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Advent – vyzdobená okna. Foto: Zuzana Čermáková.

Odstranění stromu spadlého přes vozovku. Foto: archiv SDH.

MŠ – www.zdrava5.cz. Foto: archiv MŠ.
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Vyproštění osoby z uzavřeného prostoru, SDH Sibřina. Foto: archiv SDH.

Viktoria Sibřina, Ministars. Foto: archiv Viktoria Sibřina.

Mladší žáci. Foto: archiv Viktoria Sibřina.

MŠ Berušky Podzimní tvoření. Foto: archiv MŠ.

Strana 3

Nový Zebrin 4/2021

Zprávy z obce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tu konec roku, a to by měl
být čas pohody, klidu a užívání si
vánočního času a silvestrovských
oslav. Je to také čas, kdy každý
obvykle hodnotí uplynulý rok. Je
tomu tak i na našem Obecním úřadu, kde si začínáme bilancovat, co
se povedlo a co na nás ještě čeká.
Samozřejmě lépe se píše o tom, co
se povedlo. V první řadě je to pokračování výstavby tříd v naší základní
škole. K naší již fungující první
a druhé třídě byla vybudována třetí,
takže příští školní rok je zabezpečen.
Také byly zrekonstruovány toalety tak,
aby vyhovovaly potřebám školáků
a samozřejmě hygienickým normám.
Další dobrou zprávou je, že naše
Mateřská i Základní škola prošla
kontrolou z Ministerstva školství
s vynikajícím hodnocením. Kladně
byly hodnoceny jak podmínky pro
výuku, tak výukové a výchovné
programy. Zvláště dobře bylo komisí
vnímáno navazování výukových
programů školy a školky. Tím byla
potvrzena naše původní myšlenka
společné „rodinné“ školy a školky,
kde děti plynule přecházejí ve známém prostředí ze školky do školy.
Velký dík za toto patří hlavně paní
ředitelce a jejím učitelkám. Věřím,
že jakmile dorazí oficiální hodnocení naší školy, bude zveřejněno
jak v Zebrinu, tak na webových
stránkách obce a školy. V příštím
roce máme v plánu vybudovat další
nejméně jednu, lépe dvě třídy, a tím
mít kompletně zabezpečený výukový prostor. Projekt na třídy máme
hotový a jen čekáme na vyhlášení
dotačního titulu. Dlouhodobějším
plánem je vybudování tělocvičny,
aby děti nemusely na tělocvik
dojíždět.
Dalším úkolem, který jsme si
na přání občanů zadali,
bylo zvýšení bez-

pečnosti na přechodech pro chodce.
U všech důležitých přechodů jsme
nechali vybudovat osvětlení, aby
se zvýšila viditelnost a bezpečnost
přecházejících. Je to první krok v posílení dopravní bezpečnosti. Tento
krok bude muset být následován
dalšími. Hlavním úkolem je snížit
rychlost vozidel projíždějících obcí.
Nové asfaltové povrchy sice zlepšily
kvalitu jízdy, ale bohužel umožňují
bezohledným řidičům snadněji porušovat rychlost. Retardéry na zpomalení rychlosti nám neschválí krajská
správa údržby silnic, která má hlavní
silnice ve správě. Jako dobré řešení
se jeví umístnění zpomalovacích
semaforů na přechodech pro chodce,
kde nejenže budou radarem spínat
červenou vozidlům nedodržujícím
rychlost, ale zároveň si chodci budou
moci zastavit dopravu a bezpečně
přecházet. Toto asi nejlepší řešení má
samozřejmě i nevýhody, kdy jeden
semafor nás vyjde cca na půl milionu
korun. Takže v příštím roce máme
v plánu vytvořit projekty, aby byly
připravené pro vhodné dotační tituly.
Skončily hlavní práce na chodnících
a cyklostezkách. Připojili jsme obecní
vodárnu na nový přívod elektrické
energie. Postavili novou autobusovou zastávku ve Stupicích, postupně
měníme staré výbojkové osvětlení
za LED světla.

místnost vymalovat a vybavili ji novým nábytkem.
Pro personál jsme pořídili nový
počítač a malý projektor pro evidenci knih a pořádání malých akcí.
V současnosti probíhá stěhování
knih a těšíme se, až se přijdete do
naší nové knihovny podívat.
Podařilo se převodem získat zdarma
dvě novější hasičské cisterny, velkokapacitní Tatru a vozidlo prvního
zásahu LIAZ, které nahradí náš letitý
„trambus“. Obě „nová“ vozidla by
měla být zařazena do pohotovosti do
konce roku. Zde je potřeba zmínit
spoustu zdarma odpracovaných
hodin našich hasičů při renovaci
a úpravách těchto vozidel.
V době uzávěrky jsme měli v běhu
ještě několik menších akcí, jedna
je výroba a výměna cedulí s názvy
ulic a označení lamp pouličního
osvětlení identifikačními čísly. Ty
budou sloužit nejen k jednoznačné
identifikaci poruch, ale i jako přesná
identifikace místa pro integrovaný
záchranný systém. Dále by měla
být připojena škola na kanalizaci
a mělo by se začít s úpravou prostorů
v „Šálkově“ domě pro vytvoření
sběrného místa tříděného odpadu
(bez ohledu jaký systém svozu bude
zastupitelstvem vybrán).

Doufáme, že se nám bude dařit
i v příštím roce a podaří se nám
zase alespoň o nějaký ten kousek
zvelebit naši obec. To je mé velké
vánoční přání a doufám, že se mi
vyplní. Stejně tak přeji vám všem
krásné a klidné Vánoce. Nenechte
se otrávit současnou situací a zákazy. Přeji vám všem hodně zdraví
a úspěchů do nového roku. Hlavní je
se koukat dopředu alespoň s trochou
Podařilo se vybudovat a vybavit optimismu.
novou knihovnu, která je umístněná
v prostorech bývalého obchodu. Krásné Vánoce,
Zrekonstruovali jsme sociální za- Luděk Havel,
řízení a elektroinstalaci, nechali starosta obce
Dalším příjemným dárkem, hlavně
pro občany Stupice, byla oprava
příjezdových silnic do obce. Osobně
jsem o stavu příjezdů informoval
vedoucího odboru dopravy Středočeského kraje, který opravu, hlavně
kvůli bezpečnému provozu autobusů,
přislíbil. Jsme rádi, že slib dodržel
a oprava proběhla.
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Zprávy z obce
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
29. 9. 2021 v budově OÚ v Sibřině.

Ve školní radě musí být jeden zástupce
z obce, jeden zástupce školy a jeden
zástupce za rodiče.

Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení
a projednané informace. Tam, kde je
to potřeba, zveřejňujeme i průběh jednání. Plný text zápisu je k dispozici na
místním úřadu.

Zastupitelstvo obce schvaluje a přijímá
systémové opatření k nápravě s tím, že
zveřejní na profilu zadavatele smlouvu
uzavřenou s firmou T4 Building ze
dne 30. 6. 2020 na veřejnou zakázku,
včetně všech jejich změn a dodatků
v souladu se zákonem.

Zastupitelstvo obce schvaluje zvoleného zástupce pana Bc. Luďka Havla,
jako zástupce obce Sibřina do školní
rady ZŠ a MŠ Sibřina.

A dále,
zastupitelstvo obce schvaluje a přijímá
systémové opatření k nápravě s tím, že
zveřejní na profilu zadavatele smlouvu

uzavřenou s firmou T4 Building ze
dne 22. 7. 2021 na veřejnou zakázku,
včetně všech jejich změn a dodatků
v souladu se zákonem.
Nápravná opatření jsou provedena na
základě kontroly hospodaření ze dne
17. 9. 2021. Dvě výše uvedené smlouvy
nebyly uvedeny na profilu zadavatele.
Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci
výdejního boxu – ALZA BOX v místě
Říčanská 11, Sibřina, mezi obcí Sibřina, Říčanská 15, Sibřina a Alza.cz a.s,
Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice a zároveň pověřuje starostu
obce pana Havla k podpisu smlouvy.

Poděkování ZŠ a MŠ
Základní škola a Mateřská škola Sibřina
děkuje panu Dubskému – farmářský stánek v Sibřině, za vánoční
stromeček, který daroval škole.
Mgr. Markéta Zemanová

Upozornění pro pejskaře
Žádám tímto všechny pejskaře, kteří se
se svými chlupatými miláčky vydávají
na procházky po zdejších cestách, aby
si hlídali své pejsky a byli ohleduplní
k nám ostatním. Především na cestě
Na Hrázi se stává, že pejska majitel
pustí z vodítka a nehledí na to, že
proti němu jde někdo cizí a pejska se
třeba bojí. Rozumím tomu, že chcete,
aby se pejsek proběhl, ale prosím vás,
jakmile budete na svých procházkách
potkávat jiné občany, často s malými
dětmi, uvažte si své pejsky na chvíli
na vodítko, aby se procházka stala
bezpečnou pro nás všechny. Nedávno
se mi stalo, že při procházce jsem po-

tkala dvě paní s pejsky a po požádání,
aby si své miláčky uvázaly na vodítko,
jsem dostala vynadáno, že to dělat
nemusí, neboť to nikde není napsáno.
Ano, nikde to napsáno není. Některé
věci jsou ale natolik samozřejmé, že
není nutné na ně upozorňovat cedulí.
Moc děkuji tedy vám všem, vzorným
pejskařům, kteří myslíte i na nás
ostatní a když nás míjíte, své pejsky
si uvážete na vodítko. Škoda, že takto
nepřemýšlí všichni.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
Zastupitelka obce
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Mateřská a základní škola
Čas spadaného listí a pouštění draků
v základní a mateřské škole Sibřina
Naposledy jsme se s vámi, milí čtenáři,
setkali na stránkách časopisu Zebrin
v polovině září. Od té doby uplynulo mnoho podzimních dní, které jsme si naplno
užívali s našimi dětičkami ze základní
a mateřské školy při společných akcích.
Dne 24.9. proběhl cvičný požární poplach.
Děti a zaměstnanci školy si vyzkoušeli
nácvik činností, které následují po vyhlášení požárního poplachu. Cvičení splnilo
svůj účel, děti nebyly předem o termínu
cvičného poplachu informovány. Evakuace
byla provedena rychle a ukázněně. Hasiči
ze Sibřiny nám přislíbili svou přítomnost
při dalším cvičném požárním poplachu.
Tímto jim velice děkujeme.
Na konci září jsme si připomněli svátek
svatého Václava. Připravili jsme si s dětmi
ve školce svatováclavské dílničky. Děti si
vyrobily svatováclavskou korunu a meč
a také si upekly svatováclavské koláčky.
V říjnu si děti užily mnoho pěkných
akcí. Navštívili jsme divadlo v Horních

Počernicích a užili jsme si představení
Příhody včelích medvídků a Káťa a Škubánek. Do školy za námi dorazil Sokolník Ondra, který s sebou přivezl dravce
a sovy. Děti se seznámily s našimi dravci
a sovami, s jejich životem, lovem a úlohou
v přírodě, dověděly se mnoho užitečných
informací a zhlédly sokolnické ukázky.
Dravci a sovy nám byli předvedeni v letu,
v plné své obdivuhodné kráse. Děti si je
prohlédly zblízka a zkusily si jejich přílet
na sokolnickou rukavici nebo zažily napínavou ukázku lovu, nebojte, dravec si
ulovil pouze „plyšového“ králíčka. V říjnu
jsme také pro děti ze základní a mateřské
školy objednali výukový program Zdravá 5.
Jedná se o unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské
školy, který je zaměřený na zdravý životní
styl, především v oblasti zdravé stravy.
Lektorka zábavnou a interaktivní formou
děti seznámila se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu bylo motivovat
děti k automatickému přijetí zásad zdravé

MŠ Berušky a Žabičky Bublinová show.

výživy a jejich přirozené implementaci
do životního stylu. Program je realizován
zdarma nadačním fondem Albert. Pro
děti a rodiče jsme také zorganizovali
halloweenské dílničky. Bylo to velmi
milé odpolední setkání třídních učitelek,
paní vychovatelek ze školní družiny, dětí
a rodičů. Užili jsme si společně strávené odpoledne, plné tvořivých činností
a příjemné konverzace. Na dílničky jsme
navázali dopoledním halloweenským
karnevalem. Dětičky dorazily v krásných maskách a užily si karnevalovou
diskotéku a soutěž o nejkrásnější masku.
V měsíci listopadu jsme si připomněli
svátek svatého Martina, děti se hravou
formou seznámily s legendou o svatém
Martinovi, naučily se mnoho pěkných
básniček a pranostik, které jsou spojené
s tímto obdobím. Při svatomartinských
dílničkách si upekly rohlíčky, vyrobily si
vlastní podkovu a koníčka. Děti ze třídy
Žabiček a Berušek si užily bublinovou
show, viděly bubliny kouřové, hranaté,

MŠ Žabičky Ranní rozcvička.
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Mateřská a základní škola
duhové, bubliny v bublině, podivuhodné
bublinotvary a vyzkoušely si jaké je to
být chycený do bubliny.
Všechny tyto zábavné akce a projekty doplňujeme přípravou předškolních dětí. Výuku
vhodně doplňujeme výukovými programy
na interaktivní tabuli, děti si s pomocí této
technické pomůcky rozvíjejí zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy,
řeč a komunikaci. Každé úterý probíhá ve
třídě Včeliček program Předškoláček, který
zábavnou formou připravuje předškoláky
na vstup do 1. třídy. Zapojujeme se s dětmi
také do mnoha projektů, které pomáhají.
Jedním z projektů je Recyklohraní Ukliďme
svět. Tento projekt podporuje sběr použitých
baterií, které nepatří do odpadkového koše.
Podporujeme také enviromentální výchovu
našich dětí a zakoupili jsme pro každou
třídu truhlík, který si jednotlivé třídy MŠ
a ZŠ na jaře osází kytičkami a ovocem
a zeleninou. Dalším projektem je Krabice
od bot. V rámci tohoto projektu vybíráme
dárky pro děti z chudých rodin v tomto
předvánočním čase. Protože pečujeme
o zdraví našich dětí, dbáme o důsledné dodržování hygienických návyků dětí, pravidelně
větráme všechny prostory školy, rodiče do
školy vstupují pouze v respirátorech a děti
ze základní školy jsou pravidelně testovány.
Také jsme poskytli rodičům možnost objednat si pro své dítě logopedický screening
a preventivní screeningové vyšetření zraku.
Velice jsme se těšili na předvánoční období,
na rozsvícení vánočního stromu a vánoční
dílničky v Sibřině, zpívání v kostele. Již od
listopadu děti s paní ředitelkou nacvičovaly
zpěv vánočních koled a recitaci básniček.

Protože epidemiologická situace tyto akce
překazila, rozhodli jsme se nazdobit si
vlastní vánoční strom v ZŠ a MŠ Sibřina
a užít si jeho společné rozsvícení za zpěvu
vánočních koled. Děti se mohou také těšit
na Mikulášské představení, vánoční dílničky
a vánoční nadílku.
I my, stejně jako dobrý zahradník, myslíme
na jaro už nyní na podzim. Věříme, že se
přes zimu situace zlepší a připravujeme na
8. 3. 2022 a 21. 4. 2022 Den otevřených

dveří a na 15. 3. 2022 a 29. 3. 2022 Školu
Nanečisto. Tyto a další plánované akce
naleznete na našich webových stránkách
www.skolasibrina.cz. Sledujte nás.
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Hana Fraňková a kolektiv ZŠ a MŠ Sibřina

MŠ Včeličky, Haloweenské dílničky s rodiči, Foto archiv MŠ.

Hasiči
Přišel čas vánoční a s ním i vydání
dalšího čísla Nový Zebrin. I v tomto
článku Vás necháme „nakouknout pod
pokličku“ dění v SDH a JSDH Sibřina
Činnost jednotky (JSDH)
Od čerpání vody ze sklepa rodinného
domku v obci Křenice v půlce měsíce srpna
jednotka zažívala svou malou „okurkovou
sezónu“. Na povel k výjezdu jsme čekali

až do čtvrtka 21.10., který byl ve znamení
velice nepříznivé předpovědi počasí – po
celé republice tehdy řádil velice silný vítr.
Naše jednotka byla nejprve vyslána ve
14:07 hod. k odstranění stromu spadlého
přes silnici v ulici Ke Hřišti – po příjezdu na místo bylo provedeno rozřezání
stromu a úklid vozovky. Při návratu na
hasičskou zbrojnici jsme ještě provedli
odstranění zlomeného stromu zasahujícího
do vozovky v obci Stupice. Druhý výjezd

v tento den na sebe nenechal dlouho
čekat, v 16:28 hod. jsme byli vysláni
k odstranění zlámaných stromů a větví,
které zasahovaly do vozovky na silnici
mezi MČ Praha–Královice a obcí Sibřina.
I tam bylo provedeno jejich odstranění
a úklid vozovky. Dne 29. 10. ve 12:59
hod. jednotka dostala další povel k výjezdu
– tentokrát se jednalo o vyproštění osoby
z uzavřeného prostoru/rodinného domku
v ulici Ke Květnici v obci Sibřina. Na
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Hasiči
místě byl, ve spolupráci s HZS Říčany,
proveden „násilný vstup“ do budovy za
pomoci ručního vyprošťovacího nářadí,
byla vyhledána zraněná osoba, umožněn
vstup do budovy posádce ZZS pro prvotní
ošetření, a nakonec členové jednotky
společnými silami s HZS a ZZS provedli
transport zraněné osoby z budovy na
mobilní nosítka a následně do vozidla
ZZS. Poslední událostí před uzávěrkou
tohoto čísla Zebrinu pak byl dne 28. 11.
ve 21:54 hod. vyhlášený povel k výjezdu
jednotky k hořícím kontejnerům s tříděným odpadem v ulici U Hrušky v obci
Sibřina. Tento požár jsme lokalizovali
a téměř uhasili ještě před příjezdem HZS
Říčany. Velitelem zásahu byla provedena
kontrola požářiště pomocí termokamery,
následně byla dohašena a dochlazena
skrytá ložiska a jednotka se vrátila zpět
na zbrojnici.
Říjen však nebyl jenom obdobím výjezdů, ale také obdobím kurzů – nejprve se

Kácení stromů na fotbalovém hřišti.

začátkem října dva nováčkové jednotky
zúčastnili základního kurzu a výcviku
pro dobrovolné hasiče s nadstavbovým
kurzem pro NDT – nositele dýchací
techniky. K těmto dvěma nováčkům se
na kurz NDT připojil ještě třetí člen jednotky, aby složil závěrečnou praktickou
zkoušku. Následně se pak koncem října
další dva členové jednotky zúčastnili kurzu
a výcviku k získání odborné způsobilosti
pro obsluhu motorových pil. Všichni
členové závěrečné zkoušky svých kurzů
úspěšně složili.

ukončení činnosti odjížděli s vědomím
a pocitem dobře vykonané práce pro
bezpečí obyvatel obce a našich sportovců.
Druhou mimovýjezdovou akcí pak byla
výpomoc rybářskému svazu ve Slušticích
při podzimním výlovu rybníků dne 6. 11.
Zde jsme mohli poprvé pořádně prověřit
funkčnost naší „Bestie“ (velkokapacitní
cisterny na podvozku Tatra 815), ze které
jsme rybářům doplňovali vodu do kádí
s rybami.

Činnost sboru (SDH)

Členové kroužku mladých hasičů i nadále, pokud to vládní nařízení dovolují,
pokračují v tréninku a zlepšování znalostí
a dovedností, aby i nadále důstojně reprezentovali sbor na soutěžích mládeže.

Další činností sboru potažmo jednotky
dobrovolných hasičů bylo kácení nebezpečných suchých stromů v areálu
fotbalového hřiště SK Viktoria Sibřina.
Kácení rizikových stromů, po dohodě
činovníků klubu se starostou obce,
proběhlo v sobotu 16.10. za pěkného
a slunečného počasí. Ze hřiště jsme po

Kroužek mladých hasičů

Výpomoc při výlovu rybníků.

Jaroslav Benda, člen SDH
a JSDH Sibřina,
foto:
archiv SDH a JSDH Sibřina
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Fotbalisti
Fotbalová podzimní radost
Po zářijovém slavnostním spuštění závlahy
a představení všech našich týmů fotbalovým fanouškům se naplno rozjely také
souboje o body do tabulek v jednotlivých
věkových kategoriích. Nejedno srdíčko
fotbalového fandy zaplesalo. A to nejenom proto, že si po vynucené fotbalové
přestávce mohlo zajít na svoji Viktorku,
ale také z předvedených parádních akcií,
gólů a výsledků našich fotbalistů a fotbalistek. Fotbalové dovednosti a bojovnost
našich hráčů přinesly fanouškům krásné
fotbalové zážitky nejen v případě vyhraných zápasů, ale také když byl soupeř
o něco lepší.

Františka Pánka a Ladislava Kubizňáka
k získanému čestnému bodu za remízu,
přidá v jarní části větší bodovou nadílku.

V případě kategorií ministar, mladší
a starší přípravka nejsou evidovány výsledky tabulkově, tak je přinášíme korespondenčně. Výsledky našich nejmladších
talentů zatím nestačí na výkony soupeřů,
ale věříme, že tým trenérů Jana Pustky,

Kategorie mladších žáků pod trenérským
vedením Luboše Pavlínka a Tomáše
Plachého se umístila ve středu tabulky.
Velkou radost nám přinesli starší žáci,
kteří pod koučováním Romana Hübla
obsadili v tabulce druhé místo.

Tabulka: Mladší žáci

Mladší přípravka pod vedením Petra
Vorlíčka a Marka Soukupa skončila
podzimní sezónu na výborném druhém
místě. Se ziskem 18 bodů a skóre 124:95
zaostává pouze tři body za prvním týmem
tabulky. Starší přípravka přezimuje na
skvělém třetím místě, když získala při 6
výhrách a 2 porážkách 18 bodů se skóre
94:76. Těchto výsledků dosahuje pod
nově složeným trenérským duem Adam
Střecha a Martin Hroník.

Nově skládané družstvo mužů se po
nevýrazném vstupu do sezóny postupně sehrávalo a v druhé části podzimu
byl již vidět vzestup kvality nejenom
v podobě herního projevu, ale také vítězných zápasů. Velkou měrou přispěl
také nový trenér Jan Šrámek. Věříme,
že nově složený tým potvrdí i v jarní
částí soutěže stoupající kvalitu výkonů
a poskočí v tabulce na vyšší příčky.
To, že tým tvoří skvělou partu, která
drží pohromadě, potvrdila i závěrečná
akce sezóny „Dokopná 2021“, kterou
si zorganizovali muži po posledním
podzimním zápase. Třešničkou akce byl
také fakt, že jí v ten den předcházelo
venkovní vítězství na hřišti Větrušic 3:2.
Děkujeme všem hráčům a trenérům
za odvedenou práci a výkony, které
předvedli v podzimní části soutěží.

Tabulka: Starší žáci
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Mladší přípravka

Ministars
Poděkování patří také všem fanouškům a příznivcům, kteří navštěvují zápasy našich týmů. Zejména hráči oceňují jejich přítomnost
a povzbuzování na utkáních. Speciální díky patří táboru fans
A-mužstva, který doprovází naše hráče také na venkovní zápasy.
Závěrem nám dovolte popřát všem šťastné a veselé Vánoce a vše
nejlepší v novém roce.
Peter Pikna
člen VV SK Viktoria Sibřina
Tabulka: Muži
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Knihovna
Co je nového v naší knihovně
Vážení čtenáři,
připravujeme pro vás nové prostory
knihovny v přízemí obecního úřadu,
v prostorách bývalé prodejny potravin.
Tyto prostory nám nabídla obec, což
jsme velmi přivítaly, protože budeme
mít bezbariérový přístup do knihovny
a rovněž malé zázemí pro příruční sklad
a kuchyňku. Podařilo se nám získat dotaci
na zařízení knihovny a nový počítač. Pan
Mik nám vyrobil krásné nové regály, za což
jsme velmi vděčné. Počítáme i s malým
koutkem pro dětské čtenáře, kteří budou
mít možnost si v klidu přečíst knížku, či
půjčit si a zahrát společenské hry. V současné době probíhá postupné stěhování
knižního fondu do nových prostor. Rády
bychom poděkovaly velmi ochotným
chlapcům dobrovolným hasičům a panu
starostovi, kteří nám pomáhají přestěhovat
těžké přepravky s knihami.

Prosíme vás tedy o shovívavost s trochou
nepořádku v době stěhování knihovny.
Pokud bude vše probíhat dle našich
představ a neskolí nás žádné choroby,
chtěly bychom vás v nových prostorách
přivítat již po Novém roce, ale raději
nepředbíhejme. Jakmile bude vše přestěhované a připravené, včas se to dozvíte
na webových stránkách obce a na naší
nástěnce před úřadem.
Pracujeme také na nových webových
stránkách knihovny, ale zatím nám tuto
snahu trochu hatí úřední šiml.
Každopádně máme radost, že k nám stále
chodíte a máme i nové čtenáře, někteří nám
darovali krásné nové knížky a další knížky
pro vás postupně nakupujeme. V době,
kdy toto píšu je jasné, že se kvůli zhoršené
epidemiologické situaci neuskuteční slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Je to

velká škoda, protože Jiřinka Neckářová
již nakoupila potřeby na tvorbu svícínků,
já jsem vyrobila lodičky z ořechových
skořápek, děti z MŠ a ZŠ spolu s paní učitelkami nacvičily vánoční koledy a všichni
jsme se moc těšili, že se 27. listopadu opět
u vánočního stromu sejdeme.
Nezbývá než nám všem přát, aby se situace
po Novém roce zlepšila a my se mohli
opět volně setkávat. Každopádně jsme
rády, že knihovna zatím může fungovat
při dodržení všech hygienických pravidel.
Knihovna bude otevřena do 22. 12. 2021
a pak se znovu uvidíme 5. ledna 2022.
Přeji vám všem klidný adventní čas v kruhu vašich blízkých a těším se po Novém
roce na vás, jak doufám, již v nových
prostorách knihovny.
Zuzana Čermáková, 26. 11. 2021

Nové knížky v naší knihovně
Dnes už z výstavných budov a vznosné
katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel,
který strmě a varovně ční do pusté krajiny.
Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do
života obyvatel celého kraje. Patří mezi
ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté
osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik
jsou představiteli tří naprosto odlišných
dějových linií, které se však na mnoha
místech proplétají a vytvářejí plastický
obraz polozapomenutých časů, jejichž
drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha
ohledech téměř nepředstavitelná.

Šikmý kostel
Karin Lednická
Románová kronika ztraceného města,
léta 1894–1921.
Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh
o někdejší pastevecké vesnici, která
vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby
o století později zašla na úbytě – také
kvůli těžbě uhlí.

Každý z hrdinů čelí životním výzvám po
svém: někdo se jim trpně poddává, jiný se
snaží uchopit šance, které mu kvasící doba
nabízí. Do všech osudů však opakovaně
a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které
úsilí obyčejného člověka mohou snadno
proměnit na prach. Anebo ne.
Příběh je vystavěn na skutečných událostech,
z nichž mnohé doposud nebyly v české
románově tvorbě zpracovány. Vyprávění
ubíhá v dramatickém tempu a natolik
autenticky, že se děj před očima čtenáře

mnohdy mění na film zaznamenávající i to,
co donedávna zůstávalo skryto ve třinácté
komnatě české historie.
Druhý díl:
Románová kronika ztraceného města,
léta 1921–1945.
S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími
hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru
prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku
nově vzniklého Československa nastávají
zlaté časy, v Karvinné – jak se nyní město
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jmenuje – se stále významně projevují
důsledky předešlého dramatického dění
a prosakují do všech oblastí života. Ne
vždy v dobrém.
I přesto lze říct, že dvacátá léta jsou pro
obyvatele města relativní selankou, dobou významných společenských změn
a ekonomického rozmachu. Nastupující
generace se může těšit výsadám, které
byly v nedávné minulosti nedosažitelné,
a začínají se před ní rozprostírat dříve
netušené možnosti.
Klíčící naděje však rázně ukončí hospodářská krize a vzápětí opětovný vzestup
nacionalistických nálad. Napětí ve společnosti stoupá a rodiny našich hrdinů
rozštěpují rozdílné názory: zatímco jedni
se nadcházející hrozby obávají nebo mezi
prvními nesou její ničivé důsledky, jiní
probíhající změny vítají jako šanci k odčinění utrpěných křivd. Smršť událostí po
nástupu německé okupace však nakonec
smete všechny, protože v tomto regionu i
druhá světová válka probíhala dosti jinak
než ledaskde jinde.
Příběh je i tentokrát vystavěn na skutečných událostech a čtenář s překvapením
zjišťuje, že mnohé z toho, co se ve druhém
díle Šikmého kostela odehrává, zůstávalo
po dlouhá desetiletí skryto ve třinácté
komnatě dějin.

Podbrdské ženy
Jana Poncarová
Příběh o nelehkých lidských osudech
v podhůří Brd na pozadí událostí minulého
století. Emílie zažije bolesti války i nástup
komunismu – ale možná ještě horší jsou
pro ni samota a odcizení, které pociťuje

v manželském životě. Také její dcera Jana
se cítí zavržená, rodičovské lásky zažila
málo a sama ji neumí předat dál. Dokáže
poslední z podbrdských žen Johanka zlomit
rodinnou kletbu a zbavit se tíže samoty?

Knížky, které jsme dostali
darem, jen malá ochutnávka:

Motýlí pokoj
Lucinda Riley
Elegantní a půvabné Posy Montagueové,
která je posledním potomkem starého
anglického rodu, se už blíží sedmdesátka,
ale duši má stále mladou. Žije v nádherném
venkovském sídle svých předků v Suffolku,
kde prožila idylické dětství s milovaným
tatínkem, jehož vášní byli motýli. Později
tam jako mladá vdova sama vychovala
dva syny. Navzdory silnému poutu, které
ji s Admirálovým domem spojuje, však
nemá na vybranou. Historické sídlo chátrá
a Posy už nemá ani sílu, ani prostředky
na jeho záchranu. Bolestné rozhodnutí
Admirálův dům prodat však uvolní lavinu
událostí, která hrozí zničit nejen Posy, ale
i její dva dospělé syny, jejich partnerky
a rodiny. Události, jejichž kořeny sahají do
víc než půl století dávné minulosti, z níž
se náhle vynoří nejen Posyina první láska
Freddie, ale i stíny dopadající na životy
všech jejích blízkých. A také jedno staré
temné tajemství pohřbené pod nánosem
lží a polopravd, jemuž náhle musí čelit…
Strhující, barvitá a dojemná rodinná sága
sepsaná mistrovskou vypravěčkou Lucindou
Riley patří k autorčiným nejlepším dílům,
v nichž se proplétá minulost s přítomností
a v nichž hlavní roli nakonec sehrávají
různé podoby lásky.

Dívka ve vlaku
Paula Hawkins
Román, který si podmanil všechny žebříčky
bestsellerů na obou stranách Atlantiku,
trhá rekordy v rychlosti prodeje a je
kritikou označován za letošní Zmizelou.
Potřebujete vědět víc? Rachel dojíždí
ranním vlakem do Londýna. Den, co den
si prohlíží útulné předměstské domky,
a když vlak na chvíli zastaví u návěstidla,
naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do
soukromí mladého páru. Postupem času
Rachel začíná mít pocit, že ty dva lidi zná.
Představuje si, že je zná. Dá jim dokonce
jména: Jason a Jess. Jednoho dne však
zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá
minuta, než se dá vlak zase do pohybu,
a náhle je všechno jinak… Krátce nato se
Rachel dozví, že se „její“ Jess pohřešuje,
a proto se rozhodne obrátit na policii. Není
si jistá, zda tím nenadělá více škody než
užitku, zatímco se stále více zaplétá do
příběhu, který není její, ale jenž nakonec
obrátí naruby život úplně všem…

Než jsem tě poznala
Jojo Moyseová
Louisa Clarková je obyčejná dívka žijící
mimořádně obyčejným životem. Má ráda
svou práci v bistru, svého dlouholetého
přítele a svět, který končí s hranicemi
malého rodného městečka. Svůj život
by za nic nevyměnila. Když však bistro
zavřou, Louise měnit musí. Svět Willa
Traynora naopak žádné hranice nemá.
Je to svět adrenalinu, velkých obchodů
i peněz, svět možností bez omezení. Will
svůj život miluje. Když ho však nehoda
upoutá na kolečkové křeslo, ví, že už ho
nebude moci žít jako doposud.
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Jen těžko si lze představit více nesourodou
dvojici než náladového a depresivního Willa
a jeho novou optimistickou a upovídanou
ošetřovatelku Louise…
Romantický příběh o dvou lidech, kteří
nemají nic společného, dokud jim láska
k nohám nepoloží celý svět. S ním však
i otázku, jak vysokou cenu je člověk ochoten
zaplatit za štěstí toho, koho miluje.

Deník japonské manželky
Veronika Ageiwa
Když se Veronika poprvé seznámila se
spolužákem z Japonska, neměla ani tušení, že se do něj zamiluje a za několik let
s ním odletí do Tokia, kde mu porodí syna
a začne žít jako skutečná Japonka. Čeká
ji celá řada výzev, aby zapadla nejen do
odlišného kulturního prostředí, ale hlavně do své nové rodiny: koupat se nahá
v lázních s tchyní, tradiční japonský pohřeb
dědečka, kluzké knedlíčky „moči“ a práce
v japonském obchodě. Zvládne být i přes
všechny překážky opravdovou japonskou
manželkou? K večeři nám máma udělala

specialitku. Rozmočený rýžový žoužel moči
v polévce. Zase mi to připadá na hranici
poživatelnosti, ale co bych neudělala pro
naše budoucí vztahy. Takže do sebe tu
žužlavinu statečně soukám. Když už to
mám skoro za sebou, dozvím se, že na to
občas starší lidé umírají. Prý to pořádně
nespolknou a zadusí se. Ale maminka má
i osobní historku: „Jednou jsme tu měli na
výměně studenta z Ruska. Taky jsem mu
uvařila tohle jídlo, ale vůbec to nechtěl
a říkal, že to nejde sníst. A vidíš, ty jsi
to snědla jako nic. Tak to asi nebude tak
špatné, jak mi tvrdil on.“

neopustila. Společně s vnučkou Jenny se
snaží vrátit starobylému venkovskému
sídlu dřívější lesk. Přitom se jí vynořují
vzpomínky na bezstarostné dětství, na ztrátu
rodičů a sourozenců, i na první velkou
lásku, Waltra Iversena, kterého jí vzala
válka. Když se náhle dozví, že je Walter
naživu, začne rozplétat příběh, který by
mnozí raději nechali spát…

Anne Jacobsová:
Venkovské sídlo - Zlaté časy
dyž sedmdesátiletá Franziska krátce po
pádu Berlínské zdi navštíví bývalé rodinné
panství Dranitz ve východním Německu,
kde vyrůstala, je rozhodnutá zůstat tady už
natrvalo. V pohnutých časech 2. světové
války musela její rodina venkovské sídlo
na příkaz sovětské okupační správy opustit.
Touha po domově však Franzisku nikdy

Vážení čtenáři,
knihovna bude otevřena do středy 22. 12. 2021
Opět se na Vás budeme těšit v novém roce 5. 1. 2022
Přejeme všem krásný adventní čas strávený nad pěknou knížkou
v kruhu vašich nejbližších. Vaše knihovnice Zuzka a Zita.
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Představujeme Vám Autoservis a Autolakovnu Sibřina
V areálu bývalého statku v čísle popisném 1 se vystřídaly již dva autoservisy
a nyní zde začal fungovat opět nový
autoservis a autolakovna. Povídala jsem
si s paní majitelkou a jednatelkou paní
Slávkou Touškovou a jejím synem Janem
Bezouškou.
Povězte mi paní Toušková, jak jste se
o tomto místě dozvěděli? Já si pamatuji, že
tu před časem fungoval autoservis Sibřina,
ale ten skončil, protože jeho majitelé mají
nyní autoservis v Praze.
Myslím, že to byla úplná náhoda, ptali
jsme se pana majitele, zda nemá zájem ten
prostor pronajmout nebo prodat.
Povězte mi, proč jste se rozhodli provozovat zde znovu autoservis, vždyť v Sibřině
funguje již několik autoservisů.
Můj syn Jan je vyučený autolakýrník a
kolem aut se pohybujeme celý život, tak se
to naskytlo jako dobrá příležitost, kde by
se syn mohl uplatnit a také tu má možnost
bydlet. Kromě autoservisu a autolakovny
máme také pneuservis, ten teď před zimou
nejvíce funguje.
Jak dlouho tu jste? Všimla jsem si, že se
tu objevil nový autoservis až někdy letos
v létě, ale zatím jsem neviděla, že byste
měli otevřeno. Máte již nějakou pevnou
provozní dobu?
Jsme tu od jara letošního roku. Museli jsem
dát areál do pořádku, byl v dosti zanedbaném stavu. Vše zrenovovat, vymalovat,
dělali jsem zahradní úpravy dvora. Já jsem
vášnivá zahradnice, baví mě navrhovat
zahrady, tak to byla moje práce. Můj syn
se sem nastěhoval, bydlí tu a dělá správce
celého objektu. Já bydlím nedaleko ve
Všestarech, takže sem denně dojíždím.
Zatím nefungujeme naplno, nemáme ještě
pevnou provozní dobu, ale kdo se k nám
chce objednat, tak může přes naše webové
stránky anebo telefonicky. Webové stránky
máme www.autolakovna-sibrina.com
Rádi bychom to otevřeli na jaře příštího roku.
Ještě se vrátím k té původní otázce. Přijde
mi, že v Sibřině funguje docela dobře již
několik autoservisů. Nebojíte se konkurence?
My bychom do budoucna chtěli nabídnout
našim zákazníkům nadstandardní zázemí
velkého areálu, a navíc služby autolakovny

a pneuservisu. Myslím, že díky poloze areálu
přímo na hlavní silnici naproti obecnímu
úřadu, si k nám zákazníci cestu určitě najdou.
Navíc služby autolakovny tu nikdo nenabízí.
Syn se bude věnovat lakýrnické práci
a pneuservisu a automechanik k nám nastoupí
na jaře, jakmile se trochu více rozjedeme.
Rádi bychom měli otevřeno od 8,00 do
17,00 a pak, samozřejmě, po telefonické
dohodě můžeme vyhovět dle potřeby. Zatím
fungujeme jako lakovna a pneuservis. Kromě
autoservisu tu chceme mít do budoucna
i naši druhou firmu Balustrády.
Počkejte, to mi musíte vysvětlit, co to znamená firma Balustrády?
Firma Balustrády vyrábí z betonu a mramoru
doplňky na zahradu, třeba sošky, ale i velké
sochy, fontány atd. Tedy vlastně zahradní
architekturu, květináče apod. To bychom
tu chtěli mít vystavené.
To zní skvěle, už se těším až si Vaše výrobku budu moci prohlédnout. Zatím
jsme tedy probrali vaše podnikatelské
plány, ale zajímalo by mně něco více
o Vás osobně. Prozraďte nám něco o Vás
nebo Vaší rodině? Odkud pocházíte, jste
místní rodačka?
Ne, já se narodila v Praze, žila jsem dlouho
na horách a pak jsme ve Všestarech postavili dům, mám 3 syny, přičemž Honza je

prostřední. Mám ještě staršího syna, ten
už s námi nebydlí a vedle mne sedí můj
nejmladší syn Vašek.
Taky máme dva krásné psy. Kavkazského
pasteveckého psa a Stafordsširského teriéra,
ti jsou teď na zahradě za tímto areálem.
Zahrada je můj velký koníček. Ve Všestarech mám velkou zahradu, stříhám si i velké
stromy jako v japonských zahradách. Tedy
já to vymyslím a navrhnu a kluci mi to
udělají. To je výhoda mít tři syny :-).
No to zní moc krásně a už se těším až to
tady otevřete pro veřejnost. Moc se mi líbí
zahradní úpravy s těmi velkými kameny,
které jste udělali tady ve dvoře.
Kameny mám moc ráda a snažím se je
zakomponovat do zahrady všude možně.
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Představujeme Vám
Blíží se Vánoce a nedá mi to, abych se nezeptala Vašich dvou synů, jestli mají nějaké
oblíbené vánoční pečivo nebo recept, který
byste nám mohla prozradit.
Honza má asi nejraději vanilkové rohlíčky,

zato nejmladší syn Vašek má rád medové
trubičky.
(O recept na tuto specialitu se s námi paní
Slávka podělila, najdete je na stránce s vánočními recepty.)

Já Vám moc děkuji za příjemný rozhovor
a přeji Vám, aby se tu Vám a vaší firmě
dařilo a my se brzy mohli těšit nejen na
dobře opravená a nalakovaná auta, ale
i na zahradní architekturu.

Zprávy z La Manche 2021
Jak jistě víte z minulého čísla Zebrinu,
díky pěknému článku trenérky říčanských
plavkyň: Náš La Manche, tak mladá děvčata
z plaveckého klubu PLAF Říčany překonala
La Manche v čase 9,39 hod. jako letošní
nejrychlejší štafeta a nejrychlejší česká
štafeta všech dob. Kdo jste ho nečetli, tak
vřele doporučuji.
Další úspěchy českých plavců na sebe
nenechaly dlouho čekat. Další v pořadí
měl v srpnu plavat Michal Štengl, plavec
I. Plaveckého klubu Otužilců Praha. Díky
nepřízni počasí však musel svoji přeplavbu
odložit na konec září, kdy dostal od kapitána
Stuarta Gleesona nový termín.

Holky z La Manche s trenérkou Sandrou Kazíkovou.

Další úspěšnou přeplavbou byl jedinečný
sportovní výkon Abhejali Bernardové,
která přeplavala kanál za 15,5 hodiny,
po doplavání do Francie, sedla na kolo
a dojela do Chebu, kde si nazula běžecké
boty a doběhla do Prahy. Tento velmi
nezvyklý 1 111 km dlouhý triatlon trval
7 dnů, 12 hodin a 5 minut. Většina plavců
po zdolání kanálu potřebuje několik dnů
na zotavení. Abhejali je zřejmě z jiného
těsta. Sama o sobě říká, že není rychlá
plavkyně, běžkyně či cyklistka, ale vydrží
to dělat dlouho.
Michal Štengl se vrátil do Doveru 23. září,
aby přeplaval 25. 9. 2021 ve vynikajícím
čase 12 hodin a 37 minut. Na začátku jeho
přeplavby bylo moře velmi rozbouřené, ale
prognóza byla dobrá, počasí se umoudřilo.
Kanál tak umožnil dalšímu českému plavci
přeplavat úžinu mezi Anglií a Francií.
Michal je v pořadí 29. český plavec,
kterému se to podařilo.
Stejný den, jako Michal, do Doveru přijela
také poslední naše plavkyně plánující svoji
přeplavbu od 27. 9. do 4. 10. 2021 Kristýna
Dyková. Ani Kristýně se nepodařilo
odstartovat při své první návštěvě Doveru
a hned si dohodla s lodivodem nový termín
na datum okolo 10. 10. 2021. Zklamaná

Trasa La Manche Triatlon : Dover Praha 1111 km.
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Zprávy z La Manche 2021

Michal Štengl po doplavání s časem doplavby.
odjela zpět do Prahy. Všechno zlé pro něco
dobré. Při své první návštěvě nasbírala
mnoho cenných zkušeností a dobře se
poučila z chyb, kterých se dopustil Michal
hlavně v technice krmení. Když totiž plavec
během přeplavby zastaví na „krmení“, což
je obvykle po první hodině každých dalších
30 minut, tak ho proud unáší nesprávným
směrem. Takovýchto zastávek je na cestě

přes kanál 20-24. Každá může trvat asi
půl minuty až minutu. Čím déle zastávky
trvají, tím více to loď i plavce odnese
a nemusí se k francouzským břehům vůbec
dostat. Proto je důležité tyto zastávky na
„krmení“ hodně zkrátit. To vyšlo Kristýně
dobře a její čas 11,06 hod., kterého dosáhla
13. 10. 2021, patří mezi rychlé časy na
La Manchi. Byla výborně připravena.

Kristýna Dyková u sochy prvního
přemožitele La Manche Mathew
Weba v Doveru.

Letošní výsledky českých plavců na La Manchi
Štafety 2021:

PLAF RICANY GIRLS SWIMTEAM
La Manche 7 (7)

21. 08.
09:39:00
2021

KAZÍKOVÁ Sandra, BÖHMOVÁ Tereza, GEBAUEROVÁ Emma,
HOŠKOVÁ Kateřina, PROŠKOVÁ Barbora, SOUMAROVÁ Daniela,
TOMKOVÁ Kateřina, ULIPOVÁ Michaela

ano

A-F

Stuart
Gleeson

Sóla 2021:

La Manche

47

Bernardová Abhejali

44

13. 09.
2021

15:33:00

ano

A-F

Dhavala
Stott

Eddie Spelling / Robert
Thompson

La Manche

48
Štengl Michal
(29)

43

25.09.
2021

12:34:00

ano

A-F

Ilona Peková
Filip Jícha

Stuart Gleeson

La Manche

49
Dyková Kristýna
(30)

34

13.10.
2021

11:06:00

ano

A-F

-

Stuart Gleeson

Více informací: Databáze štafetových a sólo přeplaveb OCEAN SEVEN:https://www.oceans-seven.cz/
Autor článku: Jakub Valníček, foto archiv J. Valníčka a web. Abhejali Bernardové

Zahradník Šikula
Jak správně předpěstovat sazeničky…
Na předpěstování sazeniček zeleniny
a okrasných rostlin je samozřejmě ještě času
dost, většinou tak činíme během zimních
měsíců v lednu a únoru. Často se ale stává,
že ačkoliv semínkům a posléze sazeničkám
dáte tu nejlepší péči, nevyrostou či nevyklíčí
vůbec, nebo nejsou natolik vitální.

Dnes si tedy povíme, jaké nejčastější chyby
se právě v předpěstování sazeniček dělají.
Pokud se jich vyvarujete, budete se určitě
těšit zdravé a krásné sadbě.
Nedostatek světla
Během zimních měsíců je světla stále ještě

nedostatek, a ačkoliv umístíme semenáčky
na parapet na jižní stranu, nestačí to. To, že
rostlinky trpí nedostatkem světla, poznáte
velmi rychle, jsou slabé, světle zelené
a příliš tenké stonky se vytahují k oknu. Co
tedy můžete udělat pro docílení ideálních
světelných podmínek? Řešením je umělé
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Zahradník Šikula
přisvětlování, existují speciální zářivky,
žárovky a kompletní lampičky podporující
růst rostlin. Pokud se chcete spolehnout
pouze na denní světlo, sazeničky umístěte
co nejblíže k čistému oknu, nejlépe bez
záclon a dostatečně vysoko, aby jim nestínil
spodní rám okna. Stejně jako dostatek
světla ale rostliny potřebují i fázi tmy, tak
to s přisvětlováním nepřehánějte.
Nevhodná teplota při klíčení
Optimální teplota pro klíčení je samozřejmě
závislá na druhu předpěstované rostlinky,
ale obecně lze říci, že pro většinu semen
je optimum v rozmezí od 20 – 25 °C a je
nutné, aby byla stálá, teplotními výkyvy
rostlinky velmi trpí. Pokud toho nelze
dosáhnout běžným topením, využívají
se různé topné podložky pod sadbu nebo
elektrická vyhřívací dečka.
Příklad vhodných teplot: papriky nejlépe
klíčí při 25 °C, lilky a melouny ideálně při
30 °C, lobelky a petúnie vyžadují teploty
nad 20 °C a salátu stačí kolem 20 °C.
Vysoká teplota při růstu
Jakmile semena vyklíčila a objevily se
vám nové sazeničky, není třeba udržovat
již tak vysoké teploty. Postačí rozmezí
od 15 - 18 °C, přičemž nižší teplota
brzdí růst do výšky, a vytahování rostlin
a naopak podporuje zesílení sazeniček.
Nevadí ani poklesy na 10 °C, máte-li
dobře temperovaný skleník, lze sazeničky
přestěhovat do skleníku či pařeniště, kde
budou mít i dostatek světla. Teplota však
nesmí klesnout pod 0 °C.
Nepravidelná zálivka a přebytek vody
Vzcházející semena nesmí zaschnout
a substrát je třeba udržovat přiměřeně
a rovnoměrně vlhký, ale ne příliš mokrý,
to byste měli zase problém s plísněmi.
Proud vody by mohl klíčící semínka a malé
semenáčky poškodit, proto se zalévá nejlépe
rozprašovačem nebo přes jemné kropítko.
Mají-li semenáčky již vytvořené kořínky,
zaléváme do podmisek a rostlinky si tak
mohou odebrat tolik vody, kolik potřebují.
Aby nedocházelo k přemokření substrátu,
je nutné mít substrát lehký, vzdušný,
propustný, přičemž nejvhodnější složkou je
např. agroperlit. Nejlépe, pokud si výsevní
substrát zakoupíte v zahradnictví, kdy máte
jistotu, že rostlinky dostanou vše, co ke
zdárnému růstu potřebují.

Nepříznivé mikroklima
Kromě vhodné teploty je pro dobré klíčení
semen důležitá také vlhkost vzduchu, kterou
nejlépe zajistíme v malém pokojovém
skleníčku či pod jakýmkoliv průsvitným
plastovým krytem (obyčejný igelitový sáček).
Pokrývka by však měla být perforovaná,
neboť rostlinky potřebují také čerstvý
vzduch, pokud byste rostlinky zakryli
a nevětrali, budou se vám zde množit pouze
plísně a mladé rostliny budou náchylnější
k napadení právě houbovými chorobami.
Jak rostlinky rostou, pravidelně větrejte,
aby se postupně otužovaly a zvládly tak
lépe přechod na nová stanoviště.

neboli přepichování. Přepichujeme ve
chvíli, kdy má rostlinka dva pravé lístky
a pokud má rostlinka v této fázi kolem sebe
dostatek místa, není nutné s přesazením
pospíchat. Semenáčky jsou velmi křehké,
nikdy je nesmíte brát za křehký stonek,
ale za kořenový bal. Při přepichování
si pomáháme buď obyčejnou vidličkou,
tužkou nebo speciálním, přepichovacím
kolíčkem. Aby se vám sazeničky dobře
přesazovaly, je vhodný lehký a vzdušný
substrát obohacený o agroperlit, čímž
nedochází ke zmiňovanému přetrhání
kořínků. Substrát ve chvíli přepichování
také nesmí být příliš přemokřený.

Nepřiměřené hnojení
Výsevní substráty obsahují málo živin,
neboť pro klíčení příliš výživná zemina není
přínosem. Jiná situace však nastává ve chvíli,
kdy semenáčky vzejdou. Do zálivky proto
jednou týdně přidávejte rozpustné hnojivo,
určené k nastartování růstu. Nepřekračujte
však dávkování, protože nadbytek živin
není tak úplně žádoucí, např. nadbytek
dusíku sice vede k rychlejšímu růstu, ale
je to na úkor kvality rostlinných pletiv
a tedy i odolnosti sazeničky.

No a jaké rostliny nejčastěji předpěstováváme? Časné předpěstování je nezbytné
u lilků, paprik, měsíčních jahod, petúnií,
lobelek, verben či hledíků. Pro časnou
sklizeň se doporučuje předpěstovat raný
salát, celer, brokolici, cibuli, petržel, bazalku
a další bylinky a samozřejmě rajčata.
Dodržíte-li výše uvedené, určitě se vám
podaří vypěstovat zdravou a vitální sadbu
vašich oblíbenců.

Neopatrné přesazování
Poslední, co je důležité při předpěstování
sazeniček dodržet, je neopatrné přesazování

Přeji vám všem krásné vánoční svátky
v rodinném kruhu a mnoho zdraví
v novém roce.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

Zahradník Šikula
Zahradnické a aranžérské služby
• Návrhy, realizace a údržby zahrad
• Kompletní péče o trávníky
• Zahrady Feng-šuej
• Instalace automatických, závlahových systémů

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691
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Recepty
Vánoční pečení
Recept paní Touškové z Autoservisu Sibřina
Krémem plněné medové trubičky
Příprava: 1 hodina
Odležení těsta: 1 hodina
Pečení: 10 minut
Počet: 40 trubiček
Suroviny na trubičky:
270 g moučkového cukru
340 g hladké mouky
80 g medu
2 vejce
½ lžičky jedlé sody
Suroviny na krém:
200 ml karamelového Salka
400 g změklého másla

Na dekoraci:
200 g hořké čokolády
Všechny ingredience na trubičky smícháme
v míse, vypracujeme homogenní těsto a dáme
ho na hodinu odležet do chladu. Pak vyválíme
placku o tloušťce cca 3 mm a vykrajujeme
menší kolečka. Klademe na plech vyložený
pečicím papírem. Dáváme na plech menší
množství, abychom je po upečení stihly
stáčet. Pečeme v předehřáté troubě na 180
°C asi 10 minut. Ihned po vytažení je pomocí
vařečky stáčíme do trubiček.
Připravíme si krém. Změklé máslo dáme
do mixéru, a postupně do něj zašleháme

karamelové Salko. Trubičky plníme krémem
pomocí cukrářského sáčku a špičky trubiček
máčíme do rozpuštěné hořké čokolády.
Trubičky necháme odležet, aby změkly.

Sacher dortíčky
Těsto:
420 g hladké mouky,
140 g moučkového cukru, 280 g másla,
4 žloutky, kakao, vanilka, citronová kůra
Náplň: meruňková marmeláda
Poleva: čokoláda na vaření
Z uvedených surovin vypracujeme hladké
těsto, zabalíme do potravinové fólie a dáme
do chladničky do druhého dne odpočinout.
Z těsta vyválíme plát, vykrajujeme tvary,
v polovině vypíchneme střed a přeneseme na
plech vyložený pečicím papírem. Vložíme do
předem vyhřáté trouby a pečeme při 170 °C
asi 8 minut. Necháme vychladnout a poté plné
hvězdičky potřeme marmeládou, zakryjeme
je vykrojenými hvězdičkami. Poté potíráme
čokoládovou polevou.

Sacher dortíčky; Foto: archiv Babiččina zahrada.

Masarykovo cukroví
Těsto:
180 g vlašských ořechů, 300 g hladké mouky,
200 g másla, 100 g krupicového cukru,
1 lžíce kakaa holandského typu, 1 žloutek,
moučkový cukr na obalení
Ořechy na 2 hodiny namočíme do studené
vody, pak je nahrubo nasekáme. Přidáme ostatní
suroviny a zpracujeme těsto. Vytvarujeme
z něj válečky o průměru cca 4 centimetry
a necháme je v lednici nebo v mrazáku

Masarykovo cukroví; Foto: archiv Babiččina zahrada.
ztuhnout. Z válečků krájíme kolečka,
klademe na plech vyložený pečicím papírem
a pečeme je v předehřáté troubě při 180 °C

asi 8 minut. Po vyjmutí z trouby necháme
chvíli vychladnout a následně obalujeme ve
vanilkovém moučkovém cukru.
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POZVÁNKA
Přihláška na vítání občánků
Mám zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice“,
pro děti s trvalým pobytem v Sibřině a ve Stupicích, který se uskuteční v budově mateřské
školy v Sibřině v neděli dne 30. 01. 2022.
*)Pro vyhotovení pamětního listu níže uvádím:

Obec Sibřina a Stupice

Jméno a příjmení dítěte (dětí):

Pozvánka

Trvalé bydliště:
Datum a místo narození:
*)Osobní údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým či fyzickým

Vážení rodiče,

osobám, nebudou použity k jinému účelu a jsou náležitě chráněny ve smyslu § 13 zák.
č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad Sibřina si dovoluje srdečně pozvat Vás a Vaše
„ratolesti“
„ na Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice,“
které se uskuteční v neděli
30. 01. 2022 od 10.00 hod.
v prostorách budovy Mateřské školy v Sibřině (ve 3.NP).
Těšit se můžete na malý kulturní program, o který se postarají
děti z mateřské a základní školy.

Na místě bude přítomen profesionální fotograf. Mám zájem o
vyhotovení fotografií (službu platí obec)
ano
ne

V .................... dne :

.........................................
podpis zákonného zástupce

Petra Kubánková
zastupitelka obce

Adresa pro zaslání přihlášky:
Obecní úřad Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
e-mail: obec.sibrina@sibrina.cz,, tel: 281 970 692, 733 394 574

*V případě, že máte zájem se zúčastnit, zašlete nám, prosím, nejpozději do 10.01.2022 vyplněnou přihlášku na
adresu obecního úřadu, nebo e-mailem, přihlášku lze také osobně vyplnit a zanechat v úředních hodinách na
obecním úřadě, nebo ve schránce OÚ. Tento slavnostní akt je určen pro děti do 2,5 roku s trvalým pobytem
v Sibřině a ve Stupicích.

* )

Tento slavnostní akt je určen pro děti do 2,5 roku.

Inzerce
Inzerce 2022
Milí spoluobčané, rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce v našem občasníku
Nový Zebrin, který vychází jednou za čtvrt roku.Časopis vychází nákladem
400 výtisků a je roznášen zdarma do schránek v Sibřině a Stupicích. Řádková
inzerce je bezplatná pro podnikatele a občany s trvalým bydlištěm v Sibřině
a Stupicích v černobílém provedení.
Ceny za větší rozsah inzerce, černobílá inzerce:
1 strana – 800 Kč, ½ strany – 600 Kč , ¼ strany – 400 Kč
Barevná inzerce :1 strana – 1400 Kč, ½ strany – 800 Kč, ¼ strany – 600 Kč

Platba: 1) v hotovosti na obecním úřadu Sibřina,
2) na fakturu. Zašlete fakturační údaje na e-mail
redakce. Fakturu Vám zašle účetní obecního úřadu.
! Důležité upozornění!
Pokud máte zájem o inzerování v našem časopise,
pošlete text inzerátu v požadovaném formátu v pdf
a foto v jpg. na adresu novyzebrin@email.cz
S přátelským pozdravem,
Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván jako čtvrtletník, toto vydání vychází v prosinci 2021
Redakce: Ing. Zuzana Čermáková – šéfredaktorka, tel.: 777 782 266
Ing. Jiřina Neckářová – redaktorka, tel.: 728 007 691
Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci zasílejte na e-mail:
novyzebrin@email.cz nebo nás kontaktujte na výše uvedených
tel. číslech. Elektronická podoba zpravodaje: www.sibrina.cz/

novyzebrin.htm. Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma do Vaší
poštovní schránky. Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník.
Vydavatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
IČO: 00240745, Reg. zn. MK ČR E 17368, Tel: 281 970 692,
Mob: 733 394 574, E-mail: obec.sibrina@sibrina.cz
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INZERCE

ZAHRADNÍ TECHNIKA HECHT
Nabízíme zahradní techniku značky HECHT, zahradní nářadí,
závlahové systémy, nábytek na zahradu, grily a potřeby ke grilování,
bazénové příslušenství a chemii, potřeby pro chovatele zvířat
od králíkáren po psí pelíšky, krmivo pro domácí mazlíčky,
accu nářadí, šlapací vozítka pro děti na baterii i dálkové ovládání,
potřeby pro kutily a mnoho dalšího od firmy HECHT.
Katalog poskytneme
na přání.
Rádi Vám poradíme
a pomůžeme s výběrem, vše dovezeme až k vám domů.
Pro stálé zákazníky nabízíme možnost slevy.
KONTAKTUJTE NÁS na adrese Říčanská 25, Sibřina
Tel: 603 415 703, 777 782 266, Jiří Čermák, Zuzana Čermáková
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