na ples
TJ Sokol; dále i na obecní ples v Čebíně, ples ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov a ostatkovou zábavu v Čebíně.
 RO neschvaluje nabídku společnosti E.ON na produkt elektřina Optimal+.
 RO bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že DSO Mikroregion Čebínka
schválil společný postup obcí mikroregionu s cílem dosáhnout brzkého zajištění bezpečného přístupu cestujících v rámci rekonstrukce čebínského vlakového nádraží,
a žena podporu této žádosti byla zveřejněna petice.
 RO bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že původně plánovaná trasa cyklostezky Čebín – Drásov – Malhostovice není možná z důvodu šířkových poměrů
a souběhu s krajskou silnicí a schvaluje novou trasu vedení cyklostezky v poli za areálem Mikrop Čebín.
 RO schvaluje poskytnutí pamětních plaket a nových knih o Čebíně na akci X. Setkání
harmonikářů.
 RO schvaluje pořádání II. ročníku akce Čebínská stodola v termínu 31. 8. 2019.
 RO schvaluje nabídku společnosti EUROPLAST – Morava s.r.o. se sídlem Holasice
314, 664 61 Rajhrad u Brna.
 RO schvaluje nabídku pana Jaroslava Šabaty, Komenského 556, 664 42 Modřice,
na podřezání zdiva budovy staré pošty č. p. 23 v Čebíně.
 RO schvaluje nabídku pana Miloše Drábíka, Čebín 294, 6664 23, na rekonstrukci
topení budovy staré pošty čp. 23 v Čebíně.
Rada obce bere na vědomí došlou korespondenci.
V Čebíně 14. 1. 2019.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
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Výpis usnesení ze schůze RO Čebín č. 2/2019
Přítomni: Kříž Tomáš, doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D., Aleš Slanina, Pavel Plevač
Omluveni: Bc. Husák Bohuslav
Starosta zahájil jednání RO v 19:00 hodin, úvodem byli přítomni čtyři členové RO,
RO je usnášeníschopná.

Přijaté usnesení:
 RO bere na vědomí žádost o vyjádření k rekonstrukci domu č. p. 218 v Čebíně. RO
s návrhem rekonstrukce dle předložené vizualizace předběžně souhlasí, ale k vyjádření pro účely stavebního řízení požaduje předložit kompletní projektovou dokumentaci.
 RO bere na vědomí žádost o vyjádření k novostavbě RD na pozemcích
parc. č. 367/215, 367/216, 367/217, 367/218, 367/219. Ro se stavbou souhlasí za obvyklých podmínek.
 RO schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330051786/001
se společností E.ON Distribuce a.s.
 RO schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330051787/001
se společností E.ON Distribuce a.s.
 RO schvaluje nabídku společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno na zpracování profilového dopravního průzkumu na stanovišti
na silnici II/38529 (mezi Čebínským potokem a kostelem sv. Jiří) v katastru obce Čebín. RO ukládá starostovi obce, objednat stejné měření i pro oblast okolo základní školy.
 RO schvaluje podání žádostí o dotaci z rozpočtu JMK v roce 2019 na nový územní
plán obce, prodloužení chodníku k Tišnovu a vybudování místa pro přecházení, projektovou dokumentaci na rekonstrukci hospody na návsi a vybavení Dětského klubu Syslík a FamilyPointu.
 RO schvaluje nabídku pana Jakuba Nešuty - Nešuta Jaroslav – ELNE, se sídlem
Proškovo nám. 14, 614 00 Brno na rekonstrukci elektroinstalace v budově staré pošty
na návsi v Čebíně.
 RO schvaluje vypsání výběrového řízení na stavbu „Prodloužení chodníku podél silnice
II/285 Čebín“ a oslovení zhotovitelů dle přílohy č. 1. zápisu. Komisi pro otevírání nabídek a hodnotící komisi budou tvořit členové rady obce.
V Čebíně 28. 1. 2019.
(Výpis usnesení je uváděn ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)

Usnesení z 4. zasedání ZO Čebín ze dne 31. 1. 2019
Usnesení č. ZO/54/2019 – schvaluje program jednání.
Usnesení č. ZO/55/2019 – volí návrhovou komisi: Ing. Jiří Rohlínek a Libor Malášek.
Usnesení č. ZO/56/2019 – volí dva ověřovatele zápisu: Bc. Bohuslav Husák a Jiří
Beneš.
3

USNESENÍ
Usnesení č. ZO/57/2019 – bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
Usnesení č. ZO/58/2019 – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50000,- Kč z rozpočtu
obce Čebín Sboru dobrovolných hasičů v Čebíně, se sídlem 664 23 Čebín, č. p. 150,
IČ 622 645 92, na projekt „Činnost sboru dobrovolných hasičů“ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace.
Usnesení č. ZO/59/2019 – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 228000,- Kč z rozpočtu
obce Čebín FC Čebín, se sídlem 664 23 Čebín, č. p. 146, IČ 652 650 50, na projekt „FINANČNÍ PODPORA FC ČEBÍN“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Usnesení č. ZO/60/2019 – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 101000,- Kč z rozpočtu
obce Čebín Orlu jednotě Čebín, se sídlem 664 23 Čebín, č. p. 124, IČ 750 135 84, na projekt
„Podpora orelské činnosti v roce 2019“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace.
Usnesení č. ZO/61/2019 – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60000,- Kč z rozpočtu
obce Čebín Orlu jednotě Čebín, se sídlem 664 23 Čebín, č. p. 124, IČ 750 135 84, na projekt
„Tradiční krojované hody 2019“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Usnesení č. ZO/62/2019 – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28860,- Kč z rozpočtu
obce Čebín Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, 666 01
Tišnov, IČ 449 902 60 na projekt „Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Usnesení č. ZO/63/2019 – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 36720,- Kč z rozpočtu
obce Čebín Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, 666 01
Tišnov, IČ 449 902 60 na projekt „Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Usnesení č. ZO/64/2019 – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25000,- Kč z rozpočtu
obce Čebín Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, 666 01
Tišnov, IČ 449 902 60 na projekt „Klub Čas Tišnov“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Usnesení č. ZO/65/2019 – schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 323/49 a 323/78
v obci a k. ú. Čebín, které jsou ve vlastnictví obce Čebín.
Usnesení č. ZO/66/2019 – revokuje své usnesení č. ZO/51/2018 ze dne 20. 12. 2018
a schvaluje uzavření Kupní a směnné smlouvy dle přílohy č. 1 zápisu. Smlouva se týká koupě a směny pozemků z vlastnictví pana D. M. Jedná se o pozemky pro stavbu obchvatu obce
Čebín a účastníky smlouvy jsou SÚS JMK, obec Čebín a pan D. M.
Usnesení č. ZO/67/2019 – schvaluje zapojení obce Čebín do projektu Naučná stezka
SVaK Tišnovsko s názvem „Chráníme vodu na Tišnovsku“.
Usnesení č. ZO/68/2019 – schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10000,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko, se sídlem
Radniční 14, 666 01 Tišnov, IČ 750 589 44, dle přílohy č. 2 zápisu.
V Čebíně 31. 1. 2019.
(Usnesení je uváděno ve zkrácené verzi. Pozn. redakce.)
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ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Sportovní dopoledne se Šárkou Kašpárkovou (ZŠ)

Ve středu 6. února navštívila školu atletka Šárka Kašpárková, bývalá šampionka v trojskoku.
S učitelským sborem připravila v sokolovně sportovní den pro děti. Zde ukázala i svoje
medaile – bronzovou z olympijských her v roce 1996 v Atlantě a zlatou jako mistryně světa
v atletice roku 1997.
Sportovní den se Šárkou Kašpárkovou byl plný různých disciplín. Soutěžilo se ve skoku
do dálky, v hodu medicinbalem, šplhu, člunkovém běhu, na žebřinách, v rovnováze, v počtu
sedů a lehů za určený čas, v pružnosti a hbitosti.
V každé třídě byli vyhlášeni 3 nejlepší sportovci, kteří dostali sladkou odměnu, ale den
se líbil nám všem a moc jsme si ho užili!
Kristýna Fialová, 4. třída

ORGANIZACE A SPOLKY
TJ Sokol Čebín vstupuje do nového roku
Tělocvičná jednota Sokol Čebín zahájila rok tradičním plesem (již šestadvacátým) v netradičním duchu. Loni jsme poprvé místo kapely použili služeb diskžokeje a atmosféře podpořené krásnou výzdobou to neubralo. Návštěva nebyla vysoká, ale byla družnější atmosféra
a dostatek prostoru pro tanec. Čtrnáct dní nato se konala valná hromada jednoty, a proto mi
dovolte seznámit Vás s naší činností a výsledky.
V tělocvičně od října do dubna pravidelně cvičí 9 skupin v téměř všech věkových kategoriích:
1. Děti s rodiči
2. Mladší žactvo
3. Žactvo–míčové hry
4. St. žactvo – míčové hry
5. Badminton – ml. ženy
6. Badminton – muži
7. Badminton – mix
8. Kalanetika/pilates
9. Futsal

24 dětí
26 dětí
15 dětí
10 dívek
6 žen
4 muži
3+4
11+6 žen
8 mužů
5

vede: Zemanová
vede: Zemanová + Dvořáková
vede: Lukášová
vede: Rohlínek
vede: Rohlínková
skupina p. Kachlíka
skupina B. Maláškové
vedou: L. Malášková a K. Uhrová
vede: Rohlínek

ORGANIZACE A SPOLKY
Pravidelně trénují i děti v tenise, a to ve třech skupinách:
1. Babytenis
6–9 dětí
vede: Sítařová
2. ml. žáci
7
vede: Sítařová (Cebák)
3. ml. i st. žáci
8–13
skupina J. Halamy
Tenis je technicky náročná hra a vyžaduje celoroční průpravu, proto zde děti využívají
sokolovnu, kurty a ti zdatnější chodí v zimě i do nafukovací haly.
Potěšující je, že dětí je téměř stovka a věrni zůstávají i dospělí cvičenci, takže jednota
čítá 142 členů.
Sokolovna v loňské roce oslavila 90 let od svého otevření a 20 let po velké rekonstrukci,
jejímž výsledkem je současný vzhled. Dvacet let je dosti dlouhá doba, a tak se už na některých částech projevuje opotřebení z dennodenního používání. Kromě pravidelného cvičení je
sokolovna využívána i pro společenské akce ostatních spolků v obci, jakož i firem z blízkého
okolí. Těchto akcí proběhne jen v sále tělocvičny přes dvacet. Menší se zvládají v přísálí.
Kromě pravidelného cvičení připravuje jednota i jednorázové akce, a to hlavně pro děti.
Zájem dětí a rodičů bývá velký, nelze se tedy divit, že se některé akce konaly již patnáctkrát.
Pro rok 2019 plánujeme:
16. 3.

Karneval dětí

14. 4. nebo 21. 4. tenisový oddílový turnaj žáků
květen

Cesta za pokladem

18. 5.

tenisový turnaj neregistrovaných dospělých

13./14. 7.

celostátní turnaj tenisu – mladší žáci

15. 7. –29. 7. tenisový kemp dětí = příměstský tábor pro 15 dětí
3./4. 8.

celostátní tenisový turnaj – starší žáci C

7./8. 9.

celostátní tenisový turnaj – starší žáci D

6. 10.

Drakiáda

(23. 11.)

Strašidelný bál

8. 11.

Lampionový průvod

5. 12.

návštěva Mikuláše v rodinách

Utáhnout provozní náklady budovy a výdaje na činnost se nám zatím daří díky členským
příspěvkům, pronájmům budovy a sportovišť, výnosům z vlastních akcí, sponzorským darům,
dotacím z ČOS, ale hlavně díky dlouholeté a dobré spolupráci s obcí. Již v osmdesátých letech obec finančně pomáhala jednotě příspěvkem na uhlí, protože do sokolovny chodila cvičit
základní škola. Po listopadu 1989 se podařilo s novým vedením obce ve spolupráci pokračovat a posléze se tato podpora rozšířila i na ostatní spolky obce. Tento vstřícný přístup byl
v rámci okolních, a nejen okolních, obcí donedávna zcela ojedinělý. I proto spolky v obci vyvíjejí tak bohatou činnost. Touto cestou děkuji představitelům obce za podporu spolkové
činnosti v obci.
Jiří Rohlínek
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ORGANIZACE A SPOLKY
SDH Čebín v roce 2018
Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
8. prosince 2018 se uskutečnila výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Čebíně.
Na schůzi jsme zhodnotili uplynulý rok a stanovili si cíle pro rok 2019. A jaký byl rok 2018
pro čebínské hasiče?
27. ledna 2018 se konal XIX. Obecní ples, který spolupořádá náš sbor s obcí. Plesu
se zúčastnilo celkem 170 hostů. V tombole se nashromáždilo 85 cen, které věnovali místní
podnikatelé a firmy, za což jim tímto velice děkujeme. Náš sbor věnoval do tomboly hlavní
cenu, a to robotický vysavač. K tanci a poslechu všem zúčastněným hrála kapela STEREO.
Každým rokem je duben pro sbor ve znamení sběru železného šrotu. Ani rok 2018 nebyl
výjimkou. 7. dubna 2018 se sběru zúčastnilo celkem 15 brigádníků.
Ve stejný termín jako čebínské hody se konala 25. hasičská pouť na Svatý Hostýn.
Náš sbor se účastnil pouti s hasičským praporem. Bohužel i na letošní rok vychází termín
na naše hody...
V sobotu 19. května oslavili hasiči z Heroltic 110 let od svého založení. Na oslavách
jsme předvedli útok s naší historickou požární stříkačkou, která byla tažena koňmi pana Šalbaby z Lažánek. Počasí na akci nám bohužel moc nepřálo, trochu jsme zmokli.

V pátek 25. května projížděla naší obcí hasičská propagační jízda ke 100. výročí založení Československa. Konvoj dvou hasičských vozidel přijel k naší zbrojnici v odpoledních
hodinách. Hlavní vozidlo konvoje představovala historická Praga z hasičského muzea v Přibyslavi. Mezi účastníky byli mimo jiné i členové výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska br. Jan Slámečka, Jan Aulický a Jiří Pátek. Účastníky jízdy slavnostně přivítal starosta
obce Tomáš Kříž a starosta SDH br. Libor Malášek. Následně se ujal slova br. Jan Slámečka
a vysvětlil důvody konání slavnostní jízdy. Následující den jsme se účastnili velkého setkání
hasičských praporů na brněnském výstavišti. Všichni zúčastnění obdrželi na svůj prapor
slavnostní stuhu. Na této akci se sešlo přibližně 400 praporů z celé republiky.
Loňský rok oslavili 130. výročí od založení sboru spřátelení hasiči v Martínkově (okres
Třebíč). Slavnosti se konaly v sobotu 9. června a tuto akci navštívilo 7 našich členů.
Na slavnostní valné hromadě jsme převzali děkovný list a dárky. Zúčastnili jsme se slavnostní
mše svaté za hasiče v místním kostele a odpoledne na náměstí jsme předvedli naši historickou koňskou stříkačku z roku 1879. Byla to velmi pěkná akce!
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16. června oslavovali hasiči ze Sentic 120 let od založení sboru. Na oslavy se náš sbor
velmi pilně připravoval. Poblíž nádraží na železničním mostě jsme vybudovali celnici. Ze sentické strany byla zbudována celnice „taliánská“ a ze strany Čebína „syslovská“. Na oslavy
jsme vyrazili od hasičské zbrojnice na koňské stříkačce taženou koňmi Gusty Krále ze Sentic.
V kopečku u sentického hřbitova muselo mužstvo nuceně sesednout. Nikoliv z důvodu poruchy, ale abychom odlehčili koním taženou stříkačku. U hřbitova jsme opět nasedli a pokračovali do Sentic. Tam nás čekalo velké překvapení! Přes cestu závora a strážní budka v italských barvách! Za závorou stál celník se samopalem a obecenstvo mávalo italskými vlajkami. Po zaznění italské hymny jsme byli pohoštěni špagetami, které jsme museli opravdu
sníst. Po předložení pasů a přípitku naší syslovicí, jsme byli vpuštěni do „taliánska“.
Na oslavách jsme předvedli koňskou stříkačku.
14. 7. 2018 jsme navštívili hasiče v Kuřimském Jestřabí. Slavili totiž 95. výročí od založení sboru. Oslava začala srazem hasičských jednotek na návsi a slavnostní mší svatou
v místním kulturním domě. Mši sloužil vojenský kaplan P. Mgr. Václav Jaroslav Rychlý. Hlavní
program se odehrával na hřišti, kde bylo k vidění několik ukázek jak historické, tak moderní
hasičské techniky. Náš sbor předvedl, jako vždy, historickou koňskou stříkačku. Kočí, pan Roman Ošlejšek, měl poctivě připravené koně a jízda s ním byla vynikající.

Ve dnech 17. až 18. srpna se opět konala velkolepá hasičská akce Pyrocar 2018, tedy
největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek v České republice. Na setkání
jsme vystavovali požární automobil Iveco a Pragu V3S, která na akci dojela po vlastní ose.
Akce to byla krásná, ale kvůli letním vedrům velmi náročná. Akci doprovázela bohužel jedna
smutná událost, a to že v sobotu náhle zemřel dlouholetý starosta dobrovolných hasičů
Ing. Karel Richter. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vedl dlouhých 18 let a hasiči
se zabýval celý život.
Jako každým rokem se na konci letních prázdnin konala noční soutěž v požárním útoku
O pohár starosty obce Čebín. Soutěž se konala 25. srpna na travnatém hřišti v areálu Příhon.
Vítězství v kategorii jak mladších, tak starších žáků slavili hasiči z Lelekovic. V kategorii žen
zvítězily v konkurenci 3 družstev hasičky z Milešína a u mužů se radovalo družstvo
SDH Kuřim „B“. V poslední kategorii veteránů zvítězili hasiči z Březiny, v těsném závěsu
za SDH Čebín, které skončilo na druhém místě ze 4 družstev. Celkem v soutěži závodilo
22 družstev. Ceny všem soutěžícím předal místostarosta obce Pavel Plevač.
Mládež se v loňském roce zapojila do několika závodů a soutěží. Pravidelně se účastní
tréninků a cvičí hasičské dovednosti. Loňský i letošní rok jsme pořádali za hasičský okrsek
č. 11 soutěž v uzlové štafetě mladších a starších žáků. Soutěž se konala v místní sokolovně.
Muži se v loňském roce zúčastnili především soutěží TFA. Název soutěže je zkratkou
z anglických slov „Toughest Firefighter Alive“ - Nejtvrdší hasič přežije. Svými náročnými
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podmínkami soutěž simuluje práci hasiče při zásahu. Hasič je ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic a přilby a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem.
Naši hasiči se umisťují pravidelně na předních pozicích. Důkazem může být 3. místo Martina
Horta ze závodů ve Viničních Šumicích, kde soupeřilo celkem 20 hasičů. Nebo 7. místo Ondřeje Ostřížka ze závodů v nedalekém Borači.
V loňském roce byla zásahová jednotka vyslána dvakrát na zásah. Poprvé 24. března
k požáru vlakové soupravy směrem na Brno a podruhé 13. května k požáru v motorové části
u autobusu. Navzdory tomu, že oba výjezdy se ukázaly jako planý poplach, zásahový
jednotka byla vždy připravena a v obou případech se sešel hojný počet členů sboru.
Sbor dobrovolných hasičů v Čebíně má ke dni 8. 12. 2018 86 členů. Z toho 56 mužů,
12 žen a 18 dětí. Výbor našeho sboru má 23 členů a v roce 2018 se sešel celkem sedmkrát
se 75% účastí členů výboru.
Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem členkám, členům a dětem za činnost
a reprezentaci nejen našeho sboru, ale především naší obce. Velice děkuji všem sponzorům,
kteří náš sbor podporují a obci Čebín za stálou podporu.
Libor Malášek, starosta sboru.

První čtení v knihovně (Dětský klub Syslík)
Od zaří probíhá v prostorách nové knihovny "První čtení" pod záštitou DK Syslík a pana starosty. Koná se 1x za 14 dní vždy ve středu v 15:30.
19. 2. přizval DK Syslík ke čtení paní Renatu Munteanu, která má dlouholeté zkušenosti
se čtením pro děti v knihovně v Bílovicích nad Svitavou, vede také čtenářský kroužek Waldorfské ZŠ v Brně. Paní Renata vybrala kouzelnou (nejen názvem) a vtipnou knihu Olgy
Černé Kouzelná baterka. Provedla nás příběhem Franty a jeho oživlých kamarádů - papírového psa, boťat a tkaniček a korkodýla (opravdu se tak jmenuje, nejde o mylnou přesmyčku), kterého si i děti na závěr vyrobily. Podívejte se, jak se jim takový korkodýl povedl:

V měsíci únoru DK Syslík objednal do knihovny celou sérii knížek o Tappim, statečném
Vikingovi, Dům myšek a sérii knížek o Aničce - malé školačce, která zkoumá svět kolem
sebe. Určitě do nich nahlédneme v některém z dalších "Prvních čtení".
Chcete být informováni o Prvním čtení včas? Sledujte facebookové stránky DK Syslík,
informace o čtení pro děti zveřejňujeme aspoň týden dopředu.
Za DK Syslík se na vás těší Eva Freibergová
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KALENDÁŘ AKCÍ
SDH Čebín

TJ Sokol Čebín
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STŘÍPKY Z HISTORICKÝCH KRONIK OBCE
Sportovní klub Čebín
V době protektorátu, kdy byla činnost Sokola zastavena, přenesl se zájem mládeže o sportování na fotbalový klub SK Čebín. Počátky čebínského fotbalového klubu jsou spjaty
s rokem 1942, kdy byl 15. října na ustavující schůzi klub SK Čebín založen. V této době
se hrála takzvaná Bradova Západomoravská župa fotbalová (do r. 1948). A vzhledem k tomu,
že už byla rozehrána sezóna a v Čebíně ještě nebylo vybudováno hřiště, nastoupil klub až
do další soutěže podzim 1943 – jaro 1944. Hřiště na autostrádě bylo v Čebíně slavnostně
otevřeno 27. června 1943. Díky obětavosti a elánu postoupil klub v roce 1946 do II. třídy
Tišnovska a v roce 1948 splynul SK Čebín s místním Sokolem a hrála se III. třída Tišnovska.
Zakládající členové SK Čebín: Kluska Jiří (pokladník), Látal Josef (náčelník), Navrátil Antonín
(jednatel), Machatka Oldřich (předseda klubu – poskytl první dresy), Plevač Josef, Ondroušek
Karel (tajemník), Halouzka Václav (místopředseda klubu – poskytl první míč), Podaný Miloš
(revizor), Jůza Václav (sportovní referent), Dostál František, Krejčí Jaroslav, Balán Oldřich,
Ondroušek Ladislav, Čoupek Jaroslav, Mánek František.

Čebínští fotbalisté v roce 1948 s transparentem SOKOL PATŘÍ PRACUJÍCÍM, zleva
dole: Karel Celbr, Milan Koláček, uprostřed: František Mikšík, Olin Kubalík, Josef Smetana,
Jiří Bém, Mirek Mikšík, horní řada: Ladislav Sedláček, Vítězslav Kašparec, Eman Špaček,
Eduard Navrátil
Karel Celbr
Zdroj: Kniha Čebín historie a socialistická přítomnost autorů Rostislava Vermouzka a Františka
Čapka
vydaná
nakladatelstvím
Blok
v Brně
roku
1978,
str.
120
http://fccebin.wgz.cz/rubriky/historie-cebinske-kopane
fotografie: archiv autora

R. 1950
Matriky
Od 1. ledna vedou se u M.N.V. v Drásově matriky narozených, zemřelých a sňatků i pro Čebín. Čebínský M.N.V. daroval prvním novomanželům, jež uzavřeli v Drásově sňatek, 1.000
Kčs.

Uzavření hostince
Od 1. ledna byl uzavřen hostinec K. Rašovského.
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STŘÍPKY Z HISTORICKÝCH KRONIK OBCE
Obecní tajemník
Od 1. února vykonával úřad druhého obecního tajemníka Alois Hušek za měsíční plat 1.000
Kčs.

Pochod míru
Dne 15. dubna byl pořádán v Čebíně pochod míru, kterého se zúčastnilo přes 300 lidí.

Vápenka
Maloměřické cementárny a vápenky převzaly znárodněnou vápenku fy. bří Maláškové
a Rosa.

Volby do M.N.V.
Dne 18. června konaly se volby do M.N.V. Předsedou zvolen byl Hynek Carda, místopředsedou Boh. Malášek, zemědělským referentem Klement Rohlínek, vyživovacím referentem Miroslav Hušek, finančním referentem Antonín Kašparec, stavebním a bytovým ref. Miroslav
Koláček, sociálním a zdravotním Augustin Halouzka, hospodářem Josef Vejrosta, školským
a osvětovým refer. František Štambacher, dále členy výboru: Lad. Benýšek, František Beránek, Jar. Beneš, František Pavlíček, Josef Šebek, Michal Kachlík, Antonín Chaloupka, Mil.
Nečas, Květoslava Machová, František Balák ml., Anděla Stoupencová, Marie Podaná, Frant.
Kolínková, Marie Randuchová, Julie Hofmanová, Marie Pokorná, Lad. Sokol, Jiří Kluska, Jaroslav Čoupek, Josef Vašek a Božena Černá.

Honitba
Honitbu měl toho času pronajatu Dr. Jos. Kubín.

J.Z.D.
Byl zřízen přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva (J.Z.D.). Projekt na hospodářsko – technickou úpravu vypracovaly čsl. stavební závody Stavoprojekt.

Resoluce Čebína
Dne 21. srpna zaslal Čebín resoluci Radě společnosti národů proti bombardování civilního
obyvatelstva v Koreji a na zastavení tam války.

J.Z.D.
Podle výměru okresního národního výboru v Tišnově z 1. září 1950 byly dány usedlosti Františka Klusky a Josefa Daniela do nuceného pachtu J.Z.D. v Čebíně.

Kino
V září byla krajským národním výborem v Brně povolena v Kulturním domě kinolicence.
Provoz kina započal 5/1 1952 filmem „Němá brigáda“.

Obecní pozemky
Dne 21. září usnesla se obecní rada na tom, že všechny obecní pozemky předá dnem 1. října 1950 J.Z.D. k obdělávání a zároveň k 1. říjnu vypovídá veškeré obecní nájmy soukromníkům.

Sběr mléka
Sběr a prodej mléka prováděl se v domě č. 110
Doslovně přepsala Mgr. Monika Křížová, kronikářka obce
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RŮZNÉ
Otevíráme Semínkovnu na poště v Čebíně!
Zveme vás na slavnostní otevření
semínkovny 6. března 2019
v 15:30 v prostorách pošty Čebín.

Co je Semínkovna?
Semínkovny, ať už je to skříňka,
košíček, krabička ap., jsou
místem, kde zahradníci mohou
mezi sebou bezplatně sdílet osivo
ze svých zahrádek. Osivo by mělo
být výhradně v „Bio“ kvalitě, tedy
nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin. Může jít o výsledek domácího semenaření. Semínka jsou nabízena bezplatně
v malých
dávkách
pouze
pro osobní spotřebu.

Proč?
Celá staletí bylo lidstvo závislé
na umění
semenaření,
tedy
sklízení, výběru a zachování osiva
z jedné sezony na druhou. Drobní
zemědělci uchovávali své vlastní
osivo z rostlin, které si sami vypěstovali, z takových, které byly
nejlépe adaptovány na místní podmínky. Množství lokálních variet
bylo neskutečné. Každý kraj měl
svou jedinečnou paletu odrůd, které dobře plodily a netrpěly chorobami. Pojďme se k tomu vrátit.
Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva,
semenaření a přírodního zahradničení. Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques
a americké The Seedbanks.
CELKOVĚ JE V ČR OTEVŘENO JIŽ VÍCE NEŽ
80 SEMÍNKOVEN. DALŠÍ JSOU VE STÁDIU PŘÍPRAV! PŘIPOJUJEME SE I MY!
Srdečně zve starosta obce Tomáš Kříž a za spolek
Permakultura (CS) Eva Freibergová
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RŮZNÉ
Jednodenní jízdenky (IDS JMK)

UŠETŘETE O VÍKENDU S RODINOU - KUPUJTE VÝHODNÉ JEDNODENNÍ JÍZDENKY ZÁKLADNÍ.
Vážení cestující,
pro Vaše cestování po Jihomoravském kraji můžete využívat výhodné jednodenní jízdenky IDS JMK. Jízdenky jednodenní základní platí v sobotu + neděli + ve státní svátky
pro maximálně 2 dospělé + 3 děti do 15 let.
Jednodenní jízdenky platí 24 hodin od zakoupení u řidiče nebo označení v označovači
jízdenek.
Jednodenní jízdenky koupíte: na železničních stanicích, u řidičů v regionálních autobusech, na předprodejích DPMB, u ostatních autobusových dopravců v JMK, v oficiální mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.
Při prodeji informujte prodávajícího, že požadujete jízdenku IDS JMK.
Jednodenní jízdenky zlevněné platí vždy pouze pro 1 cestujícího. Nelze je použít
pro 5 osob.
KORDIS JMK, a.s.
Zdroj: INTEGROVANÉ NOVINKY, Informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji, číslo: 03/2019, dostupné online na: https://www.idsjmk.cz/kestazeni/Infomail%202019-03.pdf

Přání a vzpomínky
Dne 3. 3. 2019 uplynou 2 roky, co nás opustil náš syn Tomáš Zapletal.
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a syn Tomáš.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 7. března uplyne 19 let od úmrtí našeho milovaného tatínka a manžela Josefa Antonína.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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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RŮZNÉ
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černá
franc.

rozemleté
bobule
hroznů
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opovržení
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asijský stát

ruská
hokejová
liga

nabitá
částice
nejvyší
karta

lhát angl.

autobazar

předložka

značka
draslíku
koruna
něm.

poloměr
pomalý it.

mládě osla

kruhy

citosl.
bafnutí

nejvzác.
tekutiny
citosl.
výskání
chemický
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tenisový
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vodní ptáci

vysoké
karty
osobní
zájmeno

bůžek lásky

am.zprav.
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2. díl
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konec ital.

značka
dusíku

Mezinár.
den dětí

evropská
měna

tajenka: PRANOSTIKA

autorka
Jarmila
Cibulková

Autorka křížovky: Jarmila Cibulková

tajenka z minulého čísla: Leden studený, duben zelený.
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REKLAMA A INZERCE
Inzerce

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
cena
1/8 strany A5 - 5,95 x 4,27 cm
100,- Kč
1/4 strany A5 - 5,95 x 8,85 cm
200,- Kč
1/2 strany A5 - 12,20 x 8,85 cm
400,- Kč
celá strana A5 - 12,20 x 18,00 cm 800,- Kč
Čebínský zpravodaj 2/2019. 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.obeccebin.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. 3. 2019 (č.3/2019). Uzavírka textů a inzerce je 15. 3. 2019.
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