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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastává poslední měsíc tohoto roku a to znamená, že přichází
adventní čas a čas Vánoc.
Chtěl bych Vás informovat, že v měsíci listopadu byly dokončeny opravy obecního úřadu. U hasičské zbrojnice zbývá
dodělat oplocení, jehož výstavba se zdržela kvůli omezení výroby
u dodavatele, které bylo způsobeno koronavirovou epidemií.
Dle schváleného dodatku ke smlouvě bude vše hotovo do 18. 12.
2020.
U tlakové kanalizace byly všechny veřejné přípojky dokončeny, předběžně předány a vzniklé závady budou odstraněny
do konce roku 2020.

Z opakovaného výběrového řízení na dotační program
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Cebiv“ byla
vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou - firma Auto Trutnov
s. r. o. a to s nabídkou 1,070.781,- Kč. Z ministerstva vnitra GŘ
HZS ČR nám byla poskytnuta dotace 450.000,- Kč a z Plzeňského
kraje 300.000,- Kč. Z obecního rozpočtu zaplatíme 320.781,- Kč.
V roce 2021 bychom chtěli pokračovat v opravách na budově
obecního úřadu s pomocí dotací od Plzeňského kraje a realizovat
již připravené projekty, a to revitalizaci zeleně na návsi a bezbariérové propojení obce - chodník. V letošním roce nebyla podána žádost na dotaci na revitalizaci rybníka v Bezemíně z důvodu nejistého rozpočtového určení daní. Počítáme s podáním
žádosti v roce 2021.
Na závěr se musím, i když nerad, vyjádřit k další vlně koronaviru. Vážení spoluobčané, pravidelně sledujte veřejnoprávní
média - zde se vždy dozvíte aktuální informace a platná nařízení. Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc, radu od vedení obce, nebojte se nás oslovit, já i ostatní zastupitelé jsme tu
pro Vás. Všímejte si svého okolí, hlavně seniorů, ať v této době
nezůstanou sami bez pomoci. Jsem přesvědčen, že je lepší být
opatrný, než nemocný. Chraňte sebe, chraňte ostatní, dodržujte
pravidla.
Moc děkuji za Vaši spolupráci a důslednost.
Rád bych se s Vámi rozloučil přáním klidného prožití adventního času a krásné Vánoce. A do nového roku 2021 bych nám
všech popřál hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenost.
S pozdravem
Zdeněk Kovář, starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY od 2. 10. - 19. 11. 2020
2. 10. - v 10:00 hodin, jednání s majitelem nemovitosti č. 5
o vybudování odstavné plochy
6. 10. - v 9:00 hodin, jednání se zástupcem firmy Tazata
o úpravách obecního úřadu a hasičské zbrojnice
9. 10. - od 8:00 hodin, jednání se Správou a údržbou silnic
Plzeňské kraje o omezení provozu při výstavbě
tlakové kanalizace
- od 10:00 hodin, vytýčení pozemku u p. Zábranského
- od 13:00 hodin, jednání s firmou Janda na vybavení
obecního úřadu žaluziemi
13. 10. - od 9:00 hodin, projednání připojení tlakové kanalizace
u pohostinství

21. 10. - od 16:00 hodin, kontrola při odvozu dřeva z obecního
lesa
26. 10. - od 10:00 hodin, kontrolní den s firmou Tazata
- hasičská zbrojnice, projednání příjezdové plochy
10. 11. - od 9:00 hodin, jednání s VAK KV o prořezání uschlé
zeleně na čističce odpadních vod
16. 11. - od 10:00 hodin, zjištění a upřesnění nápisu na vratech
hasičské zbrojnice s firmou Jarabica
19. 11. - od 9:00 hodin, předběžné předání veřejných
kanalizačních přípojek s firmou VAK KV
Zdeněk Kovář
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Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - říjen - listopad 2020
Administrace změny žádosti o dotaci na revitalizaci zeleně v obci
na základě uzavřené smlouvy o dílo
Konečná úprava a postupná aktualizace nových webových
stránek obce
Příprava investičních akcí a oprav na rok 2021
Jednání s SPÚ PK o možnosti získání pozemků p.č. 1002/6
a p.č. 1072/9 do majetku obce

Poškozená plocha sportovního hřiště
Dne 28. 10. ve večerních hodinách rozjezdil jeden z našich občanů svým autem plochu sportovního hřiště u kulturního domu.
Přitom byl poškozen travnatý povrch hřiště, které je v majetku
obce (foto druhá strana obálky). K události navíc došlo v době,
kdy byl nařízením vlády omezen volný pohyb osob z důvodu tlumení koronavirové nákazy. Celá záležitost byla předána k řešení
starostovi, který si vyžádal součinnost policie ČR.

TELEGRAFICKY Z NAŠÍ OBCE:
Likvidace dočasné skládky pod obchodem
S dokončením výstavby tlakové kanalizace v naší obci mohla být
konečně odstraněna i dočasná skládka výkopového materiálu na
veřejném prostranství pod obchodem.
Odvezený materiál byl využit k úpravě plochy níže po toku Kozolupského potoka. Celé nově upravené prostranství bylo překryto zeminou a zarovnáno a na jaře bude oseto trávou.
(foto obálka str. 2)
Žádáme všechny obyvatele, aby sem nevyváželi žádný další
materiál. Skládka je zde zakázána!

Naši hasiči se zapojili do úprav požární zbrojnice
Do probíhajících stavebních úprav požární zbrojnice se zapojili také naši hasiči. Provedli výměnu osvětlení a elektroinstalace
a další dokončovací práce, které nemohly být kvůli nedostatku
financí součástí zakázky pro stavební firmu, jež prováděla rekonstrukci zbrojnice. Úpravy zbrojnice a montáž nového oplocení
by měly být dokončeny do konce roku.

Nové webové stránky obce
Uživatelé a návštěvníci našeho webu mohli v průběhu listopadu zaregistrovat, že postupně dochází k celkové úpravě internetových stránek naší obce. Stávající stránky fungovaly
v nezměněné podobě od roku 2014. Proto bylo nutné je modernizovat a přizpůsobit požadavkům současných právních
předpisů. Jde především o zajištění možnosti přístupu osobám
se zdravotním postižením (nevidomí spoluobčané), a to s využitím chytrých mobilních telefonů, počítačů a příslušných aplikací. Součástí modernizace byla i úprava grafického provedení
stránek, aktualizace jejich obsahu a zavedení nových funkcionalit, zejména mobilní aplikace „V OBRAZE“ (viz samostatný
článek). Zároveň se snažíme o to, aby struktura stránek byla
přehlednější a umožnila uživatelům rychlejší a jednodušší přístup ke všem zveřejňovaným informacím. Věříme, že si i nové
stránky najdou své uživatele a příznivce tak, jako tomu bylo
u těch dřívějších. Rádi uvítáme i případné připomínky a podněty, jak web naší obce dále vylepšit.
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Z přípravy rozpočtu na rok 2021
Rozpočet obce bude i v příštím roce velmi napjatý, a proto se při
jeho sestavování vždy hledají možnosti, jak snížit výdaje a ušetřit. Jednou z položek rozpočtu, u které v posledních letech pravidelně narůstají výdaje obce, je svoz a likvidace odpadu. Zatímco ceny za tuto službu neustále rostou, tak naopak příjmy, které
obec získá za prodej známek, už několik let stagnují. V minulých
letech tak naše obec doplácela ze svého rozpočtu na odpadové
hospodářství částku kolem 160 000 Kč ročně, což je samozřejmě
dlouhodobě neudržitelný stav. Do budoucna to může znamenat,
že se nevyhneme zvýšení ceny známek za svoz odpadu. Jednou
z možností, jak můžeme alespoň částečně přispět alespoň ke
zlepšení tohoto stavu, je důsledné třídění komunálního odpadu.
Měli bychom se chovat tak, aby po nás zbylo co nejméně odpadu. A pokud už nějaký zbyde, tak bychom jej měli důkladně
vytřídit. Do popelnice na směsný komunální odpad patří jen to,
co nejde vytřídit jinam. Za správně vytříděný odpad se obci vrací zpět část peněz ve formě „odměny“ za třídění. K tomu, aby
tato „odměna“ byla co nejvyšší, je nutné odpad správně vytřídit.
Bohužel se často stává, že vytříděný odpad z naší obce musí být
svozovou firmou znovu přetříděn, protože naši obyvatelé neumí
správně třídit. Obec tak zbytečně přichází o část odměny, která
by se nám může vrací zpět do rozpočtu a snížit tak ztrátu. Pokud
tento stav nezměníme, tak o to více budeme doplácet ze svých
peněženek. Podrobněji vás o předpokládaném vývoji v odpadovém hospodářství budeme informovat v příštím zpravodaji.
(Vývoj příjmů a výdajů viz zadní strana obálky)
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V obci proběhlo měření úrovně signálu mobilních operátorů
Na základě naší stížnosti provedl Český telekomunikační úřad ve
vytipovaných lokalitách obce měření úrovně pokrytí území obce
mobilním signálem pro hlasové a datové služby, které poskytují
mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone. Cílem měření bylo
zjistit, jestli úroveň signálu vyhovuje požadavkům aukce na pokrytí území a obyvatelstva ČR a standardům EU pro GSM sítě.
Měření bylo v souladu s požadavky aukce prováděno ve venkovním prostoru (podle vyjádření ČTÚ uvnitř budov není objektivně možné ve všech případech zajistit požadovanou úroveň
signálu). Z odpovědi ČTÚ na naši stížnost vyplývá, že ve všech
lokalitách, kde bylo měření prováděno, je kvalita signálu dobrá
nebo vyhovující. Operátoři tak při poskytování hlasových a datových služeb plní jak požadavky stanovené aukcí na pokrytí, tak
i standardy uznávané v rámci EU. Obec tak vyčerpala všechny
zákonné možnosti, jak přimět mobilní operátory ke zkvalitnění
služeb. Zatím otevřená zůstává naše stížnost, kterou jsme podali
společně s dalšími obcemi prostřednictvím Mikroregionu Konstantinolázeňsko.

Pro letošní rok skončily opravy v prostorách obecního úřadu
V listopadu skončily opravy prostor obecního úřadu. S využitím dotace získané od Plzeňského kraje se tak podařilo provést
alespoň nejnutnější opravy a vymalování kanceláří a vstupní
chodby v 1. nadzemním podlaží. Příští rok chce obec v opravách budovy pokračovat. Jde zejména o položení nové dlažby na
chodbách v 1. NP a o rekonstrukci kuchyňky pro zaměstnance,
včetně přilehlých prostor. Rozsah prací bude záviset na tom, kolik peněz bude mít obec pro tento účel k dispozici. Část prací
provedou zaměstnanci obecního úřadu vlastními silami.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví
a krásné a klidné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí,
pohody a spokojenosti v roce 2021.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

Původní stav prostor obecního úřadu

Nový stav prostor obecního úřadu

3

Cebivský zpravodaj č. 6/2020

Mobilní aplikace „V Obraze
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android
či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Vážení návštěvníci a uživatelé internetových stránek naší obce,
vzhledem k současné situaci více než kdy jindy všichni potřebujeme aktuální informace. Z tohoto důvodu jsme v rámci webu
naší obce uvedli do zkušebního provozu novou aplikaci do mobilních telefonů a tabletů. Jedná se o mobilní aplikaci „V OBRAZE“. Tato aplikace Vám usnadní orientaci v aktuálním dění nejen
naší obce a ušetří Vám čas.
O co jde a co to aplikace umí?
Pomocí této aplikace můžete zdarma dostávat všechny aktuální
informace z našich webových stránek přímo do svých mobilních
telefonů a tabletů. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu
naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
4

Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít
(povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají
do aplikace.

Cebivský zpravodaj č. 6/2020

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí odkazů, nebo QR kódů.

Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete na www.aplikacevobraze.cz.
Obec tuto aplikaci zajistila zkušebně na dobu 6 měsíců. Pokud
bude o tuto službu zájem, tak ji zakoupí natrvalo.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta
(administrátor webových stránek)

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Komise pro pořádek a životní prostředí
Začíná nám nejkrásnější období v roce - Advent. Pojďme
všichni udělat něco pro to, aby to v té naší vesničce vypadalo
k světu. Jak už jsme několikrát zmiňovali, je tady neutuchající
problém s přeplněnými kontejnery. V poslední době jsme u kontejnerů zaznamenali i pneumatiky, které tam rozhodně nemají
co dělat. K tomu, aby kontejnery tolik „nepřetékali“ může každý
z nás přispět například sešlapáváním pet lahví, což ubere spoustu
místa. Buďme prosím pořádní nejen doma, ale i venku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Františku Michalíkovi, který za pomoci pana Michala Hory udělal „zátaras“ proti

parkování na veřejné zeleni před bytovkami 99-102. Moc díky,
snad tím tento nezmar skončí. 😊
Užijte si následující adventní období jak nejlépe můžete, hlavně ve zdraví a v pohodě se svými blízkými. Přejeme vám krásné
a pohodové Vánoční svátky a jen vše nejlepší do nového roku
2021.
							
Jaroslav Vaněk, Romana Kuncová, David Malý

Kulturní komise
Začínají nejkrásnější svátky v roce. Každoročně jsme se scházeli u rozsvícení vánočního stromu. V letošním roce to z důvodu
vyhlášeného nouzového stavu nebylo možné. Stromek se rozsvítil, ale bohužel bez naší přítomnosti.
Současná omezení se dotkla i pekelníků. Děti o mikulášskou
nadílku ale nepřišly. Mikuláše na jeho pochůzce obcí doprovodil
alespoň jeden čert.

Za kulturní komisi vám všem přeji klidné vánoce a do nového
roku hodně zdravíčka a štěstíčka.
Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková

Kontrolní výbor
Blíží se konec roku, a to je čas, kdy se bilancuje. Co jsme tedy
za tento rok udělali? Může se zdát, že toho vlastně moc nebylo,
ale jestli to můžeme posoudit my, tak dvě věci se nám povedly.
Jednou z nich je zpracování stavu obecního majetku. Fotograficky jsme zmapovali majetek a závady na něm. Závady jsme rozdělili na drobné, závažné a v havarijním stavu. Většinu drobných
závad bychom měli dokázat opravit svépomocí, ty ostatní budou
vyžadovat vyšší investice a odborné firmy. Prezentace je připravena k plánování investic i pro příští zastupitelstva. Druhá věc,
která nám zabrala hodně času, ale vyplatila se, bylo zpracování
obecních pozemků a hospodaření na nich. Bylo zjištěno, že na
některých našich pozemcích se hospodaří, ale pozemky nejsou

pronajaty (jedná se o rozlohu přes 6000 m2). Zastupitelé tedy
vyhlásili záměry pronájmu a do obecní kasy tak přibyde nějaká
ta koruna. Toto zpracování opět poslouží například při výměně
pozemků, dalších prodejích, či pronájmech. Do konce roku nás
čeká ještě jedna schůzka, kdy budeme kontrolovat plnění usnesení a stejně jako v roce minulém završíme svojí práci inventarizací
obecního majetku.
Jak jsme se výše zmínili, blíží se konec roku, a tak i kontrolní
výbor by se chtěl připojit s přáním pevného zdraví a pohody a ať
se nám všem daří jak v osobním, tak i profesním životě
Pavlína Jonášová, Jan Dlouhý a David Kasič
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Psalo se v Cebivském šídle 1 číslo 1975:
Podíváme-li se zpět na rok 1974 a zhodnotíme celkový výkon
sportovců, jak na hřišti, tak i mimo něj, můžeme být spokojeni.
Družstvo žáků skončilo na 4 místě se ztrátou 4 bodů na prvního,
což je pěkné umístění. Družstvo dospělých skončilo na druhém
místě za Černošínem. Tyto výsledky byly dosaženy i přesto, že
nemají ani žáci ani dospělí trenéra.
Při pomoci MNV při úpravě obce odpracovali sportovci 400 hodin. Na pomoc při žních odvedli st. Statku 200 hodin / sklizeň
slámy/ a při úpravě hřiště bylo odpracováno 200 hodin.

Nejsme spokojeni s malým počtem cvičenců v ZTV. Chtěli bychom ve spolupráci se „Šídlem”vyzvat všechny, kteří mají zájem, aby se přihlásili do kroužku ZTV.
Jménem TJ statek Cebiv přeji všem občanům v Cebivi hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do roku 1975
/Polanský J./
Inzerce: TJ st. Cebiv hledá zájemce o praní dresů žáků i dospělých, platí 70Kčs./ za jedny dresy 35 Kč
Zn: i z řad mužů

Místní školku navštívil čert a mikuláš (1996)
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Silvestr 1997 v hasičárně
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NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Jistě všichni víte, jaká je situace ohledně covidu a vše s tím spojené. Naše činnost je tedy
velmi omezená, ale i přesto se snažíme něco
dělat. Měli jsme nějaké brigády, kdy jsme si
sami dodělávali určité věci ve vnitřních prostorách naší hasičárny, jako třeba zapojování a instalace nového vnitřního osvětlení, dále pak jsme si sami
udělali nový půdní vstup. Dále jsme byli stavět oplocenku v lesním porostu u Bezemína. Tož krásně jsme se vyvětrali a oplocenku pěknou postavili. Měli jsme výjezd jako technická pomoc
při hašení doutnajících pařezů v lesním porostu u Bezemína.
No a naposledy jsme také dovezli a usadili obecní Vánoční
strom, letos se obvzlášť povedl. Jen je škoda, že jsme si nemohli užít samotného rozsvícení. Tímto bych shrnul naši činnost za
poslední období tohoto hodně smutného a divného roku. Chtěl
bych moc poděkovat všem našim dobrovolníků za odvedenou práci a vám všem přeji krásné a pohodové Vánoce, hlavně
ve zdraví užité a jen to nejlepší do Nového roku.
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt

NAPSALI NÁM…..
Nikdo se nerodíme moudrý….

Asi většina z nás ví, že nejsou všichni stejní. Někdo je chytrý, někdo méně. Já si myslím, že je to tak správné. Jak by vypadal svět,
kde by žili lidé, kteří by byli jak přes kopírák. Někomu pánbůh
nenadělil, ale je si toho vědom, a to není tak nebezpečné, jako
když si toho vědom není a je přesvědčen o tom, že ví vše.
Nejhorší jsou podle mne děti v pubertě. Jsou otrávené celým
světem, ví všechno nejlíp, rodiče jsou úplně nemožní a nikdo je
nechápe, maximálně vrstevníci. Netrvá to zase tak dlouho, díky
za to.
Kdy si jeden uvědomí, že když něco nevím, není hanba se zeptat.
Sama si uvědomuji etapy svého života. Kdy bych si nenechala
od nikoho do ničeho „kecat“. Až teď si uvědomuji, že naši měli
většinou pravdu. Někomu to nedojde nikdy, anebo možná ano,
ale nemá na to, si to přiznat.

I v Bezemíně slavíme vánoce
Není nás tu moc, ale také chceme mít v Bezemíně atmosféru
vánoc, a tak jsme se rozhodli, že si postavíme a ozdobíme strom.
Vyrobili jsme si ozdoby, složili se na osvětlení a strom, který nám
zajistil obecní úřad jsme si ozdobili. Nemáme nejkrásnější, největší, nebo nejozdobenější strom v Čechách, ani v regionu, ale
je náš. Je náš první a nebude poslední. V dalších letech se určitě
budeme setkávat na návsi a užívat si vánoční atmosféru i u nás
v Bezemíně.
Monika Saková

Ve svém životě jsem potkala člověka, který byl mým nadřízeným a já jsem vděčná za to, že jsem měla tu čest ho poznat.
Neskutečně trpělivý a lidský člověk. Takové štěstí nemá každý.
A je mi jasné, že takové věci se neopakují. Už spolu nepracujeme,
ale jsme stále v kontaktu a vím, že kdybych potřebovala nějakou
jeho vzácnou radu, tak tu pro mě je♡.
Važme si moudrých lidí. Je rozdíl být chytrý a být moudrý. Jsou
věci, které se naučíte z učebnice a k něčemu musíte dospět. Něco
špatného zažít a poučit se.
Přeji Vám všem pohodové Vánoce
Marta Pivoňková
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Rekonstrukce lehkého předválečného opevnění pod Šipínem
V posledním srpnovém týdnu provedli
„členové Military Car Clubu Plzeň“ rekonstrukci historického maskování ŘOPÍKU
pod Šipínem. Podařilo se jim najít další dobovou fotografii, podle níž maskování provedli. Barvy konzultovali s odborníky. Hochy z Military Car Cubu znají místní občané
z pravidelných konvojů válečných amerických vozidel, která v 60 – 100 členné koloně zajíždí do Konstantinových Lázní v době oslav osvobození a kteří se na jaře 2010
významnou měrou podíleli na zbudování místního pomníku
s pamětní deskou, připomínající působení jednotek americké 97.
pěší a 16. obrněné divize v Konstantinových Lázních v květnu
1945.
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Pouze pro připomenutí: Toto lehké opevnění (Lo) za Úterským potokem u Dudákovského mlýna pod Šipínskými serpentinami, je ve starých vojenských mapách označeno číslem 8,
jedná se o typ D2z. (Pouze pro úplnost - na druhé straně silnice
pod mostem je podzemní Lo typ D1z s číslem 7, nahoře v serpentinách směrem k Šipínu je Lo typ B číslo 111, při potoce proti
proudu leží typ Lo A 16 Oz číslo 6 a je dobře vidět z mostu,
po proudu před soutokem s Hadovkou pak je typ Lo A 16 Oz
číslo 9 a za ním základová deska pro typ A 20 O nedostavěného č. 42). Je to jedna z největších koncentrací 6 typů ŘOPÍKů
na jednom místě v okruhu cca 100 m v ČR.
Do vnitřních prostor rekonstruovaného Lo vz. 37 typu všech
variant, se muselo vejít 7 mužů obsluhy. K tomu potřeby pro
vedení boje - především munice. Na každý kulomet náhradní
hlaveň a 5 000 nábojů. Několik signálních a osvětlovacích raket,
krabice nábojů do pistolí velitele a kulometčíků. Bednička s granáty, dva střelecké stolky s potřebami pro kulomet a pod stolkem
nádoba s vodou na chlazení vystřelených nábojnic. Pět pušek
vz. 24 a 7 toren obsluhy, sekera, kosa a srp s brouskem, palice
na kůly překážek a štípací kleště. Také odmořovací souprava
s gumovými rukavicemi a holínkami. Mast na postižení yperitem
a lékárnička. Balíček svíček a petrolejka. Konzervační prostředek
na zbraně a várnice na vodu s vědrem. Praporky lehké signální
soupravy a telefon. Výhledově i radiovysílačka. Ještě železná zásoba konzerv, sucharů, soli a cukru. Pokud byl v některé střílně
těžký kulomet vz. 24 nebo 7/24 byla třeba i zavěšená nádržka
s vodou napojená hadičkou s chladičem zbraně. Když byl takový
Lo plně vybaven, moc místa k pohybu nebylo.
Po podepsání Mnichovské dohody se odváželo vše, co nebylo přibetonováno. Ustupující útvary, stejně jako státní instituce,
pošty, četnictvo, učitelé českých škol, většinou pěšky pochodovaly na další postavení ve vnitrozemí. Jako poslední odcházely
jednotky „SOS“- Stráž Obrany Státu. Tyto jednotky byly často
napadány v zářijových potyčkách henleinovcií. Zdejší Lo tak
přežily v klidu období války. V blízkém Nečtinsku a Manětínsku byly všechny Lo zničeny již v r. 1939. Po osvobození armáda
USA použila dva Lo u Dudákovského mlýna k likvidaci zabavených německých zbraní. Jeden Lo č. 6 byl zničen zcela a druhý
asi 4?? poškozen.

Cebivský zpravodaj č. 6/2020

V listopadu 1945 byly učiněny kroky na rekonstrukci a dostavbu opevnění na jižní Moravě a v západních Čech nákladem
11 miliard Kč ve 2 etapách. Během roku 1946-48 byly nepoškozené Lo vyčištěny, byly znovu osazeny mřížové a pancéřové
dveře. V r. 1949 bylo ve stříbrském stavebním úseku obnoveno
celkem 220 Lo.
V druhé polovině 60 a první polovině 70 let byly Lo vybavovány novou konstrukcí vstupu s betonovými prefabrikáty
a zemním záhozem. Zlepšila se tím odolnost vstupu. Byly vyměněny lafety vz. 38 za nové UL 2. Přestože udržování těchto Lo již
bylo málo efektivní, byly až do konce 80 let udržovány. Dnes jsou
opuštěny už všechny typy.

Nejvíce však využily Lo celé generace plzeňských trempů.
Vznikly tak i romantické dřevěné přístavby k původnímu betonu.
Například Lo vz. 36 nad Hlaváčkovým mlýnem. Tyto nejstarší Lo
vz. 36 se na obývání hodily nevíce, je méně vnitřně členitý a má
snazší instalaci kamen na topení.
V současnosti například v Holýšově je jeden Lo vz. 37 použit
jako sokl pro stavbu zahradní chaty.
Ing. Jiří Kalista,
Konstantinovy Lázně
Fotografie zaslal Ing. Jiří Kalista.

Životní jubilea
V prosinci 2020 oslaví narozeniny

František Chadima,
Marie Barnová,
Vlasta Karásková.

V lednu 2021 oslaví narozeniny

Miloslav Michalčík,
Jaroslav Petráň.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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USNESENÍ č. 8/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 18. listopadu 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 7/2020.
2. Zprávu o činnosti JSDH Cebiv za období leden – říjen 2020
3. Rozpočtové opatření č. 8/2020.
4. Pokračování záměru prodeje p.p.č. 1082/27, k.ú. Cebiv,
trvalý travní porost, výměra 18 m2 do 31. 12. 2020.
5. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro Středisko Víteček, Plánská 270, Černošín. Hrazeno bude z rozpočtu
roku 2021.
4. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč pro Hospic
Sv. Jiří, náměstí Republiky 70, Tachov. Hrazeno bude
z rozpočtu roku 2021.
5. Plán inventur pro rok 2020.
6. Příkaz k inventarizaci majetku obce Cebiv k 31.12.2020.
7. Propachtování části pozemků v k.ú. Cebiv (viz. příloha č. 1)
společnosti Ekoagrofarmy Konstantinovy Lázně s. r. o.,
Nádražní 68, Konstantinovy Lázně.
8. Propachtování pozemků p.č. 131/7 a 131/8 v k. ú. Cebiv
panu Jaroslavu Krajícovi, Cebiv 85.
9. Propachtování pozemku p. č. 1065 v k.ú. Cebiv společnosti
AgroKol s.r.o., Tyršova 33, Koloveč.
10. Vyhlášení záměru prodeje pozemků, k.ú. Bezemín ke dni
25.11.2020 dle přílohy č. 2.
11. Vyhlášení záměru pachtu pozemků v k.ú. Cebiv a Bezemín
ke dni 25.11.2020 dle přílohy č. 3.

12. Návrh rozpočtu na rok 2021.
13. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na období
let 2022 - 2024.
14. Podání žádosti o dotaci z programu Finanční příspěvky
na hospodaření v lesích u Ministerstva zemědělství ČR.
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě od dílo ze dne 20.08.2020 se společností TAZATA s.r.o., Soběslavova 214, Stříbro na realizaci
akce „Rekonstrukce budov v majetku obce Cebiv“.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem darovací smlouvy se Střediskem
Víteček, Plánská 270, Černošín.
2. Starostu obce podpisem darovací smlouvy s Hospicem Sv. Jiří,
náměstí Republiky 70, Tachov.
3. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy s Ekoagrofarmy
Konstantinovy Lázně s.r.o., Nádražní 68, Konstantinovy Lázně.
4. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy s panem
Jaroslavem Krajícem, Cebiv 85.
5. Starostu obce podpisem pachtovní smlouvy se společností
AgroKol s.r.o., Tyršova 33, Koloveč.
6. Starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
20.08. 2020 se společností TAZATA s.r.o., Soběslavova 214,
Stříbro.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 16. prosince 2020 od 17:00 hod v zasedací místnosti
Obecního úřadu Cebiv.

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva obce Cebiv č. 8/B7/2020 ze dne 18. 11. 2020
Seznam pozemků pozemků v k.ú. Cebiv propachtovaných společnosti Ekoagrofarmy Konstantinovy Lázně s.r.o.
Předmětem pachtu jsou pozemky ve vlastnictví obce Cebiv zapsané na LV č. 1 pro k.ú. Cebiv, obec Cebiv, u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov:
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k.ú.

p.p.č.

Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv
Cebiv

152/4
349/5
349/8
349/18
541/3
594/3
548/7
548/10
349/7
457/2
457/3
457/4
457/5
457/6
541/1

celková výměra
pozemku v m2
30
211
1 072
2 441
3 568
4 557
205
75
1 081
1 584
182
282
101
167
10 362

z toho propachtováno
v m2
9
147
19
2 027
526
1 324
58
67
236
759
47
258
101
157
48

způsob využití
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
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Záměr prodeje pozemků v k.ú. Bezemín

způsob využití
k.ú.
p.p.č.
výměra m2
Příloha č.
2 k usnesení Zastupitelstva 730
obce Cebiv č. 8/B8/2020 ze dne
Bezemín
7 18.
01311. 2020
ostatní plocha
Záměr
prodeje
pozemků
v
k.ú.
Bezemín
Předmětem
ve vlastnictví obce
LV č.plocha
1 pro k.ú.
Bezemínprodeje jsou pozemky
328/1
989 Cebiv zapsané naostatní
Předmětem
prodeje
jsou
pozemky
ve
vlastnictví
obce
Cebiv
zapsané
na
LV
č.
1
pro
k.ú.
Bezemín,
obec
Cebiv,
u
Katastrálního
Bezemín,
obec
Cebiv,
u
Katastrálního
úřadu
pro
Plzeňský
kraj,
Katastrální
pracoviště
Tachov: úřadu
Bezemín
722
1 426
ostatní plocha
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov:
Bezemín
733
440
ostatní plocha
Bezemín
331/2
662
trvalý travní porost
Bezemín
736
1 037
trvalý travní porost
k.ú.
p.p.č.
výměra m2
způsob využití
Bezemín
730
7 013
ostatní plocha
Bezemín
328/1
989
ostatní plocha
Příloha č. 3 k usnesení
č. 8/B9/2020 ze dne ostatní
18.11.2020
Bezemín
722Zastupitelstva obce Cebiv
1 426
plocha
Bezemín
733
440
ostatní plocha
Bezemín
331/2
662
trvalý travní porost
Bezemín
736
1 037
trvalý travní porost

Záměr pachtu pozemků v k.ú. Bezemín

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva obce Cebiv č. 8/B9/2020 ze dne 18.11.2020

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva obce Cebiv č. 8/B9/2020 ze dne 18.11.2020
Záměr pachtu pozemků v k.ú. Bezemín
Předmětem
pachtu pachtu
jsou pozemky
vlastnictví obce
zapsané na
LV č.Cebiv
1 pro k.ú.zapsané
Bezemín,na
obecLV
Cebiv,
Předmětem
jsouvepozemky
ve Cebiv
vlastnictví
obce
č. u1Katastrálního
pro k.ú. úřadu
pro Bezemín,
Plzeňský kraj,
Katastrální
pracoviště
Tachov:
obec Cebiv, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov:

2
k.ú.
výměra
způsob využití
Záměrp.p.č.
pachtu pozemků
v mk.ú. Bezemín
Bezemín
430/4
441
orná půda
Bezemín
327/1
4 004
trvalý travní porost
Předmětem
na LVtravní
č. 1 porost
pro k.ú.
Bezemínpachtu jsou pozemky
327/2 ve vlastnictví obce
2 614Cebiv zapsané trvalý
Bezemín,
obec
Cebiv,
u
Katastrálního
úřadu
pro
Plzeňský
kraj,
Katastrální
pracoviště
Tachov:
Bezemín
559/2
154
trvalý travní porost
Bezemín
687/1
1 000
vodní plocha

k.ú.
Bezemín
Bezemín
Bezemín
Bezemín
byBezemín
nebylo normální,

p.p.č.
430/4
327/1
327/2
559/2
kdybych687/1
se na

způsob využití
výměra m2
441
orná půda
4 004
trvalý travní porost
SLOVO REDAKTORKY
2 614
trvalý travní porost
154
trvalý travní porost
konci posledního a dáváme
zhubnout,
budu jíst
1 000 si předsevzetí. Musímvodní
plocha

Asi
zpravodaje tohoto roku nezmínila o vánocích a závěru roku.
Přestože jsou vánoce pro většinu z nás nejkrásnějšími svátky
v roce, předchází jim hektické období poznamenané nakupováním dárků, velkých úklidů, pečení cukroví, sháněním stromku
atd. Ale každý máme předvánoční čas takový, jaký si ho uděláme. Nakupování a shánění dárků, přemýšlení, co komu donese
Ježíšek, je vlastně také moc důležité, protože přemýšlíme o svých
blízkých, o těch, které máme rádi a chceme jim udělat radost.
Když už přežijeme předvánoční čas, nastanou vánoce. Sledujeme pohádky, připravujeme sváteční jídlo a když se začne stmívat, začíná takové to šimrání v břiše. Děti jsou už natěšené - ať
už konečně ten Ježíšek přiletí. Jenže taťka má zrovna chuť ještě
na jeden řízek….A pak je to tady. Konečně. Rozbalujeme dárky, radujeme se, voláme si a hlavně si užíváme šťastných tváří.
V dalších dnech přichází čas na lenošení a rodinné návštěvy.
Blíží se konec roku a jsou tu bujaré oslavy, alkohol teče proudem

zdravě, nebudu mluvit sprostě, přestanu kouřit…….
Je to vlastně každý rok stejné, ale letos to určitě
dodržíme. To uvidíte!!!!! Nedodržíme, ale to je
jedno. Tenhle čas je tu proto, abychom byli
šťastní. A když po Novém roce nastane
znovu ten kolotoč: do práce, z práce, děti
do školy, do školky, úkoly, vaření, topení,
štípání dřeva,……, tak si řekneme,
jak to všechno uteklo. Celá redakční rada proto všem přeje,
abyste si všichni užívali v klidu a pohodě celé toto magické období
a po Novém roce ať nám zpravodaj přináší jen dobré zprávy a nám
(redakční radě) přeji, abyste se vždycky těšili na vydání každého
dalšího zpravodaje.
Pavlína Jonášová, Marta Pivoňková, Monika Saková,
Emília Modrzewska a Dušan Hoochgesandt
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PSALO SE V TACHOVSKÉM DENÍKU

(Vývoj příjmů a výdajů zadní strana)
Graf dát na zadní stranu
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 V obci proběhlo měření úrovně signálu mobilních operátorů
Na základě naší stížnosti provedl Český telekomunikační úřad ve vytipovaných lokalitách obce měření
úrovně pokrytí území obce mobilním signálem pro hlasové a datové služby, které poskytují mobilní
operátoři O2, T-Mobile a Vodafone. Cílem měření bylo zjistit, jestli úroveň signálu vyhovuje
požadavkům aukce na pokrytí území a obyvatelstva ČR a standardům EU pro GSM sítě. Měření bylo
v souladu s požadavky aukce prováděno ve venkovním prostoru (podle vyjádření ČTÚ uvnitř budov
není objektivně možné ve všech případech zajistit požadovanou úroveň signálu). Z odpovědi ČTÚ na
naši stížnost vyplývá, že ve všech lokalitách, kde bylo měření prováděno, je kvalita signálu dobrá nebo
vyhovující. Operátoři tak při poskytování hlasových a datových služeb plní jak požadavky stanovené
aukcí na pokrytí, tak i standardy uznávané v rámci EU. Obec tak vyčerpala všechny zákonné možnosti,
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