číslo 1 /2022

Milí čtenáři, letošní první číslo Nového Zebrinu vychází
v čase, kdy probíhají boje na Ukrajině.
Ještě jsme se nestačili vypořádat s epidemií, která nás po dva
roky vykolejila z normálního života a zasáhla každého z nás,
a je tu mnohem horší katastrofa – válka. Pro nás, generaci těch
kdo nezažili žádnou válku na našem území po celý svůj život
je těžko představitelné, že se nedaleko našich hranic zabíjejí
nevinní lidé.
Ráda bych vyjádřila podporu všem statečným obráncům nezávislé Ukrajiny, velmi soucítím se všemi, kdo ztratili své blízké

Masopustní kapela.

v této nesmyslné válce rozpoutané agresivní politikou Putina
a jeho podporovatelů. Každý z nás může pomoci trpícím lidem
z Ukrajiny, bližší informace najdete ve Zprávách z obce. Účastníci letošního masopustu, pořádaného již tradičně spolkem
SOSák v sobotu 26. února, také podpořili finančně i materiálně
bojující na Ukrajině. Více najdete v rubrice Sosák.
Přeji nám všem, aby boje brzy skončily
a nepřibývalo dalších obětí.
Zuzana Čermáková, šéfredaktorka NZ.

Masopustní maškary.

Požár lesního a polního porostu obec Květnice a Dobročovice.
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ZŠ – Plavecký kurz.

ZŠ 1. A – Zimní Olympiáda.

MŠ Berušky – Srdíčkově červený den.
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Zprávy z obce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i přes překotný a nelichotivý bezpečnostní vývoj ve světě a nedobrou
ekonomickou situaci v ČR, kde inflace
těžce zasahuje jak obecní, tak váš
rozpočet, se všichni vracíme pomalu
k běžnému životu, na jaký jsme byli
zvyklí před pandemií. Jsem rád, že
spolky působící v naší obci se již připravují na obnovu tradičních akcí. Jak
spolek SOSÁK, SK Viktoria Sibřina,
tak SDH Sibřina se často ve společné
spolupráci připravují a plánují akce
obohacující náš společný život. V době
uzávěrky tohoto čísla byl již připraven
Masopust, organizovaný spolkem
SOSÁK, který, jak doufám, proběhne
k plné spokojenosti všech. Dále se
můžeme těšit na tradiční čarodějnice
pod taktovkou SDH Sibřina a dětský
den, který plánuje SK Viktoria Sibřina.
Angažovanost těchto spolků mě velice těší, protože tyto akce prohlubují
sociální a kulturní vazby v obci. Obec
se v rámci svých možností bude snažit
co nejvíce podporovat tyto aktivity.
Ohledně věcí, které se udály od posledního vydání časopisu. Podařilo
se nám připojit ZŠ a MŠ Sibřina na
obecní kanalizaci. Od 1. března začne
fungovat naše nová knihovna v přízemí obecního úřadu v běžném režimu.
Pro komfortnější využívání knihovny
jsme navíc zvýšili počet otevíracích
dní. Tímto děkuji personálu knihovny
za jejich odvedenou práci při přípravě
provozu, dále SDH Sibřina za přestěhování knihovního fondu a firmě
FEMA stavební s.r.o. pana Viktora
Kutsyna ze Sibřiny, která provedla
krásnou stavební renovaci sociálního
zázemí knihovny, a to zdarma jako
dar rozvoje kultury v obci.
Dále pokračujeme v budování centrálního místa předávání tříděného
odpadu v Šálkově domě. Zde bude,
v souladu s naším novým systémem
svozu a třídění odpadu, možnost odevzdávat tříděný odpad (sklo, plechovky,
tetrapaky a nápojové kartony, jedlé

oleje a tuky, textil a bioodpad). Tím,
že toto místo bude otevřeno pouze
v otevíracích hodinách, pod dozorem
pracovníka obce a pouze pro občany
obce Sibřina a Stupice, bude pro vás
odběr tohoto odpadu zaručen (vždy
bude pro vás dostatečná kapacita).
Příprava zařízení je v době vydání
tohoto čísla Zebrinu téměř u konce.
Vybudování zařízení se nám povedlo
s poměrně nízkými náklady. Vyčištění
prostoru od náletových dřevin provedl
náš Sbor dobrovolných hasičů, a to
zdarma v rámci výcviku s motorovou
pilou. Pro opravu a zpevnění příjezdové
a manipulační plochy jsme použili
panely z majetku obce, které byly nevyužité a dočasně uložené na deponii
u pomníku. Vše by mělo k prvnímu
dubnu začít fungovat dle plánu.
Dále bych vás rád informoval
o probíhajícím jednání s Integrovanou
dopravou Středočeského kraje (dále
jen IDSK). V souladu s novým systémem plateb a objednávání dopravy
IDSK probíhá zároveň optimalizace
autobusových linek. Dne 23. 2. 2022
proběhlo jednání IDSK s naší obcí
a okolními obcemi (Škvorec, Křenice,
Sluštice, Zlatá). Ostatní obce přišly
s požadavkem nové linky z Říčan do
Úval, která povede přes jejich obce
(linka 686). Tím dojde k úpravě trasy
linky 303, která nebude zajíždět do
Říčan (7 spojů denně). Požadavek
naší obce byl samozřejmě takový,
aby se nesnížila dopravní obslužnost,
spíše zlepšila, a to hlavně pro občany
Sibřiny v lokalitě „K Sibřině“ u Křenice, kde mají dnes pouze čtyři páry
spojů autobusu, tři linky 303 a jeden
linky 366. Navrhovaný plán je, že by
každý autobus 303 zajížděl k lokalitě
„K Sibřině“ u obce Křenice a dále na
náves do Křenice, kde bude možno
v návaznosti přestoupit na novou
linku 686 Říčany-Úvaly a linku 366
do Prahy – Depo Hostivař. Tímto
by se markantně zlepšila dostupnost
dopravy lokality „K Sibřině“. Zrušení
sedmi spojů do Říčan a prodloužení

doby jízdy autobusu 303 na Prahu,
cca o 8 minut, bude kompenzováno
možností přestoupit na návsi v obci
Křenice na plánovaných 12 až 15
navazujících spojů denně do Říčan
a Úval a 24 spojů denně na Uhříněves
a Depo Hostivař. Další dobrou zprávou
je, že díky novému výpočtu plateb za
dopravu nedojde k navýšení výdajů
obce na dopravu oproti minulým
rokům. Výbornou zprávou je to, že
uvažované změny by mohly být platné
již od léta tohoto roku.
Poslední informací, kterou bych vám
rád zprostředkoval, je vývoj v oblasti
zásobování obce pitnou vodou. Ačkoliv
voda dodávaná z naší obecní vodárny
splňuje hygienické limity, není její
kvalita co do užívání taková, jakou
bychom si všichni představovali. Vysoká
tvrdost, občasné stížnosti na „pocitově
vysokou“ hladinu chloru, jsou důsledky
jak kvality vody z vrtu (tvrdost vody),
tak technologie vodárny (desinfekce
chlorem). Naštěstí se povedlo vejít
v kontakt se silnou servisní firmou
a s několika původními subdodavateli,
kteří jsou schopni a ochotni s námi
spolupracovat a jsme na dobré cestě
k řešení problému. V současné době
jednáme s technology těchto firem
o řešení našich problémů. V nejbližší
době (dny), by měl být zpracován
návrh na změnu desinfekce vody.
Kdy návrh vyřadit desinfekci chlorem
a nahradit ji UV zářením, by měl značně
zkvalitnit „chuťové“ vlastnosti vody
a odstranit desinfekční chemikálie
z procesu čištění. V pravdě obtížnějším problémem je vysoká tvrdost
vody. To je opravdu „tvrdý oříšek“
k řešení. Použití solného změkčovače
vody by výrazně zvýšilo hladinu Na
(sodíku) ve vodě, který má nepříznivý
vliv na zdraví, zvláště u dětí. Navíc
tato technologie by přinesla výrazné
zvýšení ceny vody, ve které by se
projevily náklady na vybudování
technologie a cena za regenerační sůl,
jejíž množství by se počítalo v tunách
za rok. Mnohem zajímavější se jeví
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návrh použití reverzní osmózy. Tato
technologie spočívá v tom, že část
vody je upravena touto technologii
(mechanicky přes membránu) a zbavena
všech příměsí na čistou H2O. Poté
je opět smíchána s vodou z vodárny
a tím dojde k výraznému snížení všech
příměsí ve vodě. Tato mechanická
a velmi moderní technologie má však
jednu pro nás podstatnou nevýhodu.
Část čerpané vody z vrtu je používána

k proplachu (čištění) filtrační membrány.
Takže, použití této technologie závisí
na vydatnosti našeho vrtu. V současné
době probíhají propočty, zda-li bude
možné tuto technologii nainstalovat.

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 12.
2021 v budově OÚ v Sibřině od od 18:30 hod.
do 20:00 hod.

Příjmy činí: 18.285.378, - Kč
Výdaje činí: 18.285.378, - Kč
• Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet
pro ZŠ a MŠ Sibřina pro rok 2022 jako
vyrovnaný.
Příjmy činí: 14.695.000
Výdaje činí: 14.695.000
• Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení
Programu na poskytování dotací na
podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2022, včetně vzoru Žádosti
o poskytnutí účelové dotace v rozpočtu
na rok 2022 a vzoru Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů na celoroční činnosti příjemce
na rok 2022.
Podání informace o Rozpočtovém opatření
č. 6/2021 v pravomoci starosty.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové
opatření č. 7/2021.
Podání informace o bezúplatném převodu
požárního vozidla.
MČ Praha – Koloděje převedla na obec
Sibřina bezúplatně požární vozidlo LIAZ
101, CAS 25, (Cisterna Automobilová
Stříkací), vozidlo nahradí v Jednotce Dobrovolných hasičů Sibřina starou CAS Škoda
706 RTHP, která je na konci životnosti.
Převedená CAS výrazně zvýší schopnosti
jednotky dobrovolných hasičů při zásazích
u mimořádných událostí.

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 systém
odpadového hospodářství dle varianty
3 s danou výší poplatku 1,00 Kč/litr
odpadu.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti mezi obcí Sibřina a Středočeským krajem – integrovaná doprava
Středočeský kraj, příspěvková organizace.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci
náhradních přístupů mezi obcí Sibřina,
Říčanská 15 a společností PUDIS, Nad
Vodovodem 2/3258, Praha 10, zplnomocněná Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR Na Pankráci 56, Praha 4.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Sibřina č. 1/2021
o místním poplatků psů.
• Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulovanou cenu pro vodné a stočné pro občany
obce Sibřina a Stupice pro rok 2022.
Cena vodného činí 54,- Kč včetně DPH
Cena stočného činí 59,- Kč včetně DPH
• Zastupitelstvo obce schvaluje pověření
starosty obce ke schválení posledního
rozpočtového opatření za rok 2021 ve
výši nad 200 000,- Kč, bez schválení
zastupitelstvem na veřejném zasedání.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet
obce Sibřina pro rok 2022 jako vyrovnaný.

Koncem svého slova bych vám rád
popřál, abyste si užili zbytek zimy,
zvláště děti na jarních prázdninách
a začátek jara, na které se jistě všichni těšíme. Tak ať přijde bez dalších
otřesů, abychom se společně mohli
O výsledcích jednání a případných sejít a v klidu se radovat ze života.
změnách vás budeme samozřejmě
informovat buď v dalších číslech
S úctou,
Zebrinu, nebo na webových stránLuděk Havel, starosta obce.
kách obce.

• Zastupitelstvo obce schvaluje podání
Žádosti o dotaci z dotačního programu
na Ministerstvo pro místní rozvoj na
akci Rekonstrukce sportovního hřiště
v obci Sibřina a ukládá starostovi Bc.
Luďkovi Havlovi podat žádost o dotaci.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací
smlouvu SK Viktoria obci Sibřina ve
výši 392 000,- Kč, která je určena na
spolufinancování dotace na rekonstrukci
sportovního hřiště.

Diskuze
Podněty občanů:
- K systému D2D zachovat na současných
sběrných místech kontejnery na další
tříděný odpad (tetrapac, sklo). Obec
se tímto bude zabývat, nechá tyto kontejnery na sběrném místě ve Stupicích
(požadavek občanů). Pokud bude místo
zneužíváno k odhazování jiného, byť
tříděného odpadu, bude sběrné místo
dalšího tříděného odpadu pouze v lokalitě
dané vyhláškou, v otevíracích hodinách
a pod kontrolou zaměstnance obce.
- V lokalitě u Křenice vybudování dopravního značení „slepá ulice“ v ulici
Fazolová a Maková. Dopravní značka
je koupená a čeká se pouze na vhodné
počasí umožňující zabetonování. Zároveň byl vznesen požadavek na další
dopravní značení pro ostatní slepé ulice.
Obec vstoupí v jednání s vlastníkem
komunikací ohledně povolení vybudovat
toto značení.
- Chodník ze staré zástavby obce Sibřina
k lokalitě Ke Křenici, Vybudování chodníku
brání vlastnické vztahy k pozemkům, na
kterých by chodník / polní cesta mohla
být vybudována. Výkup pozemků je
vzhledem k finanční náročnosti nereálný. Bude vedeno jednání s vlastníky
o možnosti věcného břemene či nějaké
jiné dohody.
- Doplnění košů na psí exkrementy na
cyklostezku ve Stupicích. Obec nechá
nainstalovat chybějící koše.
- Regulace rychlosti v obci Sibřina (možné
řešení – zpomalovací semafory) u ZŠ
a MŠ Sibřina a u kruhového objezdu
směrem na Křenici
- Úprava povrchu bahnité cesty směrem
k pomníku – vysypání drtí.
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
13. 12. 2021 v budově OÚ v Sibřině od
18:30 hod. do 19:24 hod.
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 Obecně závaznou vyhlášku obce Sibřina
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
18. 1. 2022 v budově OÚ v Sibřině od 18:30
hod. do 18:52 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení
a projednané informace. Tam, kde je to po-

o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Sibřina o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
• Zastupitelstvo obce schvaluje jmenovanou inventarizační komisi – viz
přiložený seznam.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Nabídku
na zpracování územního plánu mezi Ing.
Václavem Jetelem, Trojská 145/365,
Praha 7 a obcí Sibřina, Říčanská 15
v celkové ceně 496 100,- Kč včetně DPH.

• Zastupitelstvo obce schvaluje výši peněžních prostředků ve výši 200 000 Kč
na Program pro poskytování dotací
na podporu kulturních a sportovních
potřeb.
• Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulovanou cenu pro vodné a stočné pro
občany části obce Stupice Březina
pro rok 2022. Provozovatelem je Vak
Zápy s.r.o. Cena vodného je 58,50 Kč
bez DPH a cena stočného je 64,00 Kč
bez DPH.

třeba, zveřejňujeme i průběh jednání. Plný
text zápisu je k dispozici na místním úřadu.

hasičského vozidla Škoda 706 CAS 25
mezi obcí Sibřina a panem Vlastislavem
Vilímkem, Fügnerova 253, 250 82 Úvaly.
Jedná se o nepotřebnou/vyřazenou hasičskou cisternu automobilovou stříkací.
Prodejní cena je 64.100 Kč dle znaleckého
posudku. Náklady související s přepisem,
evidenční kontrolou, STK a další případné
náklady si hradí kupující.

• Zastupitelstvo obce schvaluje Knihovní
řád Obecní knihovny v Sibřině
Dochází ke změně výpůjční doby.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací
listinu pro obecní knihovnu v Sibřině.
• Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej

POMOC PRO UKRAJINCE
PŘICHÁZEJÍCÍ DO ČESKA

INFO

INFO

POMOC PRO UKRAJINCE
PŘICHÁZEJÍCÍ DO ČESKA

ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ ДО ЧЕХІЇ

INFO

INFO

ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ ДО ЧЕХІЇ

Základní informace, jak postupovat a kam se obrátit,
jsou na webu Ministerstva vnitra:
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny

Основна інформація,що роботи і куди звертатися, є на сайті Міністерства
внутрішніх справ:
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny

Telefonní
linka
pro informace
o postupu
pro
Základní
informace,
jak postupovat
a kam
se občany
obrátit, Ukrajiny:

Телефонна лінія з покроковою інформацією для громадян України:

974 801 802

jsou na webu Ministerstva vnitra:
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny

Telefonní linka pro informace o postupu pro občany Ukrajiny:

Основна інформація,що роботи і куди звертатися, є на сайті Міністерства
внутрішніх справ:
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny

974 801 802

Телефонна лінія з покроковою інформацією для громадян України:

974 801 802

974 801 802
1221 nebo +420 226 20 1221 1221 або +420 226 20 1221
Zdravotnická infolinka pro občany Ukrajiny
Zdravotnická infolinka pro občany Ukrajiny

1221 nebo +420 226 20 1221

VOLBA 8 (spojí s ukrajinsky mluvícími operátory)

CHCETE NABÍDNOUT UBYTOVÁNÍ?
VOLBA 8 (spojí s ukrajinsky mluvícími operátory)

Медична інформаційна лінія для громадян України
Медична інформаційна лінія для громадян України

1221 або +420 226 20 1221

натисніть 8 (з’єднання з україномовними операторами)
натисніть 8 (з’єднання
з україномовними
операторами)
МОЖЕТЕ
НАДАТИ
ЖИТЛО?

Centrálně spravuje databázi ubytovacích kapacit Správa uprchlických zařízení
a sbírá
nabídky na
adrese: ubytovaniukrajina@suz.cz
CHCETE
NABÍDNOUT
UBYTOVÁNÍ?

Централізовано збирає пропозиції та керує базою даних про можливості
розміщення
Управління
у справах
біженців за адресою:
МОЖЕТЕ
НАДАТИ
ЖИТЛО?
ubytovaniukrajina@suz.cz
Централізовано збирає пропозиції та керує базою даних про можливості

a sbíránabídek
nabídky na
adrese: ubytovaniukrajina@suz.cz
V případě
individuálních
možností ubytování lze kontaktovat také linku
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, kde poskytují i informace
V případě
nabídek či
individuálních
o postupu
registrace
ubytování: možností ubytování lze kontaktovat také linku

У разі
пропозицій індивідуальних варіантів розміщення ви також можете
ubytovaniukrajina@suz.cz
звернутися на лінію пожежно-рятувальної служби Середньочеського краю,
У разінададуть
пропозицій
індивідуальних
можете
де також
інформацію
проваріантів
порядокрозміщення
реєстраціївичитакож
розміщення:

Aby nebyly linky zahlcené, doporučujeme Vaši nabídku ubytování zaslat písemně
Aby nebyly
linky zahlcené,
doporučujeme Vaši
nabídku
ubytování zaslat písemně
na e-mail
Krajského
úřadu Středočeského
kraje:
pomocukrajine@kr-s.cz
na e-mail
Krajského
Středočeského kraje:
pomocukrajine@kr-s.cz
Napište
kontakt
na Vásúřadu
jako poskytovatele,
místo
ubytování, kapacitu,
Napištepodmínek
kontakt na Vás
jako poskytovatele,
a za jakých
ubytování
nabízíte. místo ubytování, kapacitu,

Щоб уникнути первантаження лінії, рекомендуємо надіслати пропозицію
Щоб уникнути
первантаження
рекомендуємо
надіслати
пропозиціюуправління
проживання
в письмовій
формілінії,
на електронну
пошту
регіонального
проживання в письмовій
формі на електронну пошту
регіонального
управління
Середньочеського
краю.: pomocukrajine@kr-s.cz
Напишіть
контакт
на вас, місце
Середньочеського
краю.:
Напишітьжитло.
контакт на вас, місце
проживання,
місткість
і наpomocukrajine@kr-s.cz
яких умовах ви пропонуєте

Centrálně spravuje databázi ubytovacích kapacit Správa uprchlických zařízení

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, kde poskytují i informace
o postupu registrace či ubytování:

950
950870
870420
420

a za jakých podmínek ubytování nabízíte.

HUMANITÁRNÍ
POMOC
HUMANITÁRNÍAADOBROVOLNICKÁ
DOBROVOLNICKÁ POMOC

Neziskové
organizace
založily
pomocijakjak
materiální,
Neziskové
organizace
založilyspolečné
společné tržiště
tržiště pomoci
materiální,
tak tak
dobrovolnické:
pomahejukrajine.cz
dobrovolnické:
pomahejukrajine.cz

розміщення Управління у справах біженців за адресою:

звернутися на лінію пожежно-рятувальної служби Середньочеського краю,
де також нададуть інформацію про порядок реєстрації чи розміщення:

950
950870
870420
420

проживання, місткість і на яких умовах ви пропонуєте житло.

ГУМАНІТАРНА
ДОПОМОГА
ГУМАНІТАРНАТА
ТАВОЛОНТЕРСЬКА
ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА

Некомерційні
організації
створили
платформу
для
матеріальної
Некомерційні
організації
створилиспільну
спільну платформу
для
матеріальної
та та
волонтерської
допомоги:
pomahejukrajine.cz
волонтерської
допомоги:
pomahejukrajine.cz
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INFO
POMOC LIDEM
PRCHAJÍCÍM Z UKRAJINY

INFO

POMOC LIDEM
+420 974 801 802
PRCHAJÍCÍM Z UKRAJINY

Informační linka Ministerstva vnitra

+ 420 950 870 420 Informační linka Středočeského kraje
+420 974 801 802
+ 420DOPRAVA
950 870 420 Informační linka Středočeského kraje
VEŘEJNÁ
Informační linka Ministerstva vnitra

Informace o postupu pro občany Ukrajiny. Přijímá i nabídky náhradního ubytování.

Informace o postupu pro občany Ukrajiny. Přijímá i nabídky náhradního ubytování.

S okamžitou platností mají občané Ukrajiny cestování veřejnou dopravou v kraji
zdarma. K využití vlaků či autobusů v regionu jim bude stačit prokázat se ukrajinským
VEŘEJNÁ
DOPRAVA
pasem
či občanským
průkazem.
S okamžitou platností mají občané Ukrajiny cestování veřejnou dopravou v kraji
zdarma. K využití vlaků či autobusů v regionu jim bude stačit prokázat se ukrajinským
pasem či občanským průkazem.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Neodkladná a akutní lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky bude ve všech krajských
ZDRAVOTNÍ
PÉČE
nemocnicích
zdarma, a to
i pro osoby, které prozatím nebudou zařazeny do systému
veřejného
zdravotního
Neodkladná
a akutnípojištění.
lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky bude ve všech krajských
nemocnicích zdarma, a to i pro osoby, které prozatím nebudou zařazeny do systému

Jde o veřejného
nemocnice
v Kladně,pojištění.
Kolíně, Kutné Hoře, Příbrami, Mladé Boleslavi a Benešově.
zdravotního
Jde o nemocnice v Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Příbrami, Mladé Boleslavi a Benešově.

PSYCHIATRICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ POMOC
PSYCHIATRICKÁ
A PSYCHOLOGICKÁ POMOC
PRO
OBČANY UKRAJINY

PRO
OBČANY
UKRAJINY
Národní
ústav
duševního zdraví
(přednostně a bez předchozího doporučení)
Národní ústav duševního zdraví (přednostně a bez předchozího doporučení)
+420
283 088 139

+420 283 088 139

#delamcomuzu
#delamcomuzu

Pomoc
pro lidi postižené situací na Ukrajině ZDARMA. Desítky psychoterapeutů jsou
Pomoc pro lidi postižené situací na Ukrajině ZDARMA. Desítky psychoterapeutů jsou
schopny
véstvést
terapie
v ukrajinštině,
běloruštiněčiči
angličtině,
a nabízí
krizovou
schopny
terapie
v ukrajinštině,ruštině,
ruštině, běloruštině
angličtině,
a nabízí
krizovou
intervenci
i dlouhodobější
psychoterapeutickou
pomoc.
intervenci
i dlouhodobější
psychoterapeutickou pomoc.
https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina
https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina

INFO
ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ ДО ЧЕХІЇ
Основна інформація,що роботи і куди звертатися, є на сайті Міністерства
внутрішніх справ:
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny
Телефонна лінія з покроковою інформацією для громадян України:

974 801 802

Медична інформаційна лінія для громадян України

1221 або +420 226 20 1221
натисніть 8 (з’єднання з україномовними операторами)

МОЖЕТЕ НАДАТИ ЖИТЛО?

Централізовано збирає пропозиції та керує базою даних про можливості
розміщення Управління у справах біженців за адресою:
ubytovaniukrajina@suz.cz
У разі пропозицій індивідуальних варіантів розміщення ви також можете
звернутися на лінію пожежно-рятувальної служби Середньочеського краю,
де також нададуть інформацію про порядок реєстрації чи розміщення:

950 870 420

Щоб уникнути первантаження лінії, рекомендуємо надіслати пропозицію
проживання в письмовій формі на електронну пошту регіонального управління
Середньочеського краю.: pomocukrajine@kr-s.cz Напишіть контакт на вас, місце
проживання, місткість і на яких умовах ви пропонуєте житло.

ГУМАНІТАРНА ТА ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА

Некомерційні організації створили спільну платформу для матеріальної та
волонтерської допомоги: pomahejukrajine.cz

BAZAR

Dětského oblečení, obuvi, hraček, knih
a sportovního vybavení se koná dne 1.–2. dubna 2022
Příjem – Pátek: 1. 4. 2022, 17-20 hodin
Prodej – Sobota: 2. 4. 2022, 8-12 hodin
Výdej – Sobota: 2. 4. 2022, 15-16 hodin

Přijímáme věci čisté, označené dobře upevněnou cenovkou a přiloženým seznamem věcí.
Přijímáme pouze zboží na NAŠEM formuláři, který je ke stažení na www.sibrina.cz.

Bazar je opět v prostorách fa. Selgen - Stupice 24
Info – 775 157 225
Nevyzvednuté zboží bude předáno charitě!
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Region Pošembeří o.p.s. si vás dovoluje pozvat:

Region
Region
Pošembeří
Pošembeří
o.p.s.
o.p.s.
si si
vásvásdovoluje
dovoluje
pozvat:
pozvat:

semináře
semináře
semináře

SSSVYUŽITÍM
OBNOVITELNÝCH
ZDROJŮ
VYUŽITÍM
VYUŽITÍMOBNOVITELNÝCH
OBNOVITELNÝCHZDROJŮ
ZDROJŮ
obcích,
obcích,vevefirmách
firmáchaaavvvdomácnostech
domácnostech
vv vobcích,
firmách
domácnostech
1.koncepce
koncepce
propro
komunální
komunálníenergetiku
energetikupro
proenergetický
energetickýrozvoj
rozvoja podporu
aa podporu
1. 1. koncepce
pro
komunální
energetiku
pro
energetický
rozvoj
podporu
2.
2.
obce
obce
+
referenční
+
referenční
příklady
příklady
2. obce + referenční příklady
3.optimalizace
optimalizace
nákladů
nákladůaa energetické
aenergetické
energetickénávratné
návratnéúspory
úsporyobecních
obecníchbudov
budov
+ příklady
++příklady
3.3.optimalizace
nákladů
návratné
úspory
obecních
budov
příklady
úspor
úspor
úspor
4.4.zajištění
zajištěnífinancování
financovánía administrace
a administracedotací
dotací+ aktuální
+ aktuálnívýzvy
výzvynebo
nebodotační
dotačnítituly
tituly
4. zajištění financování a administrace dotací + aktuální výzvy nebo dotační tituly
5. 5.komplexní
komplexníenergetické
energeticképoradenství
poradenstvíproproobec
obeca občany
a občany
5. komplexní energetické poradenství pro obec a občany
6.6.individuální
individuálníproblematika
problematikaa diskuse
a diskuse
6. individuální problematika a diskuse

vždy
vždy15:3015:30-1717hodin
hodin

vždy 15:30- 17 hodin

o

o

ŠESTAJOVICE
ŠESTAJOVICE22.
22.2.2.2022
2022

ŠESTAJOVICE
22.Husova
2. 2022
sálsálRestaurace
Restaurace"U"UKamene",
Kamene",
Husova
66,66,250
2509292Šestajovice
Šestajovice

oo

sál Restaurace "U Kamene", Husova 66, 250 92 Šestajovice

KOUNICE
KOUNICE8.8.3.3.2022
2022

KOUNICE
8. Kounice
3.Kounice
2022
sálsálúřadu
úřaduMěstyse,
Městyse,
127127289
2891515Kounice
Kounice

oo

sál úřadu Městyse, Kounice 127 289 15 Kounice

ŠKVOREC
ŠKVOREC22.
22.3.3.2022
2022

oo

o

obřadní
obřadnísíňsíňúřadu
úřadu
Městyse,
Městyse,
Masarykovonám.
nám.122,
122,250
2508383Škvorec
Škvorec
ŠKVOREC
22.
3. Masarykovo
2022

obřadní síň úřadu Městyse, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

VSTUP
VSTUPZDARMA
ZDARMA

VSTUP ZDARMA

kontakt:
kontakt:
Hana
Hana
Vrbovcová,
Vrbovcová,
tel.tel.
775798959,
775798959,
vrbovcova@posemberi.cz
vrbovcova@posemberi.cz

kontakt: Hana Vrbovcová, tel. 775798959, vrbovcova@posemberi.cz

Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku.
Ta nabízí pomoc potřebným už od roku 2009
Středočeský kraj poskytne v roce 2022
Potravinové bance finanční pomoc ve
výši 2 miliony korun. Rozhodli o tom
krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří
banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský
kraj je pro mnoho lidí opravdovou
záchranou. Banka shromažďuje jídlo od
dárců, jako jsou obchody s potravinami
a výrobci potravin, třídí je a poskytuje
potřebným. Ke konci loňského roku
se počet jejích klientů vyšplhal až na
70 000. „Při mé nedávné návštěvě
v Potravinové bance jsem měla možnost
zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou

pomoc Potravinová banka poskytuje,
jak je odpovědně provozována, jak
nakládá s potravinami a drogerií, jak
nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce,
které jsou čerstvé, a nezvládla by se
distribuce celého množství v syrovém
stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho
bývalých klientů banky, ve vybavené
kuchyni připravují marmelády nebo
omáčky, které jsou konzervovány pro
další konzumaci. Banka pomáhá lidem
bez domova, osamělým matkám s dětmi,
seniorům a osobám v azylových domech,
přerozděluje potraviny od řetězců, od
výrobců a soukromých dárců, vydává
potravinové balíčky pro jednotlivce

i azylové domy. Všem, kteří pomáhají,
patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra
Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává
stále více lidí. Kromě velkého nárůstu
počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán
také velký nárůst počtu organizací, které
pomoc odebírají. V roce 2019 jich bylo
156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi
nimi i města a obce, které z Potravinové
banky odebírají potraviny pro své občany
v nouzi, osamělé seniory nebo například
matky samoživitelky. Obce se mohou
přihlásit v bance jako odběratelé potravin
a pravidelně odebírat potraviny pro své
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obyvatele, kteří se ocitnou v kritické
situaci. Očekává se, že kvůli pandemii,
růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi
dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj
zdvojnásobil příspěvek, který jsme
dostali v minulém roce. Je to pro nás
velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho,
abychom pomáhali potřebným. Naše
potravinová banka byla založena už

v roce 2009, ale stále se setkáváme
s tím, že ne každý o nás ví. Pokud by
někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je
obrátit se na obecní úřad, kde získá další
informace, případně rovnou doporučení.
Bez toho jednotlivcům potravinovou
pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka
Potravinové banky pro Prahu a Středočeský
kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo
začít pomáhat, může rovněž kontaktovat
přímo Potravinovou banku.

Středočeský kraj podpořil Potravinovou
banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč,
v roce 2021 to byl 1 milion korun. Pro rok
2022 zastupitelé schválili příspěvek ve
výši 2 miliony korun. Potravinová banka
Praha a SK byla založena v roce 2009 a je
součástí České federace potravinových bank.
V současné době je největší potravinovou
bankou v České republice.
16. 2. 2022

19. 3. – 17. 4. 2022 se uskuteční
12. ročník tradiční akce „Ukliďme Pošembeří“

Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá
v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Cílem je uklidit nepořádek v našem okolí a nelegálně vzniklé
černé skládky.
Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců. V roce 2019 (poslední
ročník v klasickém režimu) se zapojilo 75 organizací, 2838 dobrovolníků, z toho 2127 dětí do 15 let. Bylo uklizeno např.
253 pneumatik, 156 pytlů plastů, skla a papíru, 33 kg papíru, 3 kg skla a 65 tun směsného odpadu.
Rok 2020 byl poznamenán nástupem pandemie a zákazem společných akcí. V mezerách mezi vyhlašovanými zákazy někteří
z vás stihli uklidit společně, proběhlo množství individuálních úklidů.
Rok 2021 byl stále ve znamení „Covid“ a i bez účasti škol se jej zúčastnilo na 900 dobrovolníků, kteří sesbírali ve
svém okolí 22,5 tuny směsného odpadu a ještě vytřídili 1,5 tuny plastů, 0,5 tuny skla, 1,2 tuny papíru a 162 pneumatik.
PROSÍM, Připojte se k nám i v roce 2022 a změňte své okolí.
Jak se zapojit?
Podívejte se na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme Pošembeří 2022. Následně napište na
email: vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel. číslo: 775 798 959.
Můžete se předem přihlásit o materiál (rukavice, pytle), nebo prostě jen nahlásit místo, kde jste po
úklidu nechali pytle připravené ke svozu, který zajistíme. Prospějete tím dobré věci.
Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení aj.
HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY AKCE – PŘIPOJTE SE I VY!
Můžete se zapojit formou věcných darů, služeb a finanční podpory zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 12. ročníku proběhne 23. 4. 2022 v rámci Dne Země na Klepci a o všem vás budeme informovat na
našich webových stránkách.

PŘIDEJTE SE! SAMI TO NEDOKÁŽEME.
Region Pošembeří o.p.s., Hana Vrbovcová, Český Brod 1. 3. 2022
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Mateřská a základní škola
Zimní zážitky dětí a žáků základní
a mateřské školy Sibřina
Naposledy jsme se s vámi setkali na stránkách časopisu Zebrin v listopadu loňského
roku. Věříme, že jste si vánoční svátky užili
v kruhu rodiny a načerpali energii na zimní
období. Dva měsíce utekly jako voda, ale
byly naplněny spoustou krásných událostí,
pěkných akcí a zajímavých okamžiků,
o které bychom se s vámi rádi podělili.
Prosinec se nesl v duchu vánočních příprav.
Navštívil nás Mikuláš i s divadýlkem, kocourem Vilíkem a čertíkem. Třída Berušek
a Žabiček vyrazila na vánoční představení
do Divadla do Horních Počernic. Děti ze
základní školy navštívily středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr. Probíhalo
vánoční fotografování dětí, krásné fotografie
s vánoční tématikou jistě potěšily mnoho
rodičů a prarodičů. Probíhala rozsáhlá
výzdoba všech prostor základní a mateřské
školy, zdobení stromečků, probíhaly vánoční
a keramické dílničky, kdy si děti vyrobily
překrásné dárečky pro své maminky a tatínky. Naše škola se zapojila do akce Krabice
od bot, kdy rodiny věnovaly dárky dětem,
které pod stromečkem v tíživé situaci příliš
dárků nemají. Celé toto vánoční období
bylo zakončeno nadílkou v jednotlivých

třídách ZŠ a MŠ. Tímto chceme všem Ježíškům velice poděkovat. V prosinci také
proběhl oční screening dětí. Po vánočních
prázdninách jsme nový rok již tradičně
přivítali oslavou svátku Tří králů. Děti se
prostřednictvím tohoto integrovaného bloku
seznámily blíže s Kašparem, Melicharem
a Baltazarem. Poznaly mnoho zvyků,
pranostik, naučily se koledy, vyrobily si
korunky a vyzkoušely si koledu.
Leden jsme dle nařízení MŠMT zahájili
pravidelným testováním žáků základní školy.
Stále bylo třeba dodržovat mnoho epidemiologických nařízení, ale jsme velice rádi,
že bylo možné za určitých bezpečnostních
podmínek organizovat zajímavé akce pro naše
dětičky. Například nás
navštívilo Divadlo
Harmonika a zahrálo
nám Tři pohádky
o Honzovi. Mohly
i nadále probíhat
Projektové dny ve
výuce v MŠ a v ZŠ
v rámci Operačního
programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání

MŠMT – Šablony III. Probíhaly hodiny
hudební nauky s paní ředitelkou, které si
děti velice oblíbily a naučily se mnoho
písniček se zimní tématikou. Letošní zima
byla na sněhovou nadílku velice chudá,
boby jsme na naší krásné zahradě bohužel
vůbec v letošním roce nevyužili. I tak jsme
ale absolvovali mnoho krásných vycházek
po okolí, pozorovali jsme zvířátka v zimě,
naplnili jsme krmítka ptáčkům a vyrobili
šišky pro ptáčky ze sádla a ptačího krmení.
Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme
připravili besedu o školní zralosti a připravenosti. Toto setkání provázela příjemná
atmosféra. Na začátku jsme objasnili, co
se pod těmito zmíněnými pojmy skrývá
a jak spolu souvisejí. Rodiče se v rámci

MŠ – hudební nauka s paní ředitelkou.

ZŠ – projekt Robotika.

ZŠ – procházka po okolí.
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MŠ – Včeličky a Žabičky, Bruslení v Merkur Areně Letňany.
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Mateřská a základní škola
tohoto setkání mohli prohlédnout třídy
základní školy, seznámili se s podmínkami
přijetí, dozvěděli se, jak mohou obě oblasti
ovlivnit pozitivním směrem prostřednictvím
výchovy v rodině. Konkrétně pak s jakými
dovednostmi by měl prvňáček vstupovat
do první třídy. K dispozici byl rodičům
speciální pedagog, který také promluvil
o logopedické prevenci. Na tuto besedu
v současné době navazujeme testem školní
zralosti u předškoláků v naší MŠ. Rodiče
mají také možnost osobní konzultace se
speciálním pedagogem.
V rámci enviromentální výchovy se snažíme založit u dětí základní povědomí
o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka
na životní prostředí. Děti mají pravidelný
pohyb na čerstvém vzduchu. V blízké době
se chystáme osázet naše nové velké truhlíky.
Každá třída má svůj vlastní truhlík a už se
těšíme, až budeme navzájem porovnávat

naše pěstitelské úspěchy. Na jaře se připravujeme na oslavu Dne Země a zúčastníme
se akce Ukliďme svět.
Protože vidíme nutnost děti naučit starat se
o svou tělesnou schránku, pravidelně s nimi
hovoříme o zdravém stravování, účastníme
se projektů Mléko do škol, Ovoce do škol.
Také jsme si pro děti připravili Den zdraví,
kdy si vyzkoušely základy první pomoci
a v rámci zimní olympiády jsme je seznámili
se zimními sporty. Vedeme děti ke sportu,
pořádáme kurzy plavání v Čestlicích pro
žáky ze základní školy. Děti ze třídy Žabiček
a Včeliček jezdí na lekce bruslení na zimní
stadion v Říčanech.
V současné technické době si uvědomujeme
také nutnost polytechnického vzdělávání
dětí, proto využíváme ve výuce notebooky,
tablety, interaktivní tabule. Zároveň v MŚ
a ZŠ probíhají projektové dny věnované

robotice. Děti mají možnost zkusit ovládat
robotické modely a vyzkoušet si robotické
stavebnice. Prostřednictvím robotiky žáci
rozvíjejí své kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní
kompetence, kreativitu a samostatnost.
Protože se blíží zápisy do základních a mateřských škol, chceme vám umožnit nahlédnout
do našeho království. Připravujeme pro vás
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.
Těšíme se na setkání s Vámi a již vyhlížíme jaro, protože věříme, že odnese viry
a přinese se sluníčkem zdraví s pohodou.
Hana Fraňková a kolektiv ZŠ a MŠ Sibřina, foto kolektiv MŠ a ZŠ

Hasiči
Je tu březen, s ním vydání dalšího čísla časopisu Zebrin
a opět tu máte něco málo slov a informací
o dění v SDH a JSDH Sibřina
Činnost jednotky (JSDH)
Od uzávěrky minulého čísla Zebrinu
(11/2021) se jednotka příliš nenudila
a vyjela dne 17. 12. v nočních hodinách
k nahlášenému požáru v objektu autoservisu
v obci Sibřina. Toto byl, co se týče
dojezdové vzdálenosti, ten nejkratší
výjezd v novodobých dějinách jednotky.
Zároveň byl tento výjezd tzv. „labutí
písní“ pro naši „Neřízenou střelu“ –
prvovýjezdový automobil CAS 25 Škoda
706 RTHP. Po letech spolehlivé služby
u naší jednotky tento pomocník odešel
na zasloužený odpočinek. Na jeho místo
pak nastoupil jeho následovník CAS K25
LIAZ 101.860, který si svůj premiérový
ostrý výjezd odbyl (krátce po svém
zařazení do aktivní služby) v poslední den
minulého roku tj. 31. 12., kdy jednotka
vyjela v odpoledních hodinách k požáru
stromu na cyklostezce mezi Sibřinou
a Křenicko-Sluštickým „satelitem“. Tento
výjezd byl pro jednotku „jubilejním“
výjezdem č. 30 v roce 2021.

V letošním roce jednotka poprvé vyjela
k zásahu dne 7. 1. v ranních hodinách
k požáru balíků slámy mezi obcemi Sluštice
a Březí. Následně pak jednotka vyjížděla
17. 1. k odstranění stromu spadlého ze
soukromé zahrady do prostoru chodníku
a na dráty NN. Dne 22. 1. jsme byli
vysláni k požáru osobního automobilu

Výjezdová technika JSDH Sibřina.

v obci Sibřina. Koncem ledna - 30. 1.
na svůj první ostrý výjezd k rozsáhlému
požáru polního a travnatého porostu
na rozmezí katastrů obcí Květnice
a Dobročovice vyrazila naše „Bestie“
velkokapacitní cisterna CAS 32 Tatra
815. Ani v únoru, do uzávěrky tohoto
čísla Zebrinu, se pak jednotka nenudila.
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V noci z 6. na 7. února KOPIS vyslal
naši jednotku ke dvěma požárům polního
a travnatého porostu – nejprve krátce
před půlnocí do obce Škvorec a následně
pak cca 1 a ½ hodiny po návratu na
zbrojnici vyjela jednotka k dalšímu požáru
tentokrát v obci Křenice. Za větrné noci dne
16. 2. jsme ve večerních hodinách vyjeli na
odstranění stromu spadlého přes vozovku
mezi Sibřinou a Slušticemi. Posledním
výjezdem v tomto období pak byl noční
výjezd k požáru polního a travnatého porostu
vedle objektu Autolandu ve Slušticích.
Na výjezdy k mimořádnostem jednotka
používá tuto techniku:
• CAS 25 Škoda 706 RTHP M2R – cisternová
automobilová stříkačka s čerpadlem o výkonu
2500 l/min., nádrží na vodu o objemu 3500 l,
úložným prostorem pro tzv. redukovanou
výbavu a kabinou pro výjezdové družstvo
v počtu 8 osob. Mezi lidmi je známý pod
pojmenováním „Trambus“. Jednotka
vozidlo před lety získala od JSDH města
Přelouč. V současné době je toto vozidlo
již na zaslouženém odpočinku a po dohodě
slouží jako záložní pro případ potřeby.
Do budoucna se snad bude objevovat na
volnočasových akcích.
• CAS K25 LIAZ 101.860 S2R – cisternová
automobilová stříkačka s kombinovaným
čerpadlem nízký/vysoký tlak o výkonu 2500
l/min., nádrží na vodu o objemu 3000 l,
úložným prostorem pro tzv. redukovanou
výbavu a kabinou pro výjezdové družstvo
v počtu 9 osob. LIAZka ke konci prosince
r. 2021 nahradila ve výjezdu naši „Neřízenou
střelu“ - výše zmíněný Trambus. Vozidlo
bylo získáno bezplatným převodem v rámci
IZS od JSDH Praha-Koloděje

vybavení a materiálu na místo zásahu
a jako podpůrné a logistické vozidlo.

vozidel, kontejnerů (seřazeno sestupně
dle četnosti).

Vysvětlivky označení vozidel používaných
u HZS a JSDH:
• OA – osobní automobil, CAS – cisternová
automobilová stříkačka, M2R a S2R –
písmena M a S označují třídu celkové váhy
vozidla střední (M) do 16 t a těžkou (S)
nad 16 t, číslo 2 označuje vozidla určené
pro kombinovaný provoz silnice/terén,
písmeno R označuje typ výbavy vozidla
tzv. redukovanou, S3VH – písmeno
S označuje třídu celkové váhy vozidla
těžkou (S) nad 16 t, číslo 3 označuje
vozidlo určené do terénu a písmena
VH označují vozidlo s výbavou pro
velkokapacitní hašení.

Na výjezdech jednotka spolupracovala
s prvosledovými výjezdovými jednotkami
HZS Říčany a povedlo se nám celkem slušně
zapsat do podvědomí hasičů „profíků“,
což by nám mohlo do budoucna pomoci
k případnému posunu do vyšší kategorie
výjezdových jednotek. Za tuto slušně
odvedenou práci se patří poděkovat všem
členům jednotky, kteří se aktivně podílejí
na jejím fungování.

Drobné ohlédnutí za loňským rokem:
V roce 2021 jednotka vyjela k 30
mimořádnostem. Jednu třetinu (resp. 11
událostí) tvořily technické zásahy –
odstranění spadlých stromů, odčerpávání
vody ze zatopených prostor, vyproštění
osoby z uzavřeného prostoru. Dvě třetiny
(resp. 19 událostí) pak tvořily výjezdy
k požárům – porostu, budov, odpadu,

Požár osobního automobilu v obci Sibřina.

• CAS 32 Tatra T 815 S3VH – cisternová
automobilová stříkačka s čerpadlem
o výkonu 3200 l/min., nádrží na vodu
o objemu 9000 l, úložným prostorem pro
výbavu potřebnou k velkokapacitnímu
hašení a kabinou pro výjezdové družstvo
v počtu 4 osob. Do výjezdu byla „Bestie“
zařazena v lednu r. 2022. Vozidlo bylo
získáno bezplatným převodem v rámci IZS
od Pohotovostního útvaru SPJ PČR Praha.
• OA Jeep Grand Cherokee – osobní
automobil sloužící k dopravě 5 osob
a případného dalšího potřebného nářadí,

Činnost sboru (SDH)
Sbor dobrovolných hasičů potažmo
Jednotka sboru dobrovolných hasičů se
i nadále ve spolupráci s vedením obce podílí
na odstraňování nebezpečných suchých
stromů a náletových dřevin na pozemcích
obce – např. strom u silnice poblíž kapličky,
vyčistění prostor dvora Šálkova domu před
v budoucnu plánovaným využitím. Dále se
členové SDH podíleli na menší dobročinné
akci – převozu daru sibřinské knihovny
škvoreckému Sanatoriu Topas v podobě
pěti krabic s knihami, které obyvatelům
sanatoria jistě udělají radost.

Výjezdová technika JSDH Sibřina.
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Kroužek mladých hasičů
Členové kroužku mladých hasičů se
i nadále, pokud to vládní nařízení umožňují,
scházejí každý týden ve středu odpoledne
na „hasičárně“, kde pokračují v tréninku

a v získávání a prohlubování znalostí
a dovedností, aby mohli co nejlépe
reprezentovat náš sbor na soutěžích mládeže.
Aktuální dění ve sboru a jednotce
můžete sledovat především na naší

Odvoz daru Sibřinské knihovny sanatoriu Topaz.

facebookové stránce – www.facebook.com/
JSDHaSDHSibrina a na InstagramuHasicisibrina
Za SDH a JSDH zpracoval: Jaroslav
Benda, foto: archiv JSDH Sibřina

Požár autoservisu v obci Sibřina.

Fotbalisti
Rozsvícení vánočního stromu
na našem hřišti

„Byl to ten slavný den, kdy k nám byl
zaveden elektrický proud.“ Tak nějak
velebí Cimrman v písni zavedení elektřiny
v obci. U nás to bylo podobné ve čtvrtek
v podvečer 16. prosince, a byl to ten náš
slavný den, kdy byl u nás prvně rozsvícen
vánoční strom. Stalo se tak v areálu našeho
klubu za účasti našich fotbalových nadějí
a jejich rodičů. Účast všech se nakonec
ukázala jako velmi důležitá. Strom šlo
rozsvítit pouze energii vytvořenou společnou
sportovní aktivitou. Že to nebude vůbec
jednoduchý úkol, potvrdily hned první
pokusy, kdy energie vyprodukována pouze
dětmi nestačila pro jeho rozsvícení. A tady

Setkání vedení klubu s fanoušky.

se ukázalo, jak důležitá byla i přítomnost
rodičů. Poté co se přidali ke společnému
cvičení, jsme „vyrobili“ dostatek energie
a první vánoční strom se tak rozzářil do
krásy. Následně se v jasu světýlek ukázalo,
že ten náš není jen tak ledajaký, ale že se
jedná o trojstrom. Řečeno s nadsázkou jde
o team stromů, které rostou pohromadě
a symbolicky tak ukazují našim hráčkám
a hráčům, že držet pospolu a tvořit jednu
partu je velmi důležité a bude je to dělat
odolnějšími a silnějšími. Na závěr krátkého
programu děti strom zkrášlily přinesenými
vánočními ozdobičkami. A s přáním, ať se
jim splní jejich sny, vánoční rozsvícení
„fotbalového stromu“ na našem hřišti
vyvrcholilo.

Setkání vedení klubu s fanoušky
SK Viktoria

Historicky první setkání vedení klubu se
zástupci fanklubu SK Viktoria se uskutečnilo
v pondělí 27. prosince v hospůdce na
hřišti. Úvodem předseda klubu poděkoval
přítomným fanouškům za podporu hráčů
a fandění nejenom na domácích, ale také
za aktivní účast na venkovních zápasech
A mužstva. V první části schůze byli
fanoušci seznámeni s aktuální situací
v klubu, zejména s dosaženými výsledky
našich fotbalových týmů. Současně byly
prezentovány také plány a cíle vedení
do budoucna. A to nejenom ve sportovní
oblasti, ale také plány rozvoje areálu,
prezentace klubu veřejnosti, podpora
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Soustředění Soběslav.
fanoušků atd. V druhé části následovala
diskuze s fanoušky, která byla konstruktivní
a přinesla zajímavé podněty a nápady. Zároveň
byli fanoušci informováni o připraveném
spuštění nových webových stránek klubu.
Závěrem se všichni zúčastnění dohodli,
že schůzka vedení klubu s fanoušky bude
pravidelnou akcií.

Fotbalová zimní příprava

I když se fotbal hraje především v letním
období a zdálo by se, že v zimě se nic neděje,
tak opak je pravdou. Pro zvládnutí soutěžních
zápasů a dosažení kvalitních výsledků je
potřebné věnovat se v zimním období poctivé
a kvalitní přípravě. Fyzička, technika,
taktika… To vše musí naši sportovci před
sezonou cizelovat. A neděje se tak jenom
na pravidelných zimních trénincích pod
umělým osvětlením na našem hřišti, ale také
na soustředěních pořádaných klubem. Prvním
takovým bylo lednové soustředění starších
a mladších žáků v Jarově nad Nisou. Cíl byl
jasný – využít skvělé sněhové podmínky
a s běžkami na nohou zapracovat na fyzické
kondici. V únoru vyrazili na soustředění
kluci ze starší přípravky a mladších žáků
do Soběslavi. Městský sportovní areál
nabídl možnost tréninků na hřišti s umělým
povrchem nebo večerní využití haly pro
fotbal či florbal. Trenéři připravili pro děti
také olympiádu fotbalových dovedností.
Bonusem po náročném tréninkovém dni
byla také regenerace v místní sauně. Zimní
soustředění absolvoval taky náš tým mužů.
Areál v Dolních Mísečkách nabídl výborné
běžkařské podmínky pro nabrání fyzičky.

Tak snad kilometry strávené v bílé stopě
budou dobrým základem pro výkony v jarní
části soutěže.

Zimní soutěže a turnaje

Po ukončení podzimní sezóny jsme využili
nabídky pořadatelů a přihlásili jsme naše
týmy do zimních turnajů nebo zimní
ligy. A i když někdy účast hráčů výrazně
komplikovalo období karantén, ukázalo
se, že tyto soutěže jsou důležitou součástí
zimní přípravy. Kluci po ukončení sezony
tak pokračují v zápasové praxi a sbírají
cenné zkušenosti. Ty pak mohou být cenou
devizou při mistrovských zápasech. Jednou
ze zkušeností je také vyrovnat se s rolí
papírového favorita. A to skvěle zvládli
kluci ze starší přípravky v rámci zimní
ligy v Kolovratech. Poté, co nedali šanci
ani jednomu z pěti soupeřů v základní
skupině, se zodpovědně připravili také na
semifinále, ve kterém porazili dívky ze
Sparty Praha. O týden později si poradili
ve finále s domácím Sokolem Kolovraty
a stali se tak celkovým vítězem zimní ligy.
Gratulujeme!!!
Zimní ligy se účastnily také týmy starších
a mladších žáků. Starší žáci v konkurenci
devíti týmů zatím figurují před posledním
zápasem na druhém místě tabulky. Kluci
zaujali také zápasem, kdy výsledkem jednoho
hracího víkendu bylo vítězství 16:0 nad
Nespeky. Mladším žákům se bohužel tolik
nedařilo a obsadili poslední místo. Nicméně
nasazení a bojovnost klukům nelze upřít.
Pozitivem může být také skutečnost, že

zkušenosti získané v „ostrých“ zápasech
se projeví lepší formou v jarní části sezony.
V zimním období proběhlo také několik
fotbalových turnajů. Kluci ze starší přípravky
absolvovali hned tři halové turnaje v Říčanech.
V prvním vánočním turnaji skončili
na bramborovém místě. V novém roce
již brali medaile za druhé a třetí místo.
Velmi úspěšně si vedly také týmy mladší
přípravky. Kluci v kategorii U9 odehráli
dva halové turnaje v Říčanech a v obou
případech obsadili třetí místo. Potěšil nás
taky vynikající výsledek našich mladých
nadějí v kategorii U7. Halový turnaj Michala
Vitnera v Černošicích kluci ovládli a brali
zlaté medaile! Velká gratulace!!!
Poděkování patří také všem trenérům,
trenérkám a rodičům, kteří pomohli
s organizací zimní fotbalové přípravy,
soustředění a účasti na turnajích.
Prezentace klubu
Všechny příznivce sibřinského fotbalu
si dovolujeme informovat, že v zimním
období se nám taky povedlo vytvořit
a zprovoznit zcela nový klubový web www.skvs.cz. Nalezněte na něm nejenom
základní informace o klubu, ale také aktuální
novinky, výsledky, fotografie nebo informace
o připravovaných akcích. Současně lze
dění v klubu sledovat na nově zřízených
sociálních sítích Instagram nebo Facebook.
Peter Pikna
člen VV SK Viktoria Sibřina
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Knihovna
Co je nového v knihovně
Přestěhovaly jsme se do nových prostor
v přízemí obecního úřadu. Najdete nás za
poštou, tam, kde dříve byla samoobsluha.
Prostory sice nejsou větší než původní
knihovna, ale zato máme malé zázemí
v podobě příručního skladu a kuchyňky.
Kuchyňka v tuto chvíli ještě není hotová,
chybí například kýžené regály do příručního
skladu, ale věříme, že brzy bude dokončeno
vše k naší spokojenosti. Díky dotaci ze
Středočeského kraje na pomoc knihovnám,
jsme si mohly pořídit nové knihovní regály,
počítač, tiskárnu a také knihovní nábytek.
Regály i nábytek nám vyrobil zastupitel
a dobrovolný hasič pan Petr Mik. Ten nám
také slíbil dokončit vše, co dosud chybí.
Chtěly bychom panu Mikovi poděkovat za
jeho krásnou práci a rovněž panu starostovi

za vstřícnost a pomoc se vším, s čím se na
něj obracíme. V neposlední řadě děkujeme
elektrikáři panu Roedlovi, že nám ve všem
vychází vstříc a panu Strnadovi, za jeho
skvělou péči o náš počítačový systém.

KNIŽNÍ NOVINKY

Do knihovny jsme koupily velmi populární
čtyřdílnou románovou sérii od Eleny
Ferrante: Geniální přítelkyně.

Máme pro vás nový výměnný soubor
z knihovny v Kutné Hoře. Ve výměnném
souboru naleznete oblíbené detektivky,
romány pro ženy i novou zajímavou
beletrii pro děti a dospělé. Jsou zde pro
vás i audioknihy a novinkou je tematický
kufřík pro malé čtenáře, který obsahuje
knížky o přírodě, hru pro celou rodinu
a malého plyšáka, vše je k zapůjčení. Pokud
budete mít zájem, můžeme si z takových
tematických kufříků pro malé i velké
čtenáře zapůjčit více.
Ve výměnném souboru naleznete oblíbené
detektivky, romány pro ženy i novou
zajímavou beletrii pro děti a dospělé.

V rámci stěhování jsme vyřadili spoustu
starších knížek, větší část jsme věnovali
do domova pro seniory TOPAS ve Škvorci.
Ráda bych poděkovala panu starostovi
a našim hasičům za pomoc při odvozu
knih. Ostatní vyřazené knihy dáváme do
knihobudky a knihovního regálu. Taktéž jsou
pro vás k dispozici v naší nové knihovně
V současné době pracujeme na samostatných
webových stránkách knihovny. S tím nám
pomáhá naše nadřízená knihovna v Kutné

Románová tetralogie se odehrává v Itálii
od padesátých let až do druhé poloviny
dvacátého století. Hlavním dějištěm je
neapolská periferní čtvrť Luzzatti (v textu
však její název nikdy nezazní), právě tam
začíná příběh jednoho ženského přátelství.
Jeho vypravěčkou je Elena, která už
jako stará žena vzpomíná na svůj život,
který byl, kam její paměť sahá, vždycky
ovlivňován silnou osobností geniální
Lily. Sama je přitom klíčovou postavou
zase pro Lilyin osud, v jejích očích je tou
geniální kamarádkou naopak ona. Úhelným
kamenem jejich komplikovaného vztahu
je snaha obstát v mužském světě, jehož
konvenční hranice jsou pro ně stejně tak
svazující jako hranice jejich čtvrti plné
pokrytectví a násilí.
Čtenář se v románu seznamuje nejen se
dvěma protagonistkami, ale i s celým
mikrokosmem neapolské čtvrti propojené
hustým předivem konvencí a vášní, jehož
kořeny sahají až do doby fašismu, do let
druhé světové války, do světa „před Elenou
a Lilou“. Vypravěčka nás sice na vzorku
jedné čtvrti provede vývojem italské
společnosti od poválečné chudoby až
k ekonomickému zázraku šedesátých let,
zasvětí nás do ideologických i přízemních
sporů mezi komunisty a camorristy, ale

Hoře. V březnu, až budete číst Nový
Zebrin, budou už webové stránky funkční.
Budete tak mít lepší přehled o novinkách
a připravovaných akcích, a především
budete mít možnost velmi snadno si online
prohlédnout katalog naší knihovny, zamluvit
si předem požadovanou knihu nebo nám
napsat, co byste chtěli v knihovně mít
a jaké aktivity by se vám líbily.
Snadný přístup na web knihovny bude
z webových stránek obecního úřadu.
Od března jsme pro vás rozšířily výpůjční
dny, budeme mít otevřeno také v pondělí
v obvyklé době od 16:30 do 18:30 hodin
a ve středu od 16:30 do 18:30 hodin.

ústředním tématem románu i celé série
zůstává přátelství vzájemně odlišných
hrdinek, vylíčené s až nemilosrdnou
otevřeností jako systém „spojených
nádob“, jako bolestné zrcadlení, jako
celoživotní soupeření, jako pevné pouto,
které často škrtí. Vše je vyprávěno velmi
poutavě, bezprostředně, takže máte pocit,
že jste součástí děje. První dva díly byly
již zfilmovány a mohli jste je shlédnout
v televizi na stanic Art. Chystá se natáčení
dalších dílů.
Dále pro Vás máme knihu od Sarah Flint:
Rozbité panenky

Dítě leží opuštěné mezi odpadky. Jeho
maličký obličej bílý jako alabastr, tělo
ztuhlé jako miniaturní panenka. Mladá
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Knihovna
prostitutka leží zbitá, její tělo jako figurína
na zmrzlém betonu, všude kolem krev.
Její život vyprchává. Jak se detektiv
Charlie Staffordová a její šéf Hunter
snaží identifikovat oběť násilníka, jejich
vyšetřování je přivádí do drogových
doupat v Lambethu plných poškozených
lidí, jejich životy poznamenané tragédiemi
a násilím jsou většinou nenapravitelně
zlomené. Jak další životy visí na vlásku,
musí Charlie posílit postavení slabých,
aby mohli vystoupit proti těm, kteří se jim
snaží ublížit. Ale může být rozbitá panenka
někdy opravdu uzdravena, nebo budou rány
minulosti utvářet události budoucnosti?

PRO DOSPĚLÉ:
Romantický příběh pro něžné duše od Lisy
Kleypas: Jezero snů

DAREM JSME DOSTALY KRÁSNÉ
NOVÉ KNÍŽKY.
PRO DĚTI:

Detektivku od Karen Rose : Nic neříkej

Rodinná kuchařka čtyřlístku

a komiks Simpsonovi.

Klasický román od Charlotte Brontëové:
Jana Eyrová

Fascinující psychologický román od autora
Velkého Gatsbyho Francise S. Fitzgeralda,
patří k vrcholům světové literatury.

První díl napínavé série od Lee Childa:
Jatka. Zajímavý příběh plný složitých
situací, které jeho hrdina řeší díky svým
zkušenostem z armády.

Pravdivou komedii o manželském soužití,
kdy on ztratil paměť a ona trpělivost,
můžete vidět v Divadle na Jezerce.
Pokud se do divadla nechystáte, přečtěte
si alespoň knihu od Erica Emanuela
Schmitta: Manželské vraždění. Určitě
se nudit nebudete.

Za obě knihovnice zapsala
Zuzana Čermáková
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Představujeme Vám
Představujeme vám paní Dušanu
Starou, která vyrábí v Sibřině ručně
úžasné marmelády, džemy, sirupy,
povidla a pesta.
Dobrý den paní Stará dozvěděla
jsem se čirou náhodou, že vyrábíte
skvělé marmelády, džemy a sirupy na
přípravu domácích limonád. Vše ručně
a v překvapivých chuťových kombinacích.
Na vašich stránkách máte marmelády
i z různého exotického ovoce. K tomu
se ještě dostaneme.
Nejdříve by mě zajímalo, jak jste se
dostala do Čech a pak do naší vesničky
za Prahou. Našim čtenářům musím
prozradit, že mluvíte krásnou měkkou
slovenštinou.
Ano původem jsem ze Slovenska z Bratislavy.
Po střední škole jsem šla na rok a půl do
Anglie, kde jsem se zdokonalila v angličtině,
protože jsem věděla, že moje budoucnost
bude určitě založená i na znalosti angličtiny.
Vystudovala jsem střední školu ekonomickou,
obchodní akademii. Po návratu z Anglie
jsem si našla prvního zaměstnavatele,
mezinárodní společnost Gilette. Díky této
společnosti jsem se poprvé dostala do Prahy.
Praha mě úplně očarovala a já jsem zde
chtěla zůstat pracovat. To mi ale nebylo
u společnosti Gilette umožněno, proto
jsem si našla novou práci v Praze. Nikoho
jsem tu neznala, ale díky podpoře rodičů,
kteří mi věřili, že to zvládnu, jsem se zde
usadila a začala jsem pracovat pro různé
mezinárodní společnosti. Věděla jsem,
že budu chtít vystudovat vysokou školu.
Začala jsem tedy při zaměstnání studovat
International Business School v Brně. Do
školy jsem jezdila o víkendech, ale už
tehdy jsem studovala on-line, tedy některé
příspěvky se dělaly on-line. Ta škola spadala
pod univerzitu v Nottinghamu v Anglii.
Což mě bylo velmi sympatické. Hlavně
mi vyhovoval ten přístup ke studentům.
Magisterské studium jsem ukončila po
osmi letech. To moji rodiče vnímali jako
velký úspěch, ale byl to i pro mě velký
úspěch a velmi dobrá zkušenost.
Mým posledním zaměstnavatelem bylo
Tesco, kde jsem vedla marketingové
oddělení pro značku F&F. To jsem dělala
osm let. Velmi mě to bavilo, protože jsem
mohla být u zrodu této značky. Nicméně
po osmi letech jsem změnila působení
v rámci Tesca a vedla jsem oddělení změn
sortimentu pro střední Evropu. Myslím,

že jsem byla docela úspěšná ve své práci,
ale postupně jsem začala cítit, že to není
úplně to, co bych chtěla. Necítila jsem, že
mě práce dostatečně vnitřně naplňuje. V té
době jsem byla na dovolené v Provence.
No a tam mezi levandulovými poli jsem
se nakonec rozhodla, že potřebuji změnu,
a že po návratu dám výpověď.
To jste se jen tak z ničeho nic rozhodla,
že v práci skončíte, přestože jste v ní
byla tak úspěšná?
Ano, já jsem v té době nic jiného neměla.
Prostě jsem se rozhodla, že si dám půlroční
prázdniny a rozmyslím si, co budu dělat
dál. Začalo mě to táhnout k řemeslu a ke
gastronomii. Můj otec je vyučený řezník,
uzenář a také dělal šéfkuchaře a vedl různé
kuchyně. Takže doma vařil tatínek, ale já
jako dítě jsem se o to moc nezajímala,
prostě proto, že otec vařil a já neměla
potřebu se tím zaobírat. Moje maminka ale
vždy pracovala na zahrádce a zpracovávala
ovoce a zeleninu a my děti jsme jí pomáhaly
zavařovat i vyrábět marmelády. Takže jsem
měla zkušenost z dětství, ale to bylo vše.
Během toho půl roku, co jsem byla doma,
jsem absolvovala i kurs Blanky Milfaitové
(B.M. pořádá akademii výroby špičkových
marmelád, je držitelka četných ocenění
a zlatých medailí z mezinárodních soutěží
špičkových výrobců marmelád. Pozn.
redaktorky), kterou už dnes mohu počítat
mezi své kamarádky. Díky tomu jsem
se hodně naučila a začala se utvrzovat
v tom, co bych ráda dělala. Tato moje
vize se začala naplňovat až když jsem
poznala svého současného muže, který
mě neskutečně podporuje. Když jsme se
poznali, já jsem nepracovala, jen jsem mu

vyprávěla o svých plánech a představách.
On mi velmi pomohl dostat mé vize do
hmatatelné podoby a začali jsme s výrobou
sirupů, marmelád a džemů.
Takže vy jste se prostě rozhodla radikálně
změnit život a začít podnikat sama. To
muselo být zpočátku velmi těžké. Váš
partner Vám také pomáhá vyrábět
marmelády?
To ne, celá výroba jde za mnou. Můj partner
mě velmi podporuje hlavně psychicky,
bez něj bych se do toho nepustila, ale
zastřešuje i obchod a logistiku. Dělá to při
své vlastní práci, a já velmi obdivuji, že to
tak zvládá. Zpočátku jsme velmi dlouho
testovali receptury a neustále ochutnávali.
První marmelády jsme testovali u našich
prvních zákazníků, zpočátku z okruhu
našich známých.
Vy jste si ty recepty sama vymýšlela
nebo jste se někde inspirovala?
Základ receptur tvoří tradiční čistý přístup
a finální příchutě si vymýšlím sama. Naše
sirupy na přípravu domácích limonád
jsou výjimečné tím, že obsahují celé
ovoce. Dužina je v kouskách, jako naše
TOPka Malina, nebo ve formě pyré, jako
například Jahoda (pozn. to hlavně pro děti,
které nemají rády kousky). Naše sirupy
necedíme a v limonádě se do kousků
můžete i zakousnout. Také naše džemy
obsahují kousky ovoce. Mám ráda, když
sklenička džemu vypadá, voní i chutná
například jako jahoda. Pak je doplním
malinami a další delikatesa je na světe.
Hlavní je, aby vše bylo stoprocentně
přírodní a čisté. Prostě abych mohla říci, že
to dám s klidem svému dvouletému dítěti.
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Představujeme Vám
My jsme malá rodinná firma, postupně
nám začali pomáhat i partnerovi rodiče.
Pomáhají nejen psychickou podporou,
která je pro nás moc důležitá, ale dokáží
i přiložit ruku k dílu. Jsou zlatí!
Takže vy nemáte žádné zaměstnance?
Máme brigádníky, kteří nám pomáhají.
Sama bych to už nezvládla. Teď už máme
svůj standardní sortiment, který od nás
zákazníci očekávají, to je základ. Když
chceme zavést nějakou novinku, testujeme ji
nejdříve u našich zákazníků. Většinu našich
zákazníků tvoří kavárny, restaurace, bistra
apod. Menší část jsou koncoví zákazníci,
kteří si objednávají přes e-shop. Restaurace
využívají hlavně naše sirupy, aby mohly
nabízet své domácí limonády. Abychom
udrželi kontakt s koncovým zákazníkem
a měli zpětnou vazbu, snažíme se chodit
na trhy, kde nabízíme celý náš sortiment.
Například velmi ráda chodím na říčanský trh.
To je naše srdcová záležitost. Tady je každý
druhý zákazník náš pravidelný zákazník,
kterého už poznám i přes roušku :-).
To je určitě velmi dobrý pocit, že se Vám
zákazníci vrací. Mě vás doporučil také
můj kamarád, který si Vaše marmelády
kupuje pravidelně. Povězte mi, jak
vlastně získáváte suroviny pro svou
výrobu? Musí být velmi obtížné získat
stabilní dodavatele velkého množství
čistých surovin.
Ano, to máte pravdu. Zpočátku to bylo
opravdu jen o samosběru, kdy jsme chodili
a testovali farmy. Ono posbírat třeba 50 kg
jahod zabere spoustu času. Takže jsme si
museli najít dodavatele, kteří jsou schopni
stabilně dodávat ovoce v požadované
kvalitě. A to není jednoduché. Třeba se
stávalo, že první dodávky byly bezvadné
a pak najednou byla kvalita úplně jinde. Než
jsme opravdu našli spolehlivé dodavatele,
to trvalo strašně dlouho. Najít dodavatele,
kterého nemusíte kontrolovat, to snad
ani nejde.
Takže vy osobně jezdíte na farmy
a kontrolujete kvalitu výroby a produkce?
Zpočátku jsme opravdu osobně jezdili na
farmy a kontrolovali výrobce, ale to už
teď časově nejde.
Teď už víme, na co se zaměřit a kvalitu
kontrolujeme při nákupu surovin, tedy při
přebírání dodávek. Třeba pro naše citrusové
marmelády nakupujeme citrusy z 99 %

z Itálie přes menší společnosti, které mají
přímý kontakt na pěstitele a malé farmy
přímo v té zemi. Pro nás je velmi důležité,
aby bylo ovoce 100 % bio. My používáme
do našich marmelád i kůru z pomerančů
nebo citronů, a to musí být naprosto čisté
bez chemie. Abychom si otestovali kvalitu
našich marmelád, poslali jsme jich pár do
Anglie, kde se koná taková olympiáda
marmelád. Každý rok je tam soutěž, kde
výrobky hodnotí odborná komise. Pro nás
bylo velmi důležité, že každý, kdo tam
pošle svou marmeládu, tak ať už vyhraje
nebo ne, dostane zpětně komentář k tomu
výrobku. Což je úžasná zpětná vazba od
profesionálů. No a my jsem hned napoprvé
dostali medaili. To bylo pro nás ohromné
povzbuzení, že to nechutná jenom nám,
ale je to oceněno i na této profesionální
soutěži. No a pro nás je také zavazující, že
například naše dvoubarevná pomerančová
marmeláda s lesní brusinkou, která získala
zlatou medaili, musí zůstat kvalitativně
totožná. Takže kvalita surovin je u nás
jedním z klíčových témat.
Angličani obecně velmi konzumují
a podporují výrobu marmelád. Patří ke
světové špičce v této výrobě. Vyrábí
je převážně ze sevillských pomerančů,
které mají takovou tu hořkou chuť, kde
je hodně cítit kůra. Na to u nás nejsme
až tolik zvyklí. Proto my své marmelády
vyrábíme z odrůdy Navel. To jsou sladké
pomeranče. Ty jsou našim chuťovým
buňkám příjemnější, nejsou tolik hořké.
Rozdíl mezi našimi marmeládami a těmi
anglickými je také v tom, že oni je krájí
na poměrně velké kousky. Kdežto my naše
citrusy krájíme na jemné až takové vlásečky,
takže výsledná struktura marmelády je velmi
jemná a příjemná. To si ostatně budete
moci vychutnat i v té vaší marmeládě,
kterou od nás máte. Naši zákazníci nás
také vyhledávají pro zajímavé a chuťově
lahodné kombinace. Naše nabídka marmelád
a džemů s doplněním alkoholu, je opravdu
široká. Můžete tak ochutnat pomerančovou
marmeládu se skořicí a tequillou, nebo
jahodový džem s portským vínem. Jsou to
mňamky a většinou jenom tak na lžičku :-)
A to už se těším a jsem na to moc zvědavá.
Už teď se mi sbíhají sliny a myslím,
že se stanu Vaší další zákaznicí. Váš
životní příběh je velmi zajímavý a je na
Vás vidět, že Vás práce nesmírně baví
a nabíjí energií. Povězte mi, jak jste se

dostala z Prahy až sem do Sibřiny, přece
jen je to poměrně neznámý okraj Prahy.
No my jsme bydleli s partnerem na
Vinohradech a zpočátku jsme vařili sirupy
a marmelády v kuchyni doma, pak jsme si
pronajímali restauraci, kde bychom to mohli
testovat, a bylo nám jasné, že potřebujeme
najít něco většího nejen pro výrobu, ale
i sklad. Navíc jsem byla v očekávání, a to
byl další důvod začít hledat něco okolo
Prahy. Prošli jsme spoustu lokalit, ale až
tady jsme věděli, že to je ono. Nevím, čím
to je, ale prostě hned jsme věděli, že tento
dům a tuto lokalitu chceme.
Takže vy jste přišli už do hotového domu?
No ne tak docela. My jsme koupili rozestavěný
dům a všechny místnosti jsme museli
dokončit a předělat tak, abychom zde mohli
žít, vyrábět a skladovat naše výrobky. Teda
vše zrealizoval můj partner Honza a děda
také pomáhal. Jsou moc šikovní. Z bývalé
velké dvougaráže jsme udělali výrobnu
a hned vedle máme sklad, takže máme vše
po ruce, což je skvělé.
Říkala jste, že máte malou dcerku, kolik
je jí roků?
Máme čtyřletou dcerku Natálku. Musím
se pochlubit, že je velmi šikovná a už má
i svou funkci hlavního ochutnávače, takže
to prý jednou za mě převezme.
Tak to Vám přeji, hlavně aby jí to
vydrželo. Řekněte mi, při všem tom
pracovním a rodinném vytížení stíháte
ještě něco jiného? Máte čas i na nějaké
další koníčky?
No abych řekla pravdu, mně už moc času
nezbývá, trávím v práci hodně času, a kromě
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Představujeme Vám
toho máme i dost velký pozemek, takže se
snažím i trochu zahradničit, což mě baví
a uklidňuje. Kromě toho mám ráda ruční
práce, řemesla, takže si vyrábím různé
výrobky z jednoduchých materiálů, jako
je cement nebo sádra. Dáváme je i našim
zákazníkům jako dárek, jako takovou
pozornost navíc. No a během covidové
uzávěrky mě hodně bavilo pečení. Peču
kváskový chléb, začala mě bavit cukrařina,
do toho vařím a pečuji o rodinu, takže se
opravdu nenudím.
To věřím, že se nudit nestihnete. Já
jsem ráda, že jste na sebe prozradila, že

kromě marmelád a sirupů i ráda pečete
a vaříte. Mohu Vás požádat o nějaký
Váš oblíbený recept, který byste mohla
našim čtenářům poradit? Něco ne moc
složitého, co je oblíbené ve Vaší rodině
a třeba i nějakou specialitu ze Slovenska.
Ještě Vás poprosím, abyste nám na
závěr vysvětlila rozdíl mezi džemem
a marmeládou. Dost se to, plete, a ne
každý ví, že je v tom rozdíl.
V minulosti bychom o rozdílech více
diskutovali, ale v současné době je specifikace
jasná, upravuje ji legislativa EU. Velmi
zjednodušeně říkám, že marmeláda je
vlastně džem, který obsahuje minimálně

20 % citrusů. Všechno ostatní, jako jahody,
maliny anebo meruňky, je džem. Povidla,
rosoly atd. jsou už za hranicí této definice.

Škvarkové pagáče

a promícháme. Uděláme žlábek, do něj
vyklepneme vajíčko, přidáme povolené
sádlo a kvásek. Vypracujeme hladké těsto.
Necháme pod utěrkou 30-45min kynout.
Těsto vyválíme na výšku 1,5cm, potřeme
umletými škvarky, 3x přeložíme. Necháme
pod utěrkou 10 minut odpočinout. Tento
postup překládání opakujeme 3x. Nakonec
vykrájíme 2-3cm vysoké pagáčky o průměru
asi 4cm a necháme na plechu pod utěrkou
30 minut dokynout.
Nožem uděláme ozdobnou mřížku, potřeme
rozšlehaným vejcem, posypeme kmínem
a solí.
Pečeme v předehřáté troubě na 180°C,
15-20 minut.

500g polohrubé mouky
250ml vlažného mléka
1 kostka droždí
1PL vepřového sádla
2 vejce (jedno do těsta, jedno na potření)
1 ČL cukru
1 PL soli
350g umletých vepřových škvarků
kmín, hrubá sůl
Jak na to:
Připravíme si kvásek z mléka, cukru
a droždí. Necháme pracovat 15minut.
V hnětací míse si navážíme mouku, sůl

Chci Vám moc poděkovat za milé povídání
a čas, který jste mi věnovala a také za
Vaše skvělé výrobky, na které se už moc
těším. Přeji Vám hodně inspirace na nové
recepty a třeba další skvělé ocenění Vašich
marmelád a džemů na mezinárodních
soutěžích, ale hlavně ať stále chutnají
Vašim zákazníkům.
Zapsala a do češtiny převedla
Zuzana Čermáková

Zahradník Šikula
Nejčastější chyby při přípravě užitkových záhonů
Určitě se již těšíte, až budete moci vyset
semínka či vysadit pracně napěstované
sazeničky na záhon a těšit se na úrodu.
Víte ale, čeho se musíte vyvarovat, abyste
se očekávané úrody opravdu dočkali?
Občas totiž děláme, zcela nevědomky
samozřejmě, poměrně zásadní chyby,
které mohou ovlivnit konečný výsledek.
1. Hnojení nevyzrálým kompostem
Pokud surový, nedozrálý kompost použijete
na přilepšenou ke starším a již zakořeněným
rostlinám, zase tak moc se nestane. Opačný
efekt však nastává ve chvíli, kdy neuleželý
kompost zaryjete do záhonu, kam se chystáte

vyset nebo vysadit čerstvě zakořeněné
sazeničky. Semínka nebudou vzcházet
spolehlivě a u sazeniček zase hrozí popálení
citlivých kořínků. Dokonce se zjistilo, že
nevyzrálý kompost přitahuje, ve srovnání
s uleželým kompostem, slimáky. A víte,
jak zjistíte, že váš kompost je vyzrálý
a připraven k použití? Kromě toho, že je
tmavý, jemný a příjemně voní, nevidíte
také žádné rostlinné zbytky, můžete
k testu použít oblíbenou řeřichu. Pokud
totiž řeřicha vyklíčí stejně rychle a hustě
jako ve výsevním substrátu, je kompost
již zralý a můžete ho použít. V opačném
případě s jeho použitím ještě vyčkejte.

2. Zbytečně časté rytí
Již odnepaměti se tvrdí, že záhon se musí
zrýt, a to buď na jaře nebo na podzim.
Ale ono to tak být nemusí a vždy je nutno
zvážit výhody a nevýhody rytí. Výhodou
je provzdušnění půdy či zlepšení příjmu
vody. Nevýhodou je, že rytím se na
povrch dostanou semena plevelů, která
nyní velmi rychle vyklíčí. Častým rytím
narušíte strukturu půdy a vazby půdních
mikroorganismů včetně symbiotických hub,
které mohou plodinám velmi prospívat.
Takže rytí má určitě smysl v těžké, jílovité
půdě, kdy zároveň zapravíme hnůj nebo
kompost. Pro provzdušnění půdy stačí
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použití rycích vidlí, aniž bychom půdu
obraceli. Lze také využít pracovité žížaly,
které, pokud dodáme kompost a později
třeba sekanou trávu, kterou nasteleme na
povrch záhonu, se o provzdušnění půdy
postarají samy, a to bez vašeho přičinění.
To zní dobře, co říkáte?
3. Zbytečně velké záhony
Určitě jste přes zimu přemýšleli, co všechno
chcete letos pěstovat, a aby se vám to na
záhon všechno vešlo, zvolíte pokud možno
ten největší. Ale pozor, při plánování
velikosti užitkového záhonu nesmíte mít
velké oči a trochu předvídat. Obecně, pokud
budete mít záhon širší než 120 cm, těžko
dosáhnete do jeho středu, což by mohl být
trochu problém. Takže vždy je lépe mít
několik menších záhonů, které budete moci
snadno opečovávat nežli jeden obrovský.
Nezapomeňte také na cestičky mezi záhony,
které můžete vysypat třeba mulčovací kůrou.
Doporučuji vytvořit mírně zvýšené okraje
záhonů, protože pak budete moci snadno
přidávat kompost či nastýlku.
4. Příprava záhonu v nevhodnou dobu
Tak moc se těšíte na to, až budete moci
vyset semínka, že nevyčkáte na vhodné
podmínky, a potom provedete více škody
než užitku. Aby se totiž semínkům na záhoně
líbilo, záhon musí být rovný, s jemnou
strukturou a hlavně bez hrud. Počkejte
tedy až bude pár dnů sucho a povrch se
nebude lepit. Těžké půdy prosychají déle
než lehké. Pokud počasí nepřeje a často
prší, můžete záhon při dešti vždy zakrýt
fólií a jakmile přestane pršet, ho zase
odkrýt, aby mohl dále vysychat. Buďte
trpěliví, všechno má svůj čas.
5. Chybějící zpevnění
K tomu, aby vysetá semínka nezůstala
ve vzduchových kapsách, které vznikají
v případě, že půdu nakypříte až moc,

musíte před samotným setím půdu lehce
zpevnit. Stačí poplácat lopatou, prknem,
lehčí postavy se mohou po záhoncích
šouravým krokem projít, někteří zahradníci
si na boty přidělají prkýnka, aby nedělali
hluboké stopy, někdy stačí uplácat dlaněmi.
Teprve potom přijde na řadu lehké uhrabání
povrchu, vytvoření řádků a samotný výsev.
6. Příliš časné mulčování nevhodným
materiálem
Pozitivní funkce při používání mulče je
známa, mulč šetří vláhu, brání erozi, chrání
kořeny rostlin, podporuje úrodnost půdy
a minimalizuje růst plevelů. Toto ovšem
nesplňuje např. často oblíbená nastýlka ze
slámy nebo listí, která brání prohřátí půdy.
Pokud teplota půdy nebude nad 10 °C,
semínka budou špatně klíčit a na záhoně se
nebude líbit ani sazeničkám. Proto, pokud
jste nastýlku měli na záhoně přes zimu, což
je v pořádku, včas ji odstraňte, aby se půda
mohla prohřát od sluníčka. Pro rychlejší
prohřátí lze použít černou fólii. Pro setí
je vhodnějším mulčem uleželý kompost,
zhruba deseti až patnácti centimetrová

vrstva, která se dobře prohřeje a zároveň
potlačuje růst plevele.
7. Nedostatečné mulčování
Někdy se může stát, že mulče dáme
nedostatečné množství a plevel zvítězí,
min. vrstva je 5 cm a více. V takovém
případě můžeme mít ještě dvě pojistky.
Tou první je použití papírového kartonu,
který se časem sám rozloží a díky tomu,
že brání pronikání světla, nemůže plevel
fotosyntetizovat a uhyne. Na karton dáme
cca 20 cm uleželého kompostu a můžeme
vysévat. Druhou variantou, možná lepší,
je alespoň pro první sezónu rozprostřít na
záhon mulčovací textilii, která se používá
i při realizacích pod anorganický materiál.
Občas se ale stává, že právě pod textilii
se rádi schovávají slimáci, jsou tak přímo
u zdroje, je tedy nutné, během sezóny,
občas jejich skrýš zkontrolovat.
Přeji vám krásné jaro a plno
krásných chvil na vašich zahradách.
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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SOSák
Masopust pro Ukrajinu
Symbolem dvacátého ročníku MASOPUSTU
se stala modrožlutá mašlička.
Výtěžek z masopustu pošleme na účet
ukrajinské ambasády na doporučení Člověka
v tísni. Příjemce platby/majitel účtu:
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
Číslo účtu: 304452700/0300
Účastníci masopustu přispěli do
masopustních kasiček celkem 28 662 Kč.
Z prodeje dobrot a nápojů po odečtení
nákladů je výtěžek 40 000 Kč.
Celková částka pro Ukrajinu je 68 662 Kč.
Z tohoto výtěžku jsme již v neděli, na základě
doporučení Bohdana Rajčince předsedy
ukrajinské iniciativy v ČR, zakoupili termovizi
pro noční vidění v hodnotě 18 000 Kč, která
už je u ukrajinské armády.
Děkujeme všem za štědrou podporu
S úctou SOSáci
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Divadelní spolek Jirny

Divadelní ochotnický spolek Jirny a SOS Jirny

vás zvou
v neděli 20. 3. 2022 v 15:00 hod

do sálu Kvapík u Antošů v Jirnech
na pohádku:

Vhodné pro děti od 3 do 10let.

vstupné 80 Kč
obec Jirny
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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

ZAHRADNÍ TECHNIKA

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.

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván jako čtvrtletník, toto vydání vychází v březnu 2022
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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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
individuální
individuální přístup
přístup
angličtina,
a němčina
němčina
angličtina, španělština
španělština a

„učíme
„učíme se
se venku“
venku“
Přijďte
Přijďte se
se k
k nám
nám

kdykoli
kdykoli podívat.
podívat.

AKREDITACE
AKREDITACE

MŠMT
MŠMT

Victoria
Victoria School
School s.r.o.
s.r.o.

ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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Česko–anglická
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www.victoria-school.cz
NOVÉ KVĚTINÁŘSTVÍ a DÁRKY

VE FARMÁŘSKÉM KRÁMKU V ŘÍČANSKÉ ULICI V SIBŘINĚ

Máme pro vás nabídku jarních cibulovin, macešek, petrklíčů a bylinek.
Najdete zde i semínka pro jarní sázení.
NOVĚ JSME OTEVŘELI PRODEJNU ŘEZANÝCH I HRNKOVÝCH KVĚTIN.
Děláme vazby kytic a květinových dekorací,
nabízíme také široký sortiment dárků a čokoládových dobrot.

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí-sobota 9-18hodin, neděle 9-12 hodin

