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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,

Sedláčkovi ml. a Středisku Víteček z Černošína.

vychází druhé číslo Cebivského zpravodaje. Vychází v době,
kdy vláda ČR z důvodu ohrožení zdraví občanů v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS
CoV - 2) na území České republiky vyhlásila ode dne 12. 3. 2020
na dobu 30-ti dnů nouzový stav. Tento krizový stav nám všem
přinesl mimořádná opatření.
Děkuji vám všem, že dodržujete nařízení vlády ohledně omezení volného pohybu a povinnosti nošení ochranných roušek.
Věřím, že společnými silami tuto krizi překonáme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dobrovolníkům, kteří zajišťují pro ostatní občany dovoz potravin, drogerie a léků.
Velké dík patří také těm, kteří se podílejí na šití a distribuci
ochranných roušek. Konkrétně paní Aleně Stachurové, Petře
Stachurové, Aleně Beránkové, Jarmile Teplé, Pavlíně Jonášové,
Věře Procházkové, Zoffi Modrzevské, Janě Sedláčkové a Milanu

Chod obecního úřadu se však nezastavil, pouze omezil.
Připravujeme žádost o dotaci na akci „Bezbariérové a bezpečné propojení obce - Cebiv“ (chodník), kde je rozpočet přibližně
2 500 000,- Kč. Průběžně se pracuje také na dalších rozdělaných
projektech: stavební úpravy podlah na obecním úřadě, stavební
úpravy hasičské zbrojnice a obnova rybníka v Bezemíně.
Dne 14. února 2020 byl vydán kolaudační souhlas na stavbu
„Rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro sál“ v kulturním
domě. Díky tomu jsme mohli již 7. března uskutečnit v kulturním domě masopustní zábavu.
Přeji vám všem hodně zdraví, pohody a dobré nálady.
S pozdravem
Zdeněk Kovář,
starosta obce

Z ČINNOSTI STAROSTY OD 1. 2. 2020 - 31. 3. 2020
3. 2.

- od 9:00 hod jednání s projektantem ohledně
rekonstrukce kulturního domu

10. 2.

- od 9:00 hod kontrolní den (rekonstrukce KD)

12. 2.

- od 8:00 hod jednání s firmou TaNet, s. r. o

14. 2.

- od 10:00 hod kolaudace sociálního zařízení a zázemí
pro sál v kulturním domě

17. 2.

- od 10:00 hod jednáni s firmou TAZATA, s. r. o.

21. 2.

- od 9:00 hod jednání s projektantem stavby
„Bezbariérové a bezpečné propojení obce Cebiv“
(chodník)

25. 2.

27. 2.

4. 3.
5. 3.
13. 3.

- od 9:00 hod jednání na MěÚ Stříbro - společné
stavební povolení na stavbu „Bezbariérové a bezpečné
propojení obce Cebiv“ (chodník)
- od 9:00 hod jednání MRKL v Kokašicích
- od 17:00 hod jednání se zájemcem o provoz
pohostinství v Cebivi
- od 17:00 hod revize kolového žebříku s revizním
technikem
- od 8:00 hod vytýčení pozemků u potoka Hadovka
- od 8:00 hod jednání s firmou TaNet, s.r.o
Zdeněk Kovář

Z ČINNOSTI MÍSTOSTAROSTY - únor - březen 2020
Podařilo se úspěšně dokončit rekonstrukci sociálního zařízení a zázemí pro sál KD Cebiv
V únoru proběhla kolaudace nového sociálního zařízení
a zázemí pro sál našeho kulturního domu. Obec do provedených
oprav vložila nemalé množství finančních prostředků. Původně

plánovaný rozsah rekonstrukce byl navíc doplněn o další práce,
jejich účelem je mj. příprava návazností pro další etapy rekonstrukce KD. Zrekonstruované prostory nyní splňují hygienické

Nová kuchyňka v KD

Předsálí KD po rekonstrukci
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a estetické požadavky a jsem přesvědčen, že i ve srovnání s většími obcemi se za ně nemusíme stydět. Jsem rád, že při vlastní
realizaci této akce nakonec zvítězila myšlenka provedení celkové
opravy namísto dílčích oprav, které by sice stály méně peněz, ale

v konečném důsledku by nic neřešily. Nyní bude záležet na provozovateli restaurace a všech uživatelích, jak dlouho zrekonstruované prostory vydrží v současném stavu.

Pozemky u bytovek konečně patří obci
V březnu se podařilo dokončit převod pozemků parc. č.
1080/16 a parc. č. 1080/17 do vlastnictví obce. Na těchto pozemcích se nachází místní panelová komunikace a přístupová cesta

k bytovkám. Obec o možnosti získání pozemků jednala od roku
2015.

Obec se letos bude opět snažit získat co nejvíc peněz z dotací
V únoru a březnu pokračovala snaha obce získat další prostředky na plánované akce z různých dotačních titulů. Především se nám podařilo uspět s žádostí o finanční příspěvek
na 1. etapu revitalizace zeleně na návsi a v Zahradě naděje za
obecním úřadem. Po doložení všech požadovaných dokumentů
byla naše žádost Agenturou pro ochranu přírody a krajiny nakonec doporučena k realizaci a nyní čekáme na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o výši příspěvku.
Rovněž pokračujeme v dalších nezbytných krocích, které souvisí s pořízením nového požárního automobilu pro SDH Cebiv.
V únoru proběhla registrace této akce na Ministerstvu vnitra,
odkud bychom měli získat 450 tisíc Kč. Dále společně s našimi
hasiči průběžně připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení a koncem března podáme žádost o příspěvek ve výši
300 tis. Kč od Plzeňského kraje jako další část financí na nákup
tohoto vozidla.
Také jsme úspěšně podali žádost o dotaci Plzeňského kraje
na opravu budovy obecního úřadu a požární zbrojnice. O případném přidělení dotace a o její výši by se mělo rozhodnout
v dubnu.

Naše obec letos poprvé požádala Plzeňský kraj o příspěvek na
udržení provozu místní prodejny potravin. Příspěvek by měl být
určen k částečnému krytí neinvestičních nákladů na provoz prodejny. V našem zájmu je udržení potravinové obslužnosti obce
alespoň v rozsahu základního sortimentu potravin a drogerie.
Obec rovněž požádá o dotaci na často diskutovaný chodník od bytovek k autobusové zastávce a k nádraží, který by měl
přispět k větší bezpečnosti dětí a ostatních chodců při pohybu
po obci. Součástí této akce bude i úprava křižovatky u rybníka,
která dlouhodobě nevyhovuje požadavkům platných předpisů
z hlediska bezpečnosti silničního provozu. I přes negativní zkušenosti s komplikovaným, složitým a zdlouhavým procesem
administrace předchozích žádostí na investiční akce budeme
vzhledem k napjatému obecnímu rozpočtu i tuto žádost zpracovávat sami.
Pokud získáme dotace, tak by všechny tyto akce měly být realizovány v průběhu roku 2020 a 2021. Je však nutné upozornit na
to, že vzhledem ke koronavirové nákaze a souvisejícími zvýšenými výdaji státu na její řešení může dojít k omezení dotací a tím
i k odsunutí nebo zrušení některých plánovaných akcí.

Koronavirová nákaza
Sami určitě s obavami sledujete vývoj koronavirové nákazy
ve světě i u nás. V České republice byl poprvé v novodobé historii celoplošně vyhlášen stav nouze, který má umožnit efektivní
řešení vzniklé krizové situace. Vláda přijímá řadu opatření, které
se přímo či nepřímo dotýkají života každého z nás. Jejich cílem
je zpomalení a omezení šíření nákazy tak, aby náš zdravotní systém krizovou situaci postupně zvládl a aby byla zajištěna ochrana všech ohrožených skupin obyvatel. Míra úspěšnosti přijatých
opatření závisí na každém z nás. Bez součinnosti a odpovědnosti
občanů zůstanou všechna vládní opatření jen na papíře. Proto
bych vás chtěl požádat, abyste všechna nařízení, o kterých vás
obec pravidelně informuje, zodpovědně dodržovali. Často si

neuvědomujeme, že tímto virem, který navíc nemá vždy jednoznačné příznaky, se může nakazit kdokoli z nás, a to kdekoli.
Za této situace bychom měli být za všech okolností opatrní.
Mysleme přitom nejen na své zdraví, ale především na ty druhé,
které svým jednáním můžeme ohrozit. Riziko nákazy bohužel
nejde zcela odstranit, jde však alespoň částečně snížit odpovědným dodržováním přijatých opatření. V této fázi, kdy se nákaza
postupně šíří, jsou nejohroženější skupinou obyvatel především
senioři a lidé s chronickými onemocněními. Buďme k nim, prosím, ohleduplní a podle svých možností jim pomáhejme.
Děkuji.
Ing. Zdeněk Teplý - místostarosta

PRÁCE VÝBORŮ A KOMISÍ
Kulturní komise
Paní zima pomalu uléhá k spánku, tak začíná poslední zimní
radovánka a jak všichni vědí, toto je veselí plné masek a taškařic,
prostě MASOPUST.
U nás byl 7. března. Masky se sešly v 11 hodin, nasedlo se
na traktor a vyrazilo se směr Bezemín. Po této obchůzce, kde
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se vesele tancovalo a popíjelo, se průvod vrátil do Cebivi, kde
masky prošly naší vesničkou s veselou muzikou, smíchem a též
nesměl chybět svařáček a pohostinnost místních lidí.
Večer byla zábava, na které zahrála kapela MM Music z Plzně. Tanečníci si mohli dát jitrnici, jelítko i tlačenku. Zábava byla
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moc hezká a sešlo se i hodně lidí. Snad příští rok bude také tak
veselo.
Chtěla bych poděkovat stříbrským sponzorům za hezké a humorné ceny: Květinářství Kříž, Elektro Pubrdlová a Železářství
Zoubek.
Jen škoda, že nevyšel dětský maškarní. Až do odvolání jsou
nyní veškeré akce zrušeny. Nedá se nic dělat. Dětičky neošidíme,
nějak jim to vynahradíme.

Všem přeji, ať zůstanou zdraví a nepotká je ten zlověstný virus. Budeme se na vás těšit na další možné akci.

Za kulturní komisi
předsedkyně Jana Moutelíková

Ostatní předsedové komisí informují, že nouzový stav omezil jejich činnost, a tak snad v dalším čísle budou moc informovat
o své práci a doufají, že co nejdříve budou moci začít pracovat bez jakýchkoliv omezení.

HISTORICKÉ OKÉNKO

Psalo se v Tachovském deníku

Psalo se v Cebivském šídle - 2. číslo rok 1975
Rozhovor s předsedou MNV (Josef Nevařil pozn. red)
V období svátků a oslavných výročí je zvyk podívat se kolem
sebe na vytvořené dílo. Také v Cebivi se v poslední době hodně
udělalo. Rád bych vám na toto téma položil několik otázek.
1/ Koho byste pochválil za mimořádné zásluhy při rozvoji naší
obce?
Nev. (František Nevařil předseda MNV - pozn. red.): Především je
třeba poděkovat občanům, kteří se na práci podíleli. Zvláště Švábo-

vi a Švihlíkovi. Ale také státním statkům, které i přes plnění jarních
prací nám vypomáhaly strojním parkem.
2/ Stává se, že je, kromě velké armády aktivních občanů, pár jednotlivců, kteří se jak tak říkajíc ,,vezou“, nebo jinak řečeno , hrají
si na svém písečku přesto, že je v jejich silách/fyzických/pomoci
ve společném díle. Jsou takoví občané v Cebivi?
Nev. (František Nevařil předseda MNV - pozn. red.): Takoví občané v Cebivi jsou také, každý ví, o koho jde. A jsou mezi nimi i tací,
kteří pomlouvají práci občanů, jež mají velké zásluhy na zvelebení
obce.
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3/ Jaké přání máte do příštích let v souvislosti s rozvojem života
v obci?
Nev. (František Nevařil předseda MNV - pozn. red.): přál bych si,
aby se nám práce vedla jako doposud, aby aktivita občanů byla
alespoň jako je nyní, ne-li větší a aby si občané, na které padla
slova kritiky, vzali ponaučení. Na závěr děkuji všem občanům
za vykonanou práci a zvu je na oslavy 1.máje do Bezdružic.
/Šů/
Z veřejné schůze KSČ 23. 4. 1975
V úvodu schůze přednesli pionýři krátké kulturní pásmo, jež
ocenili všichni přítomní potleskem.
V dalším bodu informoval s. Čapek o úspěšném národ. hospodářství a v závěru poděkoval komunistům i všem ostatním
občanům za dosavadní vykonanou práci.
Ve třetím bodu jednání podal s. Nevařil zhodnocení plnění
vol. Programu. Mezi jinými také o tom, že jeden bod voleb. programu/ oplocení kulturního domu/ se zatím, po konzultacích
v plénu MNV a na ONV nebude provádět vzhledem k tomu,
že se počítá v příštím volebním programu s výstavbou hostince
a při stavbě by došlo k narušení oplocení. Jeho další slova patřila
spolupráci se složkami NF. Ocenil práci některých složek - svazu
žen, tělovýchovné jednoty, svazu mládeže. S. Nevařil končil svůj
příspěvek krátkou informací o politicko-organizačním zabezpečnení májových oslav v Bezdružicích a popřál všem občanům
hodně zdraví a úspěchů.
Ve čtvrtém bodě s. Nyč seznámil se situací v živočišné výrobě
v Cebivi. Výroba mléka se plní, řeší se problém stabilizace pracovníků, kultura a hygiena práce. Vedení závodu se snaží do-

stat na dobrou úroveň bydlení pracovníků. Zmínil se však také
o problému, který měli s úhynem telat. Celkově lze konstatovat,
že se hlavní úkoly plní a je předpoklad, že se budou plnit i nadále.
S. Milota dalším příspěvkem informoval o zajišťování úkolů
v rostlinné výrobě. Pracovníkům na tomto úseku způsobila určitě potíže nepřízeň počasí. Hlavně pokud jde o setí ječmene. Zbývá ještě zasít asi 1/6 plánované plochy a to jsou místa v současné
době ještě mokrá. Naproti tomu se očekává dobrý výnos u pšenic
a to bude klást velké nároky na dobrou organizaci práce, promyšlený koordinovaný přístup všech, kteří se na sklizni podílí.
V diskusi se přihlásil o slovo jako první s. Nevařil, aby nastínil předpokládané práce v příštím volebním období. Původně se
plánovalo přízemí školky v budově ZDŠ po zastavení výuky.
V současné době se jeví jako lepší řešení vybudování nové
školky a v budově ZDŠ umístit MNV, klubovny, poradnu apod.
Měla by se také rozjet akce se zřízením vodovodu do severní části obce. Nakonec poděkoval st. Statku za dobrou spolupráci při
brigádách MNV. Dále vystoupil soudruh Kliner, Kostka, Kobyláková a Tichá a upozornili na některé nedostatky v obci (nebezpečné místo na silnici u školy, povolená část zábradlí a nečistotu
na silnici, kde projíždí lesní závod, nerovný terén u autobusové
čekárny). S. Nyč uvedl, že na základě dohody s MNV provedou
st. Statky před 1. květnem umytí cesty v Cebivi.
Před závěrem předala s. Tichá stuhy přátelství od jednotlivých
organizací s. Nevařilovi, který je předá 30. dubna na střediskovém aktivu NV v Bezdružicích.
S. Svoboda v závěrečném slově shrnul jednání schůze a vyslovil uspokojení s jejím průběhem.

NAŠE ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři,
i dnes v této zlé době Vám chci napsat pár
řádků o naší činnosti za uplynulé období.
Na konci měsíce února proběhla členská
schůze SDH za účasti všech členů sboru,
kde jsme byli osloveni obecním úřadem, zda
bychom vypomohli při zabezpečení občerstvení na Masopustní zábavě., Toto bylo schváleno a úspěšně se nám akci podařilo
zabezpečit. Touto cestou bych chtěl velmi poděkovat našim dobrovolníkům, kteří se akce ujali a velmi zodpovědně i uskutečnili.
Byla schválena dotace na pořízení nového hasičského auta a nyní
již připravujeme samotné výběrové řízení. Zjišťujeme, co je možné na dnešním trhu získat. Bude osloveno pět dodavatelů a poté
proběhne výběrové řízení za účasti představitelů Obecního úřadu a členů SDH,,a to M. Jonáše a D. Kasiče, které tímto pověřila
naše členská schůze. Začátkem března pak proběhla další brigáda
na dřevo za účasti 14 členů našich dobrovolníků, což mně mile
překvapilo, protože tato brigáda proběhla po práci. Moc děkuji
za takovou aktivitu. Po proškolení nově zvoleného hospodáře
T. Kunce, proběhlo řádné oficiální předání funkce p. Korimem
novému hospodáři. Nově vedeme i knihu zápisů SDH, kde se
veškerá naše činnost zapisuje. No a je tu poslední, ale velmi důležitá aktivita našich členů, a to odborná příprava zásahové jednot4

ky SDH Cebiv na pomoc lidem při vyhlášeném nouzovém stavu
při šíření CO-VID 19. Řádně bylo proškoleno 9 členů této jednotky, kteří jsou kdykoliv k dispozici, nejen našim občanům, ale
i pro potřeby samotného města Stříbra a jeho okolí. Jsem velmi
hrdý, že i v této ,,koronavirové době“,máme mezi sebou takové
skvělé lidi, kterým není lhostejné dění v naší obci a jsou připraveni pomáhat jak po odborné, tak i lidské stránce. Nesmírně si
toho vážím a patří jim neskutečné díky. Občané Cebivi, pokud
by jste měli pocit, že potřebujete s něčím pomoci, nebojte se
ozvat jak na obecní úřad, tak třeba i na nás samotné. Určitě se
budeme snažit vám pomoci, jak jen to půjde. Tímto vás všechny prosím, dodržujte různá nařízení, noste roušky a buďte hlavně zdraví. TAKÉ CHCI VELMI PODĚKOVAT, A TO NEJEN
ZA SEBE, ALE ZA VÁS ZA VŠECHNY, VŠEM NAŠIM ŽENÁM,
KTERÉ VE SVÉM VOLNÉM ČASE ŠIJÍ PRO NÁS ROUŠKY,
AŤ UŽ TO JSOU BABIČKY NEBO TŘEBA ŽENY DÁMSKÉHO KLUBU, KTERÉ NÁS VELMI ZÁSOBOVALY A ROUŠKY BYLY DOSTUPNÉ V MÍSTNÍM OBCHODĚ. TLESKÁM
A KLANÍM SE.
Děkuji za pozornost a věřím že i pro vás je zdraví na prvním
místě...Držte se...
Za SDH Cebiv starosta hasičů Dušan Hochgesandt
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Dámský klub Cebiv
Náš klub se od začátku roku připravoval na velikonoce. Podali
jsme žádost v grantovém programu Haranti pod názvem Velikonoční řehtání. Přestože nevíme, zda bude naše žádost schválena,
začali jsme pracovat. Naplánovali jsme si schůzky, ale vzhledem
k situaci, která v naší zemi nastala, jsme uskutečnili pouze jednu a vlastně změny v projektu nás budou provázet neustále. Co
jsme naplánovali? Protože je přestupný rok, měly by být o velikonocích aktivní ženy, a tak jsme si řekli, že zkusíme obnovit tradice velikonoc. Koupili jsme řehtačky, řehtací trakař a všechno
jsme jarně s dětmi vymalovali. Chtěli jsme vynést smrt a přivítat
jaro, s hasiči jsme domlouvali, že budou na velký pátek řehtat
po vsi a nahrazovat tak ,,zvony, které odlétly do Říma“. Před tím
ještě velikonočně vyzdobíme náves vajíčky a velikonočními dekoracemi, které společně vyrobíme a také si upleteme pomlázky

a v nově ušitých ,,krojích“ pak na velikonoční pondělí konečně
zase my vyšupeme pány. Nepůjde to tak snadno, ale…….náves
jsme vyzdobili, ,, kroje“☺ jsme ušili, řehtačky máme. Teď potřebujeme vás.
10. 4., kdy pánové měli chodit po vsi s řehtačkami vás prosíme, abyste je nahradili. Vyjděte na balkony, vykoukněte z oken
v 18,00 hodin a zařehtejme si všichni společně. Kdo nemáte řehtačky, vezměte si třeba prkýnko a vařečku, nebo i hrnce
a 1 minutu, vydávejte nějaký zvuk. Samozřejmě vyzýváme
i naše Bezemínské sousedy! Pak už nám bude chybět jenom
koleda. Ani o tu nepřijdeme! Proč bychom si nemohli udělat velikonoce třeba v létě. Uvidíme jak se situace vyvine. Budeme se
těšit.
Za Dámský klub Monika Saková

Vajíčka barvíme různými
technikami

Adélka Hochgesandtová
a sourozenci Jebavých
vyrábí vajíčka, která nyní zdobí
náves
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NAPSALI NÁM…..
Masopust a tradice
Tak jako každý rok se koná v naší vesničce Masopust, nebylo
tomu letos jinak. Obdivuji všechny účastníky průvodu, protože
málo kdy vyjde počasí podle našich představ. V průvodu bylo
spoustu krásných masek, jak tradičních, tak i těch ostatních. Já
jsem ten člověk, který je doma. Někdo přeci musí ty ostatní občerstvit ☺♡ a komu by jinak hráli, no ne?
Myslím, že i masopustní zábava byla fajn. Já jsem si ji každopádně užila. Byla spojena s vepřovými hody a všeho bylo dost.
Velké poděkování naším hasičům, kteří se o nás postarali a díky
nim jsme nebyli na suchu.

Opět mi to nedá a musím zavzpomínat jak probíhal Masopust, když ještě žila naše Blaženka . Ona přesně věděla, kdy Masopust končí a vždy upekla ty nejlepší koblížky na světě. Babičky
prostě dodržovaly tradice a i kdyby se chodilo v jiný víkend, tak
u nás jsme se nacpali vždy v termínu. ❤❤❤
Všichni víme, co znamená slovo tradice. To je něco, co by se
mělo dodržovat, aby to po čase neztratilo význam. Pokusme se
o to i u nás v příštím roce.
Děkuji
Marta Pivoňková

Rozhovor se zastupitelkou obce paní Zdeňkou Řezníčkovou
Dlouho jste pracovala na úřadě jako účetní a následně jako zastupitelka a jedno volební období jako starostka. Jak vzpomínáte na tato období a které z nich pro vás bylo nejzajímavější?
Všechny posty, které jsem na obecním úřadě zastávala mi daly
něco. Pracovat s lidmi je radost i starost, proto všechna období
mi něco dala i něco vzala, proto se k jednotlivým obdobím nebudu vyjadřovat.
Jste v obci již řadu let a vím, že jste nelibě nesla proběhlou restituci zámku. Co říkáte tomu, jak se věci okolo zámku vyvinuly?
Ohledně zámku se také nebudu dlouze vyjadřovat, neboť
všichni občané již můj názor znají. K dnešnímu stavu věci chci
říct, že mně to velmi těší a že doufám v opravdovou činnost
ohledně opravy zámku. Doufám, že se dožiji jeho celkové opravy.

Čím je pro vás práce v zastupitelstvu a co vám přináší?
Práce v zastupitelstvu je pro mě vzpruha, protože jsem již
dlouho v důchodu a při setkání se všemi zástupci obce mám
možnost se něco nového dozvědět a také se vyjádřit k situaci v
obci atd.
A nakonec obligátní otázka: Jak se vám pracuje v současném
zastupitelstvu?
Nevím, co na tu otázku odpovědět. Myslím, že všichni zastupitelé mají se mnou trpělivost a že se mohu se svými starostmi
na ně obrátit. Všechno mohu jen kvitovat, že v naší obci žije ještě
mnoho lidí, kteří jsou ochotni pomoci. Chtěla bych všem podkovat a přát si, aby všechny kladné vlastnosti jim vydržely.
zpracovala Pavlína Jonášová

Životní jubilea
V dubnu 2020 oslaví narozeniny

Jiří Řezníček
a Zdeněk Kovář.

V květnu 2020 oslaví narozeniny

Gustav Dlouhý
a Jaroslav Zmeškal.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let.
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KORONAVIROVÁ NÁKAZA - RADY SENIORŮM

VYHNĚTE SE KONTAKTU S DALŠÍMI LIDMI

Kontakt s dalšími lidmi velmi zvyšuje riziko nákazy. Vláda doporučuje seniorům nad 70 let, pokud je to možné, nevycházet ven
vůbec. Výjimkou může být například návštěva lékaře při akutních problémech, i k němu by se ale měli vydat až po telefonické
domluvě.

NEPODÁVEJTE SI RUCE

Klíčové je vyhnout se fyzickému kontaktu s dalšími lidmi. Totéž
platí i pro objímání se nebo polibky na tvář apod.

BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO ELEKTRONICKÉM KONTAKTU
Propojte se s rodinou i známými. Máte-li připojení k internetu,
můžete využít služby jako Messenger, WhatsApp atd.

OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY

Nevystavujte se zbytečnému riziku a nezvěte si domů návštěvy,
pokud to není nezbytně nutné. Aktuálně jsou zakázány návštěvy
v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve
zdravotnických zařízeních. Vláda doporučuje seniorům nad 70
let, pokud je to možné, nevycházet ven vůbec.

NECHTE SI POMOCI S NÁKUPY

Abyste se nemuseli vystavovat setkání desítkami dalších lidí
v obchodech a na dalších veřejných místech, nechce si pomoci
s nákupy od rodiny, známých nebo sousedů. Pomoc při zajišťování nákupů nabízí také:
• OÚ Cebiv
• další dobrovolníci - viz poslední strana zpravodaje ,,Důležité
kontakty“
DOBA PŘEDNOSTÍCH NÁKUPŮ SENIORŮ OD 8 HOD.
DO 10 HOD.
Platí nový čas pro nákupy seniorů nad 65 let a zdravotně postižené starší 50let. Nově je to ve větších obchodech s potravinami
a drogerií od 8 do 10 hodin. Na menší obchody na vesnicích,
pekárny a lahůdkářství se omezení nevztahuje.

VYUŽIJTE E-RECEPT

Můžete využít připravené služby na dálku, kdy si telefonicky v
ordinaci praktického lékaře MUDr. Tomáše Böhma domluvíte
vystavení elektronického receptu. Ten bude zaslán na telefon
pracovnice lékárny na náměstí v Bezdružicích. Ordinace MUDr.
Tomáše Böhma kontaktuje dobrovolníka a on vám léky vyzvedne a osobně doručí. Telefon do ordinace: 374629341. Jedná se
o službu pro občany, kteří nemají zajištěnou pomoc rodinných
příslušníků.
Pomoc při zajišťování vyzvednutí léků nabízí dále:
• OÚ Cebiv
• další dobrovolníci - viz poslední strana zpravodaje ,,Důležité
kontakty“

CO KDYŽ NEMÁTE ROUŠKU?

Pokud máte příznaky onemocnění, nemůžete sehnat rouškou
a nechcete nakazit okolí, zkuste si vyrobit provizorní roušku
z jakékoli bavlněné či lněné tkaniny. Je to lepší než nic. Pokud
tuto činnost nezvládnete, tak vám se zajištěním roušky pomohou:
• Donášku si můžete objednat na tf. čísle 739 409 439,
nebo si ji můžete vyzvednout v místním obchodě.
• OÚ Cebiv
• další dobrovolníci - viz poslední strana zpravodaje ,,Důležité
kontakty“

POTŘEBUJETE PORADIT?

Pokud jde o otázky okolo koronaviru, mohou se lidé
obracet na infolinku 1212 nebo linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367
a 725 191 370.

KORONAVIROVÁ NÁKAZA - JAK SPRÁVNĚ
POUŽÍVAT BAVLNĚNOU ROUŠKU

V České republice je momentálně nošení roušek či jakékoliv
ochrany dýchacích cest povinné. Rouška částečně brání přenosu viru na osoby, se kterými jste v kontaktu. Tím, že používáte roušku chráníte ostatní. Platí zde zásada: „MOJE ROUŠKA
CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE“. Při použití ochranné roušky dbejte následujících doporučení:
• Roušky se dotýkejte co nejméně. Nikdy se nedotýkejte přední
části.
• Po sundání i před nasazením roušky si vždy umyjte ruce
mýdlem.
• Použité roušky skladujte v dobře uzavřené nádobě.
• Papírové roušky po použití vyhazujte, nikdy je nepoužívejte 2x.
• Látkové roušky perte na 90 stupňů, nebo je vyvařte min.
po dobu 5 minut.
• Vyhraďte si jeden hrnec, který budete používat jen
na vyvařování.
• Po vyprání/vyvaření dejte roušku uschnout, pak ji z obou stran
přežehlete.
• Čisté roušky skladujte na vydezinfikovaném místě, např.
v plastové krabičce s víkem.
• Roušku si vyměňte vždy, když zvlhne. Může to být i několikrát
denně.
• Pokud nemáte k dispozici více roušek, vyperte roušku alespoň
jednou denně. (ozvěte se na tel.: 739 409 439 - pozn. Red.)
• Nestříkejte na roušky dezinfekci, může obsahovat chemikálie.
• UPOZORNĚNÍ: NEDÁVEJTE ROUŠKU DO MIKROVLNKY,
MŮŽE SE VZNÍTIT!
Zdroj: Nemocnice Šumperk
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KORONAVIROVÁ NÁKAZA - DŮLEŽITÁ JE HYGIENA RUKOU
Pouhé používání ochrany dýchacích cest (roušky) je bez dalších opatření nedostatečné.
Musí být vždy kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.
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KORONAVIROVÁ NÁKAZA - VÝZVA ČESKÉ POŠTY
1. ČESKÁ POŠTA VYZÝVÁ VŠECHNY OBČANY, ABY PŘI STYKU S POŠTOVNÍM
DORUČOVATELEM BEZ VÝJIMKY POUŽÍVALI OCHRANNÉ POMŮCKY (ROUŠKA,
VHODNÉ JSOU I OCHRANNÉ RUKAVICE)!

Doručovatelé se aktuálně ve velké míře setkávají při doručování zásilek s tím, že občané nemají/nenosí roušky či jiné předepsané ochranné pomůcky. Doručovatel v takovém případě vyzve občana, aby si roušku nasadil. Když tak občan neučiní,
má doručovatel pokyn zásilku nedoručit, pokud situace neumožní náhradní řešení. Každé takové zdržení znamená časovou
tíseň k doručení následujících zásilek. Pokud dojde k nákaze doručovatele, hrozí přenos na další klienty.

2. Zároveň vás žádáme, abyste používali ochrannou roušku a pokud možno i rukavice při
návštěvě naší pobočky České pošty v Cebivi. Nedodržováním tohoto opatření ohrožujete
provoz pobočky, která by v případě nákazy musela být uzavřena. Tím by došlo k významnému omezení poštovních služeb v naší obci.
3. ČESKÁ POŠTA NABÍRÁ FORMOU BRIGÁDY PERSONÁL.

Jelikož se depo Tachov a dodejna Stříbro potýká (díky zavřeným školám/školkám) s velkým množstvím OČR a s tím spojeným nedostatkem zaměstnanců, nabízíme široké veřejnosti možnost práce na dohodu o provedení práce, či dohodu o
provedení činnosti. Pro občany, kterým by hrozilo, že budou díky nouzovému stavu ve finanční tísni, může tato nabídka
přijít vhod.

Kontaktní spojení na náborářku České pošty - tel. 734 526 301

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KORONAVIRU NA ÚŘEDNÍ DESCE,
VÝVĚSKÁCH A NA WEBU OBCE.
Omezení provozu obecního úřadu
S platností od 24. 3. 2020 jsou až do odvolání omezeny úřední hodiny obecního úřadu:
				Pondělí

				

Středa

9:00 - 12:00 hod
13:00 - 16:00 hod

Žádáme, abyste v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu a preferovali jiné formy komunikace.
Vyřizovány budou pouze nezbytně nutné záležitosti, a to po předchozí telefonické
nebo e-mailové domluvě.
Veškeré poplatky je možné uhradit bankovní převodem na účet č. 9023401/0100.
Variabilní symbol pro poplatek za psa - 31500,
variabilní symbol pro platbu za dovoz dřeva z obecních lesů - 1039.
Do poznámky napište své jméno.

Kontaktní údaje: telefon: 374 625 318, e-mail: obec@cebiv.cz
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USNESENÍ č. 2/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 19. února 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1. Kontrolu usnesení č. 1/2020.
2. Informaci o vícepracech souvisejících s rekonstrukcí sociálního zařízení kulturního domu.
3. Práci výborů a komisí.
B. Zastupitelé schválili:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Darovací smlouvu na finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč
pro SRPŠ při ZUŠ Bezdružice, Školní 183, Bezdružice.
4. Záměr pronájmu pohostinství Cebiv ke dni 24. 2. 2020
na dobu neurčitou.
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5. Záměr pronájmu p.p.č. 1/3 v k.ú. Cebiv o výměře 1 084 m2
ke dni 24.02. 2020.
6. Záměr prodeje p.p.č. 1398/4 v k.ú. Cebiv o výměře 61 m2
ke dni 24.02. 2020.
C. Zastupitelé neschválili:
D. Zastupitelé pověřili:
1. Starostu obce podpisem darovací smlouvy se SRPŠ při ZUŠ
Bezdružice, Školní 183, Bezdružice

Cebivský zpravodaj č. 2/2020
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VELIKONOCE A JEJICH TRADICE
Název velikonoce vznikl z velké noci ze soboty na neděli , kdy
došlo ke zrození Ježíše Krista, Přípravy na ně ovšem trvají šest
neděl.
První postní neděle je ,,ČERNÁ“, protože ženy se oblékaly
do černých šatů
Druhá neděle je ,,PRAŽNÁ“, kdy se jedlo tzv. pražmo, tedy
upražená obilné klasy, z kterých se připravila polévka.
Třetí postní neděle je ,,KÝCHAVNÁ“. Kdo v tuto neděli kýchne
3x za sebou, bude celý rok zdráv. Kýchání také mělo zahánět mor.
Čtvrtá neděle je nazývána ,,DRUŽEBNÁ“. V tento den se scházejí chlapci a dívky ke společnému posezení.
Pátá neděle je ,,SMRTNÁ“ a v tuto neděli se vynáší smrtka symbol zimy.

Na modré pondělí začínaly pro děti prázdniny, tzv. ,,vakace“.
Na šedivé úterý se uklízelo a vymetaly se pavučiny. Popelečná (škaredá, sazometná) středa byla ve znamení vymetání sazí
z komína. Tento den odletěly zvony do Říma a tak kostely ztichly.
Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění, kdy byli kající se hříšníci
přijímáni zpět do společenství věřících. Tento den lidé vstávali
velmi časně a omývali se rosou, která zabraňovala různým nemocem. Velký pátek je dnem smrti Ježíše Krista, a tedy dnem
smutku. Podle tradice se otvírají poklady ve skalách. Boží hod
velikonoční - zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována za velkou, odtud tedy velikonoce. Světí se pokrmy a každá
návštěva dostává kousek z tohoto posvěceného jídla. Na velikonoční pondělí chodí chlapci z děvčat vyhánět lenost a nemoc
a z mladých proutků upletená pomlázka má při doteku přenést
na každého sílu a svěžest . Koledníci dostávají kraslice, cukroví,
perníčky. Hlasy zvonů nahrazují klepáče, hrkáče, nebo řehtačky.

Poslední, šestá neděle se nazývá ,,KVĚTNÁ“.
Hned po květné neděli začíná svatý týden, kdy by se mělo v domácnostech a v okolí domu všechno vyklidit a vyčistit.

SLOVO REDAKTORKY
Zpravodaj vychází v době velikonoc, krásných jarních svátků.
Letošní velikonoce budou úplně jiné, než kdykoliv v minulosti.
Nebudeme se moci navštěvovat, společně oslavovat a i když v
minulých letech nebylo koledníků mnoho, budou nám, kteří je
rádi vidíme, chybět. Užijme si velikonoce všichni v klidu a pohodě (v rámci možností současné situace). Máme možnost využít
výpočetní technologie alespoň k vizuálním kontaktům s rodinou
a známými. Je to pro všechny těžká doba. Někteří ji berou vážně,
někteří stále ještě na lehkou váhu. Celá redakční rada doufá, že
všichni budeme silní fyzicky i psychicky a nakonec se ve zdraví
budeme setkávat tak, jak jsme byli doposud zvyklí a současnost
pro nás bude jen velmi špatnou vzpomínkou. Ve zpravodaji jsme
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se snažili přinést důležité informace. Nebojte se oslovit
jakéhokoliv dobrovolníka, nebo zastupitele obce s
jakýmkoliv problémem, dotazem, či žádostí o pomoc. Všichni jsou připraveni nezištně pomoci,
a usnadnit každému z nás těžké období zvládnout. Možná k tomu na chvíli pomůže i náš
zpravodaj.

Za redakční radu Pavlína Jonášová

Dobrovolníci v akci

P. Jonášová organizátorka akce Jana Sedláčková, Milan Sedláček
aPham Thi Hien distributorka ml. a Věra Procházková dodali
115 roušek do místního obchodu
roušek v obchodě

Alena Beránková a Petra Stachurová šijí roušky...

Jarmila Teplá ...

Alena Stachurová...

Místní dobrovolní hasiči David Kasič, Marek Jonáš a Tomáš Kunc
(na fotografii) rozdávali občanům desinfekci

Velikonoční tvoření

V současné době už tvoříme jen doma,
sourozenci Beránkovi

Irena Lipáková zdobí plot

Ozdobený plot u zámku

Základní informace o koronaviru a jak se
chovat.
Příznaky onemocnění koronavirem
(příznaky jsou podobné jako běžná chřipka)

Zvýšená teplota

Kašel

Dušnost

Bolest svalů

Únava

Vyhýbejte se
většímu
počtu lidí

Používejte
roušky či
respirátory

Jak se chránit

Necestujte do
zasažených
oblastí

Při kýchání a
kašlání si
zakrývejte
ústa paží či
kapesníkem

Často si myjte
ruce, neméně
20 sekund

Důležité kontakty
Obecní úřad Cebiv
Sbor dobrovolných
hasičů Cebiv
Pavlína Jonášová
Středisko Víteček
Černošín

Krajská hygienická
stanice Plzeňského kraje

Obecné informace, nákup potravin a 374 625 318, 724 158 006,
léků, ochranné pomůcky
724 539 500
Nákup potravin a léků, obecná pomoc,
704 510 325
ochranné pomůcky
Nákup potravin a léků, ochranné
739 409 439
pomůcky
Nákup potravin a léků

702 049 854

Volejte, když máte příznaky nemoci

724 090 060
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