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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
náš čtvrtletník vychází v době rozvolňování omezení a vládních
nařízení z důvodů pandemie Corona Viru Covid19. Řada akcí
byla zrušena a přesunula se na podzimní termíny. Mateřská
školka byla uzavřena, kroužek mladých hasičů se nekonal,
fotbalisti se nemohli scházet, ani knihovna nefungovala.
Všichni to dobře známe. Z těchto důvodů nemáme žádné
příspěvky od fotbalistů a hasičů, z mateřské školky jen pár
informací a fotky prací žáků. Inzerenti se dosud nevzpamatovali z krize a své inzeráty nám neposlali. Plánovaný jarní
výlet do elektrárny Temelín bude přesunut na říjen, pozvánku
najdete na další straně.

Nicméně se v obci připravuje řada nových aktivit, čtěte pozorně
Zprávy z obce a další rubriky, kde se vše dozvíte.
Abyste nebyli ochuzeni o krásné fotky, chci vás potěšit alespoň
záběry z krásné jarní přírody. Naštěstí nám v posledních dnech
trochu sprchlo a příroda je v těchto dnech nejhezčí.
Za redakci Nového Zebrinu Vám všem přeji krásné léto,
hodně zdraví a doufám, že si užijete pěknou dovolenou u nás
v Čechách a na Moravě nebo u našich sousedů v zahraničí.
Pilně foťte a pošlete mi Vaše záběry z letní dovolené, ráda je
v Zebrinu po prázdninách zveřejním.
Zuzana Čermáková,
šéfredaktorka Nový Zebrin

Naše obec z ptačí perspektivy, foto J. Neckářová

Dřevitá pivoňka, foto Z. Čermáková

Kocouří lože v šantě kočičí, foto Z. Čermáková
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POZVÁNKA NA PODZIMNÍ VÝLET
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN
&
PŘÍRODOVĚDNÉ MUZEUM SEMENEC
ODJEZD: 3. 10. 2020, SIBŘINA 6:10 hodin, STUPICE 6:15 hodin
CO NÁS ČEKÁ:
Odjezd v plánovaný čas směr Temelín,
v 9 hodin komentovaná prohlídka elektrárny
(exkurze do infocentra, kde první část proběhne
v kinosále a druhá v interaktivních sálech u modelů).
Exkurze potrvá cca 2 hodiny.
Po odjezdu si dáme oběd a poté pojedeme do Přírodovědného muzea Semenec uvidíme nádherné přírodní
muzeum i vnitřní expozice-prohlídka potrvá asi 1,5 hodiny.
Objednávejte do 26. 9. 2020 na tel.: 724 745 239, Petra Kubánková.
Cena: důchodci ze Sibřiny a Stupic ZDARMA, děti 50 Kč, ostatní 150 Kč.

Jarní zahrada, foto J. Neckářová
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Veřejné zasedání zastupitelstva dne
19. 2. 2020
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
19. 2. 2020 v budově OÚ v Sibřině od
18:30 hod. do 18:55 hod.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
11. 3. 2020
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 3.
2020 v budově OÚ v Sibřině od 18:30 hod.
do 19:02hod.
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.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
25. 3. 2020
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina proběhlo, dle
usnesení vlády České republiky ze dne
23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového
opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2 na
území České republiky, za využití prostředků

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
15. 4. 2020
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina proběhlo, dle
usnesení vlády České republiky ze dne
23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového
opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2 na
území České republiky, za využití prostředků
pro komunikaci na dálku. Zároveň výše
uvedené usnesení vlády vyloučilo osobní
přítomnost veřejnosti.
Zasedání zastupitelstva obce Sibřina proběhlo: 15. 4. 2020 od 11:00 hod. do 11:14hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení a pro-

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.
ZO schvaluje na základě předloženého vyúčtování za rok 2019 dotaci

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do
programu VPS-228-2-2020 „Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí“ a schválení záměru výstavby
1. stupně základní školy Sibřina.
ZO schvaluje z důvodu projektu výstavby
1. stupně ZŠ Sibřina v prostorách MŠ
Sibřina, snížení počtu dětí MŠ o 28 dětí
ze 103 na 75 dětí.

na rok 2020 pro spolek Sosák ve výši
70 000 Kč.
ZO revokuje usnesení č. 96/2019
a schvaluje Smlouvu o dodávce vody
mezi obcí Sibřina a odběrateli (občany)
obce Sibřina a Stupice.

vedení NN, kterou nám bude provádět dle
vypracované projektové dokumentace
Elmoz Czech s.r.o. na stavbu Stupice,
Královická – přel. JB č.k. 922, č. projektu IZ-12-6001563.
Pan starosta Luděk Havel informoval občany o změnách ve Smlouvě
o odvádění odpadních vod. Změny
ve smlouvě nejsou významné, proto
tuto smlouvu nebudeme revokovat
a schvalovat znovu.

ZO schvaluje smlouvu na realizaci přeložky distribuční soustavy venkovního

pro komunikaci na dálku. Zároveň výše
uvedené usnesení vlády vyloučilo osobní
přítomnost veřejnosti.
Zasedání zastupitelstva obce Sibřina proběhlo: 25. 3. 2020 od 17:00 hod. do 17:13hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení a projednané informace. Tam, kde je to potřeba,

jednané informace. Tam, kde je to potřeba,
zveřejňujeme i průběh jednání. Plný text
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1219.1.18
mezi obcí Sibřina a Voda VZ service, s.r.o.
Předmětem smlouvy je zajištění vybraných
služeb spojených s provozováním vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
v obci Sibřina.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci části veřejné zakázky s názvem
„Chodník Sibřina-Květnice“ mezi obcí
Sibřina a Společností Sibřina/Stupice –
T4 Building a PORR.
Předmětem smlouvy je výstavba levostranného chodníku podél silnice III/01211
a to včetně dešťové kanalizace, jehož

zveřejňujeme i průběh jednání. Plný text
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2020
ZO neschvaluje územní souhlas pro
MAS na období 2021-2027
Obec bude jednat o ukončení spolupráce
s Mas regionem Pošembeří.

rozsah je specifikován v této smlouvě
a v jejích přílohách.
ZO Smlouvu o dílo na realizaci části
veřejné zakázky s názvem „Výstavba
stezek pro chodce a cyklisty Sibřina
a Stupice“ mezi obcí Sibřina a Společností
Sibřina/Stupice – T4 Building a PORR.
Předmětem smlouvy je realizace výstavby
novostavby cyklostezek a stezek pro pěší
v obci Sibřina a Stupice, jehož rozsah je
specifikován v této smlouvě a v jejich
přílohách.
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu bytu
Říčanská 15, 250 84 Sibřina mezi obcí
Sibřina a paní Marcelou Pazderovou
a panem Jaromírem Pazderou.
V dodatku dochází k úpravě plateb ná-
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jemného. Vyčlenila se platba za vodné
a fekálie a nahrazuje se úpravou textu
ve službách tak, že nájemci budou platit
cenu za vodné a stočné odpovídající jim
naměřené spotřebě.

ZO schvaluje Smlouvu o nájmu bytu
Říčanská 31, 250 84 Sibřina mezi obcí
Sibřina a paní Veronikou Štěrbovou.
V dodatku dochází k úpravě plateb nájemného. Vyčlenila se platba za vodné

a fekálie a nahrazuje se úpravou textu
ve službách tak, že nájemci budou platit
cenu za vodné a stočné odpovídající jim
naměřené spotřebě.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
13. 5. 2020

Petra Kubánková, Petr Mik, Miloš Koubek

ZO schvaluje zrušení bodu č. 6 z důvodu nenaplnění personálního obsazení
kronikáře.

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
13. 5. 2020 v budově OÚ v Sibřině od 18:30 hod.
do 19:26 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.
		
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
obce Sibřina.
Pro: Luděk Havel, Bohuslava Kolářová,
Josef Novák, Jana Knytlová, Roman Koštein,

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
HZS Středočeského kraje a regionu
Středočeského kraje vyššího územního
správního celku na nákup hasičského
dopravního prostředku pro JSDH Sibřina
v částce 900 000 Kč.
ZO schvaluje podání výběrového řízení
na rekonstrukci – přestavbu některých
prostor tříd MŠ na ZŠ a vybudování
lapače tuků s připojením na kanalizaci
v ceně cca 400 000 Kč.
ZO schvaluje podání žaloby na společnost
Technoexport z důvodu neuhrazeného
penále za nedodržení termínu ukončení
prací dle SOD o 180 dní.

ZO schvaluje revokaci usnesení č. 66/2019
ze dne 30. 10. 2019, kdy došlo k chybnému
přepisu zápisu s tím, že nebylo uvedeno
datum, od kterého jsou poskytovány
odměny za výkon funkce zvolených zastupitelů. Schvaluje – datum, od kdy jsou
poskytovány odměny je od 1. 11. 2019.
ZO schvaluje revokaci usnesení č. 85/2019
ze dne 18. 12. 2019, kde nebylo určeno,
z jakého zdroje bude schodek kryt.
Schvaluje – doplňujeme, že schodek
rozpočtu bude kryt z finanční rezervy
BÚ Sibřina.

OBEC A CORONAVIRUS
Vážení spoluobčané,
to, že coronavirus zasáhl do našich životů
citelným způsobem, není třeba příliš rozvádět.
Rád bych však poděkoval všem, kteří nabídli
svou pomoc v této obtížné době. V krizových
situacích se vždy projeví úroveň takzvané
„občanské společnosti“. Jestli se lidé zajímají
jen o to, co ohrožuje jen je a co dostanou,
nebo jestli jsou ochotní pomáhat i ostatním
a tím zlepšovat celkovou situaci své obecní
komunity a tím i celé společnosti. Není důležité,
jak moc kdo pomohl, ale jestli pomohl nebo
byl ochoten se zapojit ve prospěch ostatních.

Jsem velmi šťastný, že tato solidarita a pomoc
v naší obci existují. Ukazuje to, že nejsme
pouhou noclehárnou Prahy, máme své spolky
a obecní život, který se dokázal semknout
a nezištně pomoci. Tímto děkuji SK Viktoria
Sibřina za urgentní dodávku roušek, které
byly distribuovány našim seniorům, dále
chci poděkovat našemu sboru dobrovolných
hasičů Sibřina, kteří pomohli s distribucí
roušek, desinfekce, šitím dalších roušek a byli
v pohotovosti pro případ naléhavé potřeby,
sdružení SOSák, které nabídlo kapacitu své
dětské skupiny pro potřeby hlídání dětí zdra-

votníků a složek IZS a měli kontaktní místo
pro pomoc seniorům. Dále bych rád poděkoval jednotlivým občanům, kteří nabídli přes
obec svou pomoc nebo pomohli přímo svým
sousedům a známým a tvořili tak nemalou
základnu, která dávala jistotu, že problémy
dokážeme řešit. Nedokážu zde vyjmenovat
všechny, ale jsem jim za projevenou ochotu
i činnost velmi vděčný a mohu říci i pyšný
na to, že mohu být starostou obce, která si
dokáže pomáhat.
DĚKUJI VŠEM,
Luděk Havel, starosta obce

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Vážení spoluobčané, rád bych vás v tomto
a následných článcích informoval o provozu
obce v širších souvislostech, abyste byli
informováni o problematice jednotlivých
agend, které obec musí řešit a mají vliv na
vás občany. Dnešní článek bych rád věnoval
svozu a likvidaci komunálních odpadů.
Letošní rok došlo k navýšení ceny za odvoz

netříděného komunálního odpadu (černá
popelnice). V naší obci zabezpečuje svoz
odpadu firma FCC. Jedná se o poměrně
velkou firmu s vlastním vozovým parkem
a vlastní skládkou odpadu a kapacitami na
svážení a třídění recyklovatelného odpadu.
To umožňovalo relativně dobrou cenu,
kterou platíme za svoz odpadu a jistotu

nepřerušovaného odvozu. Poslední navýšení
víceméně kopírovalo inflaci za poslední roky,
kterou nám FCC několik let nezohledňovala
a nezvyšovala nám poplatky.
Tento stav berme jako výchozí, bohužel ne
trvalý. V nové strategii vlády ČR ohledně
odpadů je hlavním bodem zákaz skládko-

Strana 5

Nový Zebrin 2/2020

Zprávy z obce
vání netříděného komunálního odpadu,
zvýšení podílu tříděného odpadu a povinné
spalování netříděného odpadu. Tyto jinak
chvályhodné záměry podporované nejrůznějšími aktivistickými skupinami, snícími
o bezodpadovém hospodářství a cirkulární
ekonomice, bohužel narážejí na jeden
zásadní problém – KDO TO ZAPLATÍ?
Jako u spousty dalších projektů, kdy si
někdo staví vlastní sny za cizí peníze, to
nakonec odskáče obyčejný občan.
Nyní se tedy nacházíme na začátku pětileté (desetileté) cesty, na jejímž konci se
veškerý netříděný odpad bude spalovat
nebo bude zatížen obrovskou ekologickou
daní. Na první pohled nic těžkého, tak
ten odpad prostě spálíme, bohužel jediná
spalovna široko-daleko je Malešická spalovna v Praze. Ta je samozřejmě vytížena
z velké části Prahou a teprve zbylé kapacity nabízí Středočeskému kraji. Bohužel
spalovna pokryje jen malou část, kterou
Středočeský kraj vyprodukuje. Nastane
tedy ohledně odpadu klasická nerudovská
otázka,,Kam s ním?“
V první řadě, co má v plánu stát, potažmo
Středočeský kraj? Logicky by měl podpořit
výstavbu dalších spaloven a třídíren odpadu,
které by měly fungovat dříve, než vejde
v platnost zákaz skládkování (posunuto
na 2030). Byla tedy naplánována mega
spalovna v blízkosti Mělníka a několika
velkých překladišť odpadu pro zabezpečení svozu z celého kraje. Asi si dokážete
představit „nadšení“ obyvatel Mělníka
i dalších obcí, kde by měly být postaveny
zmíněné překladiště. Navíc kraj a stát
dává od těchto překladišť ruce pryč a jeho
záměr je dát nanejvýše nějakou dotaci,
a aby obce samy společně vytvořily překladiště (nejlépe u vlakové vlečky), kde
by byl odpad předtříděn a předpřipraven
pro odvoz vagóny. To znamená pro obec
(obce) připravit překladiště, zajistit jeho
provoz, nasmlouvat svoz odpadu na překladiště, odvoz do spalovny a nasmlouvat
spalovnu samotnou. I kdyby vše běželo
bez problému, tak kolečko Projekt-Posouzení vlivu na prostření (EIA)- stavební
povolení – samotná stavba-provoz bude
trvat podstatně déle než zmiňovaných
pět let. Takže stát ani Středočeský kraj
nám mnoho nepomohou, což jim nebrání
v každoročním zvyšování poplatků za
skládkování z důvodu „aby se vybralo na

ekologické spalování“. Takže likvidace
odpadu bude zdražovat a problém „Kam
s ním?“ nám zůstává.
Co nám radí eko-aktivisté. Poslední dny jsem
zahlcen nabídkou nejrůznějších seminářů
a porad, jak v obci vybudovat moderní systém
třídění, či rovnou cirkulární (bezodpadový)
systém. Třídění odpadu je samozřejmě správný
a důležitý směr, kterým se ubírat. Jsem rád, že
občané naší obce jsou v tomto ohledu velmi
činní a naše kontejnery na tříděný odpad
jsou hojně využívány. Snižuje to náklady
občanů na objem jejich popelnic a obci to
snižuje náklady na likvidaci. Bohužel i zde
začíná být stejný problém jako s odpadem
netříděným. Největší odběratel tříděného
odpadu – Čína, která odebírala přes polovinu všech plastů a papíru vyprodukovaných
v Evropě, již nemá valný zájem ho odebírat.
Tudíž jednoduchá „likvidace odpadu“, která
spočívala na systému nalož na loď, seber peníze
a nestarej se, je pryč. Nejen Česká republika,
ale celá Evropa dnes řeší neřešitelný problém,
co s tříděným odpadem. Jako příklad uvedu
oznámení firmy EKO-KOM, hlavního hráče
ve zpracování papírového odpadu, že zvyšuje
od 1. 1. 2020 poplatek za dotřídění papírového
odpadu ze 100kč na 450kč za tunu papíru. To
znamená zdražení/snížení výkupní ceny o cca
35 haléřů na kilogram papíru. Při dnešních
výkupních cenách 60 haléřů za kilogram je
to snížení ceny výkupu více jak o polovinu.
Takže obce dostanou za vytříděný papír
o polovinu méně než dosud (cca 20-30 haléřů
za kilogram).
Z výše uvedeného si sami můžete udělat
obrázek, jak se bude vyvíjet cena „za popelnici“. Úkolem vedení obce (a tedy hlavně
mým) je co největší snížení negativních
dopadů celého procesu. Jednoduše řečeno,
abychom zaplatili co nejméně a zvýšení cen
dopadlo na naše občany v rozumné míře.
Dnes platíme za odvoz a skládkování asi
900kč za tunu odpadu. Státní ekologické
poplatky vyženou cenu skládkování až na
2800 kč za tunu!!! Takže cena za likvidaci
vzroste 3x a tím samozřejmě i cena za
svoz černé popelnice. Řešením je zvýšit
objem třídění odpadu a tím snížit nároky
na svoz netříděného odpadu. To naráží
na další problém, který jste již určitě
zaregistrovali, a to plné kontejnery na
tříděný odpad a nepořádek kolem nich.
Bohužel naše kontejnery jsou využívány
i občany okolních obcí a často i zne-

užívány. Tyto výše zmíněné problémy
by se daly elegantně vyřešit systémem
svozu tříděného odpadu přímo z domu
(takzvaný „Door To Door“ systém). To
znamená, že každý by měl doma vlastní
žlutou a modrou (plast, papír) popelnici na
tříděný odpad poskytnutou obcí zdarma.
S tímto modelem jsou dobré výsledky,
protože kvantita i kvalita třídění se tímto
jednoznačně zvyšuje, protože každý se
stará o „svůj“ tříděný odpad. Na druhou
stranu jsou zde zase zvýšené nároky na
umístnění na pozemku občana, kdy se
počet „popelnic“ zvýší na tři a pokud má
i hnědou na bioodpad tak na čtyři. Také
četnost svážení černé popelnice by byla
možná pouze 1x za 14 dní, jelikož druhý
týden by byl vyhrazen pro svoz žlutých
popelnic a svoz modré popelnice na papír
by byl 1x za měsíc. Na sběrných místech
by zůstaly pouze kontejnery na sklo, tetrapacky, oleje a kovové obaly. Samozřejmě
se může stát, že občan má výjimečně více
tříděného odpadu, než je schopen dát do
své popelnice. Tento případ by se mohl
řešit umístněním několika velkoobjemových kontejnerů v uzavřeném objektu
a s odběrem odpadu v určených časech
pod dohledem odpovědného pracovníka
obce, aby se zamezilo zneužívání našich
kapacit občany jiných obcí.
Jako poslední informaci pro vás bude
možnost řešit svoz bioodpadu přes obec,
stejně tak jako černou popelnici. Firma
FCC nabídla, že zašle výhodnější nabídku na svoz, než máte nyní s pražskými
službami. K této změně nás vede nejen
možnost levnějšího svozu, ale i naplnění
zákona o odpadech, kde odpovědnost má
obec. Navíc se tím zvýší váha tříděného
odpadu za obec a tím i více peněz pro
obec za tříděný odpad. Tyto peníze jsou
použity na snížení poplatku za odvoz
černé popelnice, takže by tato změna měla
výrazně kladný vliv na občany.
Takže rozhodování nebude jednoduché.
Chybné rozhodnutí nám může hodně
uškodit, ale nečinnost a vyčkávání na to
„co bude?“ nám uškodí zcela určitě. Vaše
dotazy či připomínky na výše zmíněný svoz
tříděného odpadu rádi uvítáme, abychom
měli představu o vašem názoru. O dalším
vývoji vás budeme informovat.
Luděk Havel, starosta
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KLUB TURISTŮ SIBŘINA
Chodíte rádi? Rádi
poznáváte krásná místa
v našem okolí a to
pěkně po svých? Tak
právě pro vás vznikl
nový turistický klub v naší obci. Věkové
omezení členů nemáme, zkrátka kdo má
nohy a nebojí se je používat, je u nás vítán.

V rámci našich výletů, na kterých se vždy
společně domluvíme, navštívíme známá
i neznámá místa a to nejen v našem okolí.
Vezmeme si batůžek, sváču a zažijeme
společně spoustu legrace, dobrodružství
a získáme nová přátelství. Naše výlety
budou vždy zvoleny tak, aby si všechny
věkové skupiny přišly na své.

První schůzka naší turistické party bude
9. července 2020 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Sibřina od 18:30 hod.
Pravidelné informace o plánovaných
výletech pak naleznete na stránkách obce.
Těším se na vás!
Jiřina Neckářová, zakladatelka klubu

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
ANEB PLÁN ROZVOJE SPORTU V OBCI
Milí spoluobčané, jak jsem slíbila, přináším vám výsledky dotazníkového šetření
týkající se rozvoje sportu v naší obci.
Dotazník jste jednak obdrželi jako součást
minulého čísla Nového Zebrinu a jednak
byl ke stažení na stránkách obce. Bohužel,
zapojilo se do něj pouze 13 občanů, a to je
opravdu hrozně málo. Je smutné, že ostatní
občané se pouze dokáží rozčilovat nad
tím, že se v naší obci nic neděje a nikdo
nic nedělá, ale jakmile se někdo pokouší
o nějakou změnu, většina lidí se nezapojí
a nedokáže věnovat ani 5 minut k tomu,
aby odpovědělo na 2 otázky. Potom je ale
jasné, že si není nač stěžovat, začít totiž
musíme každý sám u sebe.
Každopádně i z toho malého počtu dotazníků,
které se mi navrátily, se dá ledacos vyčíst.
Co byste tedy chtěli v naší obci nového?
Nejvíce hlasů získaly míčové hry, tzn.
volejbal, basketbal, nohejbal, stejný počet
hlasů má ping pong, tenis nebo badminton
a jóga. Turistika se umístila na druhém
místě se třemi hlasy, dva občané by uvítali
šachový a karetní kroužek, jeden občan
bojové a adrenalinové sporty a jeden občan

bowling. Většina z nás je ochotna hradit
členský poplatek do 500 Kč za měsíc, tři
občané dokonce 1000 Kč za měsíc.

toto možné nebude. Proto budeme muset,
prozatím, navštěvovat tato cvičení v některé
z okolních obcí.

V rámci dotazníků jste také vyslovili myšlenku, že nejvhodnějším řešením by bylo
vybudování multifunkčního hřiště, které by
sloužilo pro hru míčových her. Na základě
jednání zastupitelů s předsedou fotbalového
klubu Viktoria Sibřina p. Zdeňkem Kukačkou došlo k dohodě o možnosti využívání
hřiště s umělým povrchem v areálu SK
Viktoria Sibřina občany Stupic a Sibřiny.
V průběhu následujících týdnů bude zpracován a připraven model, jakým způsobem
budou moci občané Sibřiny a Stupice toto
hřiště s umělou plochou užívat. O dalším
průběhu jednání vás budeme informovat na
stránkách Nového Zebrinu a na webových
stránkách obce.

Další novinkou v naší obci je založení Klubu
turistů Sibřina, neboť vycházíme-li z vašich
požadavků, právě turistika se umístila hned
za míčovými hrami. Více o turistickém klubu
se dozvíte v dalším příspěvku.

Co se týče šachového a karetného kroužku,
i to je možnost, pokud se mezi vámi občany
najde někdo, kdo by tento kroužek chtěl
vést. Jóga a fitness bylo prozatím možné
navštěvovat ve 3. n.p. naší mateřské školy
v rámci volnočasových aktivit, od září ale

Budu se těšit na setkání s vámi ať již na
nějakém turistickém výšlapu, nebo na nějaké
akci pořádané obecním úřadem.

Zmínkou bylo také to, že zde chybí ZŠ,
nicméně i to se od září letošního roku
změní a v prostorách naší MŠ přivítáme
první žáky naší Základní školy.
Budete-li mít nějaké nápady a podněty k tomu,
jakým způsobem bychom mohli sportovní
aktivity v naší obci vylepšit, napište mi na
mailovou adresu, která slouží především
vám, občanům: rozvojsportu@seznam.cz.

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.,
zastupitelka obce

POUŠTĚNÍ DRONŮ V NAŠÍ OBCI
Milí sousedé,
je mezi námi pár jedinců, kteří se baví
tím, že pomocí svých dronů sledují své
sousedy. Bohužel si tito jedinci asi neuvědomují, že jejich zábava je nelegální
a mohlo by je to přijít hodně draho. Prosím
tedy všechny majitele těchto bezpilotních
letounů, aby se zdrželi svého jednání

a drony používali pouze tak, jak je ze
zákona dovoleno. Pro ty méně chápavé
uvádím stručná pravidla, dle kterých
se musí řídit každý, kdo chce na území
ČR létat s dronem. Pravidla pohybu ve
vzdušném prostoru nad Českou republikou
nejsou určena jen pro piloty letadel. Řídit
se jimi musí i piloti bezpilotních letadel,

tedy dronů. Veškeré informace týkající se
používání dronů naleznete na stránkách
Úřadu pro civilní letectví (www.caa.cz).
• Zákaz létání nad lidmi bez jejich souhlasu
(koncerty, sportovní události, kulturní
akce atd.),
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• zákaz létání ve výšce přesahující 300
metrů nad zemí,

• při letu musí vždy ovládající osoba
udržovat vizuální kontakt s dronem.

• zákaz létání nad městy, cestami, železnicemi a jinými zastavěnými oblastmi,

Shrneme-li výše uvedené, je důležité
respektovat soukromí ostatních lidí,
pravděpodobně nikomu by se nelíbilo, ani
dotyčnému vtipálkovi, aby ho „někdo“
špehoval. Pevně doufám, že dotyčný,
který se baví tím, že v noci létá druhým
lidem nad domem nebo špehuje, když se

• zákaz natáčení prostor a osob na soukromých pozemcích,
• zákaz letu v noci,

někdo opaluje u bazénu, s tím přestane
a se svým dronem bude létat pouze nad
polem nebo nad nezastavěnou oblastí.
V opačném případě se jeho počínání
bude řešit jako přestupek s Policií ČR.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.,
zastupitelka obce

TRŽNICE POŠEMBEŘÍ OTVÍRÁ I PRO VÁS!!
I u nás v MAS Region Pošembeří se
snažíme reagovat na situaci s pandemií
COVID- 19 v naší zemi a rádi bychom
podpořili místní ekonomiku, zejména
podporou nákupu výrobků a služeb od
českých výrobců. Ke konci dubna 2020
jsme zahájili kampaň na podporu malých
a středních podnikatelů v území formou
bezplatné on-line inzerce na http://
trzniceposemberi.cz/, kde je možné
sdílet informace a prezentovat nabídku

služeb a výrobků z regionu Pošembeří
a blízkého okolí. Záměrem je podpoření
lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Na
webových stránkách pracujeme a první
příspěvky jsou již k dispozici.
Příspěvek si můžete vložit i sami, my jej
schválíme, případně upravíme a následně
zveřejníme. Pokud něco vyrábíte nebo
poskytujete služby, tak neváhejte
a kontaktujte nás. Pokud někoho
takového znáte, prosíme, řekněte mu
o nás. Inzerentovi v on-line „Tržnici

Pošembeří“ nabízíme zároveň možnost
se zdarma účastnit v Českobrodské
tržnici, která bude od konce května opět
otevřena v Českém Brodě. Připravujeme
ve spolupráci s Městem Úvaly rovněž
bezplatnou účast producentů lokálních výrobků z Pošembeří na trzích
v Úvalech.
Zároveň je možné v každé naší obci
v Pošembeří, tedy i u vás, spatřit informační
leták s názvem „POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“.
Region Pošembeří o.p.s.
www.posemberi.cz

Mateřská škola
Pozdrav ze znovu otevřené MŠ Sibřina
V minulém čísle tohoto časopisu jsme se
s vámi podělili o zážitky ze zimních radovánek
a těšili jsme se na jaro. Pozvali jsme rodiče
na Dny otevřených dveří v naší mateřské
škole, k zápisu do mateřské školy a k zápisu
do nově zřizované základní školy v Sibřině.
Ale protože školka míní a viry mění, vše se
nakonec vyvinulo úplně jinak. S ohledem na
nařízení vlády jsme byli nuceni všechny akce
zrušit. V době nouzového stavu byla školka
uzavřena. Zápisy proběhly elektronicky bez
přítomnosti dětí, které tak byly ochuzené
o jednu ze zásadních životních událostí.
V okamžiku, kdy jsme pochopili, že je
situace vážná a nejedná se pouze o jeden

či dva týdny nouzového stavu, zahájili jsme
přípravu na domácí výuku. Paní učitelky z
nižších tříd Budulínků, Čarodějů, Vodníků
a ze tříd předškoláků Kašpárků a Skřítků
připravily každý týden pro děti ze svých
tříd mnoho zajímavých pokladů pro práci
doma. Naším cílem bylo podpořit rodiče
v této těžké době a usnadnit jim domácí
vyučování. Připravené podklady byly
rodičům předávány elektronicky, jednou týdně
a věnovaly se tématům, která jsou obsažená
ve školním vzdělávacím programu. První
materiály byly samozřejmě věnovány nové
situaci. Obsahovaly dětem srozumitelné
informace o koronaviru, básničky, písničky

a obrázky, které měly rodičům pomoci
vysvětlit dětem současnou situaci, napomoci
dětem zvyknout si na nošení roušek a naučit
je důsledné hygieně.
V následujícím týdnu proběhlo v rámci
domácí výuky „Vítání jara“. Tento vzdělávací
blok si kladl za cíl seznámit děti formou
omalovánek, pracovních listů a výtvarných
činností s probíhajícími změnami v přírodě
a s tajemstvím přicházejícího jara. Děti se
seznámily s jarními kytičkami a upevňovaly
si znalosti týkající se zvířecích mláďat, která
se na jaře rodí.
Děti ze třídy Kašpárků a Skřítků se v jednom
z týdnů věnovaly tématu „Škola hrou“.
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V daném týdnu si děti pomocí pracovních
listů a úkolů připomněly, jak správně
pracovat, jaká jsou doporučení pro práci
dětí doma, jak mají děti správně při psaní
sedět, jak mají držet psací náčiní, jaká je
ideální doba pro plnění úkolů a mnoho
dalších doporučení.
Předškoláci si prostřednictvím pracovních listů
procvičili zrakové vnímání, sluchové vnímání,
grafomotoriku, plnili předmatematické
a předčtenářské úkoly, trénovali řeč,
hláskování, paměť a pohyb. Protože tělesná
zralost, duševní zralost, sociální a citová
zralost jsou hlavními znaky školní zralosti.
V naší mateřské škole máme velmi rádi

české tradice a rádi děti seznamujeme
s lidovými zvyky, proto pro nás bylo velmi
obtížné s dětmi slavit „Velikonoce“ takto na
dálku. Každoročně s dětmi sázíme osení,
zdobíme kraslice nejrůznějšími technikami
a povídáme si o zvycích, které toto období
doprovází. Letošní Velikonoce byly jiné,
ale věříme, že i tak si je děti hezky užily.
V týdnu od 20. do 24. 4. jsme „Chránili
přírodu“. Naše planeta Země slavila 22. 4.
svůj svátek, Den Země. Zvolené pracovní
úkoly na toto období dětem připomněly, co
má naše planeta ráda, co jí ubližuje, jaké
materiály se používají na výrobu věcí a jak
tyto materiály třídíme. Nezapomněli jsme

také na popeláře, kteří nám v této těžké době
velice obětavě pomáhali. Naším cílem bylo,
aby si děti uvědomily, že jsme na planetě
Zemi pouze na návštěvě a měli bychom se
podle toho chovat.
„Čarodějnice“ letos proběhly bez našeho
oblíbeného čarodějnického reje v maskách,
přesto jsme obdrželi od rodičů mnoho krásných
fotografií dětí v maskách a fotografií čarodějnic
všeho druhu, nakreslených, vytvořených
z plastelíny a vyrobených z různých druhů
materiálů, například z pet lahví.
Jsme velmi potěšené kreativitou a fantazií
dětí. V tematickém celku „Čím budu“ jsme
rodiče požádali, aby si s dětmi popovídali
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o svém povolání a povolání prarodičů. Představili jsme dětem
různé druhy řemesel. Také jsme nezapomněli na pracovníky z první
linie, kteří nám pomáhali toto složité období zvládnout, a to lékaře,
zdravotní sestry, hasiče, vojáky a policisty.
Domácí výuka byla pro nás učitele, rodiče i děti novou zkušeností.
Nikdo z nás netušil, jak to bude fungovat, ale naši úžasní rodiče a děti
to zvládli na výbornou. Po celou dobu jsme byli s rodiči v kontaktu
a dostávali jsme od nich zpětnou vazbu v podobě fotografií dětí,
výrobků a milých e-mailů. Tímto rodičům mnohokrát děkujeme.
Od pondělí 25. 5. jsme naši školku opět otevřeli, po pečlivé, týdenní
přípravě a dezinfikování všech prostor školky. Přijímání a vyučování
dětí probíhá za přísně stanovených hygienických podmínek, dle
doporučení MŠMT. Děti mají velkou radost, že se opět setkaly
s kamarády a se svými učitelkami.
Moc vás tímto všechny zdravíme a těšíme se na další osobní setkání
s vámi rodiči, kdy už se snad nebudeme muset halit do roušek.
Zapsala a nafotila Hana Fraňková

Knihovna
Co je nového v naší knihovně po koronavirové karanténě
Milí čtenáři a přátelé naší knihovny,
během koronavirové krize, jsme nezaháleli
a připravili jsme pro Vás řadu novinek.
Máme zcela novou KNIHOBUDKU,
kterou najdete vedle autobusové zastávky
303 a 329 V Sibřině na návsi.

Také máme nový knihovní regál na chodbě
úřadu před poštou. Knihobudka i regál
jsou Vám k dispozici, můžete sem dávat
pro další čtenáře knížky, které máte již
přečtené a doma Vám zabírají místo. Jen
Vás prosím, abyste sem dávali knížky
zachovalé a udržovali zde čisto a pořádek.

Chci poděkovat panu Petru Mikovi,
který pro nás knihobudku i regál vyrobil
a panu starostovi za jeho vstřícnost
a obecnímu úřadu, který vše podpořil
finančně.
FOTO knihobudky:
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Na letošní jaro jsme měli připravenou
besedu s promítáním o historii podpisu
Mnichovské dohody a následné okupaci
Čech a Moravy. Beseda se bude konat
v náhradním termínu 22. září 2020
v zasedací místnosti úřadu v 19,30.
Viz pozvánka v této rubrice. Besedu
a promítání si pro nás připravil sibřinský
občan JUDr. Těšínský, který se zabývá
historií druhé světové války a zajímá se
o osudy Čechů vyhnaných z pohraničí po
okupaci německou armádou.
Další tradiční akcí je cestopisné promítání.
Plánujeme Mexiko z moře i souše 8.10.2020,
pozvánku najdete na poslední straně NZ
a tradiční Taneční zábava se uskuteční
31.10. jako vždy U Pofika a jako vždy
s kapelou Galaxis.

Obrázkový slovník pro začátečníky
a mírně pokročilé a knihu Hravá angličtina.
Jedná se o interaktivní učebnici angličtiny
pro začátečníky a mírně pokročilé.

Knihu Dinosauři, což je interaktivní průvodce
světem dinosaurů se spoustou zábavných
kvízů. A knihu Lidské tělo
Kromě těchto dětských knížek máme pro
vás řadu dalších novinek. Uvádím jen
některé z nich:
Jan Svěrák: Bohemia

V létě plánujeme stěhování do přízemí,
do prostor bývalého obchodu s potravinami,
takže budeme bezbariéroví, a navíc budeme
mít k dispozici i malou kuchyňku.
Po prázdninách uspořádáme tradiční
taneční zábavu, vše se včas dozvíte na
obecním webu a na nástěnce knihovny
před úřadem.
Pro naše nejmenší jsme zakoupili chytré
knížky z edice Kouzelné čtení.
Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací
koncept, díky kterému se děti zábavnou
a poutavou formou dozví spoustu zajímavých
a užitečných informací.
Stačí, když se lehce dotknou Albi tužkou
obrázku nebo textu, ozve se příslušná
informace, zvuk nebo hudba. Hraní s Albi
tužkou je zábava s neomezenými možnostmi
– tužka dovede nejenom číst texty, zpívat
písničky a přehrávat reálné zvuky (řev lva,
zpěv ptáků, zvuky dopravních prostředků
apod.), ale dají se s ní hrát i různé hry a kvízy.
Zakoupili jsme zatím na zkoušku pár knížek
a pokud se Vám budou líbit, můžeme pořídit
i další knížky a hry, které si budete moci
u nás zapůjčit.

Máme pro Vás připraven: Anglický

Začíná nové milénium
a nadějný český režisér
Ivan se srdcem floutka,
rodinou na krku a hlavou v
oblacích sní o tom natočit
film v Hollywoodu. Náhoda mu přihraje do
cesty o pár let starší britskou producentku,
a protože si padnou do oka, začíná jeho
sen dostávat reálné obrysy. Stačí překonat
manželčin nesouhlas a pár nečekaných
kulturních rozdílů a může dobýt celý svět.
Anebo se v něm ztratit.
Vlastimil Vondruška:
Dračí náhrdelník
Jde už o 23. díl oblíbené
série Hříšní lidé Království
českého.
V průběhu okázalé slavnosti,
kterou na svém hradě uspořádá Jaroslav
ze Šternberka, zmizí jeho krásná neteř
Eliška, manželka veverského purkrabího
Drslava. Mezi hosty to vyvolá posměch,
protože Eliška nemá pověst ctnostné
manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha
z Chlumu a se slzami v očích ho prosí
o pomoc. Domnívá se, že jeho žena neutekla,
ale někdo ji unesl. Záhy poté je nalezen
zavražděný trubadúr, který se jí předešlého
večera dvořil. Společnost obviňuje z jeho
smrti Drslava. Vše by vypadalo jako banální
příběh msty podváděného manžela, pokud
by mezi věcmi onoho trubadúra nenašel
Oldřich z Chlumu důkaz, že jde o záležitost
nanejvýše tajemnou.

Elise Valmorbida:
Madona z hor
Velkolepě vylíčený životní
příběh Marii Vittorii začíná
na počátku dvacátých let
dvacátého století v italských
horách, kde drsná dřina a neochvějná víra
utvářejí celý lidský život. Žena, která se
neprovdá, je považována za méněcennou.
I Maria se bála, že zůstane starou pannou,
ale když už se v pětadvaceti vzdávala všech
nadějí, přivedl jí otec z námluv manžela. Po
svatbě se přestěhovali do vesnice v podhůří
a otevřeli si obchod, Maria pečuje o čtyři
děti a má se pořád co otáčet. Nástup fašismu
a války vrhne na její život temný stín. Uživit
rodinu je stále těžší, jídla je málo a drsné
válečné zimy jsou k nepřečkání. Lidem se
najednou nedá důvěřovat, z přátelských
sousedů se stávají zrádci, bratranec se dal
k fašistům a zneužívá nově nabytou moc,
ve dveřích obchodu se střídají nacisté
s partyzány a všichni se domáhají potravin,
které se jinde, než na černém trhu nedají
sehnat...
Bernard Cornwel:
Blázni a smrtelníci
Uprostřed alžbětinské Anglie
sní Richard Shakespeare
o oslnivé herecké kariéře.
Prozatím se díky využívání
hezké tváře, obratného kradení a pozoruhodné
výmluvnosti protlouká, jak se dá. Vztah
ke staršímu bratrovi, jehož hvězda právě
stoupá, není vůbec přátelský a poslední
zbytky vděčnosti za to, že se Richarda ujal
po útěku z rodného Stratfordu, se pomalu,
ale jistě vytrácejí.
Když se ztratí nenahraditelné rukopisy her,
po nichž pase konkurenční divadlo, hrdina
knihy je nucen sehrát svou životní roli a ukrást
texty zpátky. Při tom se dostává do ožehavých
situací v nebezpečných, ale i nejvznešenějších
částech a vrstvách Londýna, seznámí se
s milou dívkou, podílí se na představení Snu
noci svatojánské, uspořádaného u příležitosti
svatby lorda komořího a před očima samotné
královny Alžběty I.
Autor uplatňuje veškeré své vypravěčské
umění a udržuje od začátku až do konce
čtenáře v napětí. Kniha zřejmě patří k jeho
nejpůsobivějším dílům
Zapsala Ing. Zuzana Čermáková
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Obecní knihovna Sibřina
Vás zve na besedu s promítáním
k výročí
okupace
německou
armádou:
Obecní
knihovna
Sibřina
Obecní
knihovna
Sibřina
Vás zve
na besedu
s promítáním
Mnichovskék výročí
dohody
k okupaci
německou
Vás zve
na besedu
s promítáním
okupace
německou
armádou:

Knihovna

Od

armádou

k výročí podpisu Mnichovské dohody

v úterý 24. března
2020německou
od 18:30 armádou
OdOd
Mnichovské
Mnichovskédohody
dohodykkokupaci
okupaci německou
armádou
místnost
obecního
úřadu
v úterý
22.
září
2020
od
18:30
vv zasedací
úterý
24.
března
2020
odSibřina,
18:30
přednáší JUDr. Jaroslav Těšínský.

v zasedací místnosti obecního úřadu Sibřina,
v zasedací
místnost obecního úřadu Sibřina,
přednáší JUDr. Jaroslav Těšínský.
přednáší JUDr. Jaroslav Těšínský.
Přednáška bude s promítáním fotografií z okupace.

JUDr. Jaroslav Těšínský je znalcem válečné historie a do naší knihovny
věnoval soubor
knih
s válečnou
tematikou,
včetně
publikací
se vzpomínkami
JUDr.
Jaroslav
Těšínský
je znalcem
válečné
historie
svědků
okupace
pohraničí,
a do naší
knihovny
věnoval
souborjichž
knihjesspoluautorem.
válečnou tematikou,

včetně
publikací
se Těšínský
vzpomínkami
svědků
okupace
pohraničí,
JUDr.
Jaroslav
je znalcem
válečné
historie
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Představujeme Vám
Představujeme Vám naše nové sousedy,
prodejce zeleniny a ovoce
tu poměrně dost aut. Občas i před naším
vjezdem na dvorek .
Ano, zatím se to dobře rozjíždí. Lidé nechtějí
nikde dlouho parkovat. Stačí jim jen rychle
zastavit, nakoupit a zase odjet. Sortiment
jsme postupně rozšířili i na ovoce a máme
dodavatele výhradně z Čech. Tedy snad
kromě melounů, ty jsou z dovozu, ale lidé
to mají rádi, tak je také nabízíme.
Teď tu budujeme takovou boudičku, kde
chceme mít i zboží, co se rychle kazí,
chceme sem dát lednice a mrazáky. Chceme tam mít třeba kvašené zelí od českých
výrobců, pak i burčák z Moravy červený
i bílý a pak až bude sezóna, tak chceme
nabízet i kvašené okurky, jak se dříve
prodávaly ze sudů.
Známe pána, který se na to specializuje,
pěstuje a vyrábí jen tyto okurky. Je z Ivančic
a tím, že nedělá klasické nakládačky, ale jen
tyto kvašené okurky, tak je má tak dobré.

Jsem moc ráda, že to na Sibřině začíná po
koronavirové karanténě zase žít.
Přímo naproti mému domu na hlavní Říčanské silnici vyrostl stánek se zeleninou
a ovocem.
Zpočátku tu měli jen brambory, cibuli,
česnek a jablka, vše od českých pěstitelů.
Netrvalo dlouho a sortiment ovoce i zeleniny
se rozrostl a brzy se zde začala zastavovat
auta projíždějící naší obcí.
I já zde ráda nakupuji kvalitní a cenově
přijatelnou zeleninu a ovoce, zvláště
když vím, že se jedná o produkci českých
farmářů. Ráda bych Vám představila naše
nové sousedy, majitele tohoto báječného
obchůdku.
Dobrý den, jsem ráda, že Vás mohu
představit našim čtenářům. Bydlíme
naproti sobě přes ulici a já u Vás velmi
ráda nakupuji zeleninu a ovoce. Povězte
mi, jak jste se k nám dostali a co Vás
vedlo k prodeji české zeleniny a ovoce.
Jmenuji se Antonín Dubský a pocházím
z Kutné Hory, tam jsem bydlel asi 30 let.
Jinak teď bydlíme asi 6 nebo 7 let tady.
Před tím jsme bydleli s manželčinými
rodiči v Květnici a pak jsme koupili tenhle
domeček.

Jak jste se o tom dozvěděli? Já ani nevěděla,
že je to na prodej, a to bydlím naproti.
To bylo hrozná náhoda. Jeli jsme jednou
okolo a tenhle domek se nám hned líbil.
Přijeli jsme domů a tchán nám povídá, že
na internetu viděl, že se v Sibřině prodává
domek, a to byl zrovna tento, který se nám
tak líbil. Koupě pak byla rychlá. Do budoucna
bychom zde rádi pořešili stavbu domku pro
nás dva a rodinu, zatím ale bydlíme v tomto
malém domku, který bychom v budoucnu
chtěli využít spíše jako zázemí pro obchod.
Takže vy, když jste se sem stěhovali, už
jste měli v plánu zde vybudovat obchod
se zeleninou?
No to ani ne. My jsme se živili původně
prodejem aut a k tomu jsme měli různý
stánkový prodej. Pak ale přišla koronavirová
epidemie a díky karanténním omezením
jsme museli stánkový prodej zrušit, nebyly akce, kam bychom mohli jezdit, vláda
všechny akce zrušila, a tak jsme přemýšleli,
v čem bychom mohli podnikat, co tu není
a napadla nás právě ta zelenina.
No to byl opravdu dobrý nápad. Jste
přímo na hlavní, takže je tu docela čilý
provoz a vypadá to, že se to ujalo, staví

No to jsem neviděla už dávno, naposledy
jako dítě si pamatuji, že se u stánků prodávaly kvašáky. To se moc těším. A co
dalšího chystáte? Odkud máte dodavatele?
Třeba kysané zelí máme od Hradce Králové.
Tam si to zelí sami pěstují a vyrábí a víme,
že je kvalitní.
Taky vyrábí kvašenou zeleninu.
To jsem ráda, že to říkáte, kvašená
zelenina začíná být dnes u nás v módě,
i když tu není tak obvyklá jako jinde
v zahraničí, kde jí mají v oblibě už
dlouho. Třeba v Anglii je velmi oblíbená
nakládaná a kvašená zelenina. Já se
přiznám, že jsem to nikdy nejedla a už
se těším až to u vás ochutnám. Jak se
to vlastně připravuje?
Přesně Vám to neřeknu. Každý má svůj
recept, ale co vím, tak se tam dává zelenina,
sůl, ocet a voda + bylinky nebo koření.
Nejsou tam žádné umělé stabilizátory. Je
to čistě přírodní kvašení. Taky je potřeba
to po otevření rychle zkonzumovat. Nemá
to dlouhou trvanlivost. Ale je to výborné
a hrozně zdravé. Všechno je to sezónní
zboží, každá ta zelenina má svůj čas a je
potřeba ji prodávat a konzumovat v době,
kdy je její sezóna. Já nechci nabízet totéž,
co je v běžných supermarketech, ale snažím
se nabízet zeleninu a ovoce výhradně od
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Představujeme Vám
našich pěstitelů. Tedy až na ty melouny,
ale vím, že to lidi mají rádi, a proto je
nabízím. Tedˇ mám třeba rajčata. Nejsou
ještě z pole, jsou ze skleníku, ale jsou od
českých pěstitelů.
Kolik vlastně teď nabízíte druhů zeleniny
a ovoce, víte to?
Ano počítal jsem, že teď máme zhruba
dvacet druhů zeleniny a ovoce.
Zelenina a ovoce je sezónní zboží. Co
budete prodávat v zimě? Máte něco
připravené na období, kdy skončí sezóna?
No já počítám, že s prodejem zeleniny
skončím někdy koncem září nebo v říjnu,
kdy budu mít burčák. Pak bude tak měsíc
pauza a chtěl bych pak nabízet sortiment
na období dušiček, květiny, vazby apod.
No a kolem Vánoc bych chtěl prodávat
stromky.
Tak to je prima. To nebudeme muset
nikam jezdit a shánět toto zboží. Možná
Vás oslovíme, abyste nám něco nabídnul během naší tradiční akce, v sobotu
před první adventní nedělí pořádáme
„Rozsvěcení vánočního stromu“ a s tím
spojené akce pro sousedy a hlavně děti.
No to zatím nevím, jak to budeme stíhat,
to bych nechal ještě otevřené.
Já se Vás zeptám, až to budeme chystat. Řekněte mi, co Vás baví ve volném
čase? Máte nějakého koníčka, kterému
se věnujete?

No moc času teď nemám, ale dělám trochu
bojové sporty. Jezdím trénovat do Říčan.
A co Vaše žena? Co ráda dělá kromě toho,
že Vám pomáhá s prodejem? Podnikáte
také něco společně?
Moji ženu Marii baví spíše takové ty fitness
sporty jako je strečink, běžecké pásy atd.
Společně rádi chodíme na procházky do
přírody, na kolo a podnikáme občas výlety.
Minulý týden jsme byli v Prachovských
skalách, ale to víte s kočárkem se toho
zatím moc podnikat nedá. Našemu synkovi
Toníkovi jsou 3 měsíce.
Vždycky se ptám, jak se Vám líbí na
Sibřině a okolí. Co se Vám líbí a co
naopak byste tady rád změnil.
Mně se Sibřina líbí, jak je uspořádaná
kolem hlavní silnice a pak na ni navazující boční uličky. Líbí se mi i okolí
a dostupnost do Prahy. Já jezdím hodně
autem, takže oceňuji dobré dopravní
spojení i blízkost dálnic. Co se mi velmi
nelíbí, je to, jak tu jezdí hodně velkých
náklaďáků, a to dost rychle. Nedávno
se tu řítil kamion nejmíň 80tkou. Těžko
by zabrzdil, kdyby tu vyběhlo dítě nebo
i dospělý chodec. Rád chodím k Pofikovi,
a nejen na zmrzlinu, ale i na pivko.
K mým oblíbeným dotazům patří i dotaz
na vaření a Váš oblíbený recept. Kdo
u Vás vaří? Vy nebo Vaše manželka
a jíte rád zeleninu, když už ji prodáváte?
Já vařím rád, ale více vaří moje žena.

Zeleninu mám moc rád a hodně ji doma
používáme v kuchyni. Moje žena dělá
skvělé ďábelské topinky. Ty vyžaduji
dost často. Je v tom kromě masové směsi
i dost zeleniny.
No to se s námi o recept musíte podělit.
Ráda vyzkouším něco dobrého, co bych
mohla nabídnout i návštěvě jako pohoštění.
Moc Vám děkuji za příjemné povídání
a přeji do Vašeho podnikání hodně úspěchů, a hlavně dost spokojených zákazníků.
Osobně se moc těším na tu nakládanou
zeleninu.
Rozhovor zapsala
Zuzana Čermáková

Recept na Ďábelské topinky
Suroviny:
1 červená paprika
1 zelená paprika
2 velké cibule
1 pórek
200 g vepřové kotlety na kostky
200 g sýra Eidam 30%
Mletá pálivá paprika
Maggi
Kečup
2 stroužky česneku
Sůl, pepř
Olivový olej
Chléb na topinky
Postup:
Cibuli nakrájíme na kolečka, papriku
a maso na malé kousky.
Na olivovém oleji zpěníme cibuli, přidáme
mletou pálivou papriku a restujeme asi
1 minutu. Pak přidáme pokrájené maso,
osolíme, přidáme na proužky nakrájený
pórek, prolisovaný česnek trochu kečupu.
Pak přidáme 2-3dcl horké vody, dusíme
do změknutí masa. Dochutíme, maggi,
pepřem a solí. Tekutinu vyvaříme do husté
konzistence, abychom směs mohli dát na
topinky. Nakonec osmažíme na oleji chléb.
Topinky potřeme česnekem, pokryjeme
směsí a posypeme strouhaným sýrem.
Dobrou chuť

Nový Zebrin 2/2020

Strana 14

Zahradník Šikula radí
Letošní dovolená bude na zahradě…
Většina z nás letos na dovolenou u moře
nejspíše rezignuje a bude raději prozkoumávat naše končiny, inu proč ne, naše
krajina je krásná a určitě není nutno nad ní
ohrnovat nos. Pokud jste ale smutní z toho,
že letos se v moři nejspíše nevykoupete,
nezoufejte, je tady jedno řešení. Pokud
máte zahradu, nebo alespoň balkón, můžete
svoji „exotickou“ dovolenou strávit pěkně
v pohodlí domova. K navození té správné
prázdninové atmosféry vám mohou dopomoci také rostliny, které u nás již natolik
zdomácněly, a málokdy si uvědomíme, že
jejich domovem jsou daleké kraje.
Máte-li ke zvelebování pouze balkon nebo
terasu, i to bohatě postačí. Mobilní zeleň
neboli rostliny v nádobách vám zde prokáže stejnou službu, jako ve velké zahradě.
Záleží jen na vaší fantazii. Tak jdeme na
malou přehlídku exotických krásek.

bugénvileou necháte porůst pergolu nebo
treláž poblíž sezení, v ruce budete držet
nějaký dobrý drink a vhodnou knihu,
malinko přimhouříte oči, rozhodně vám to
dopomůže k pocitu, že jste na zahraniční
dovolené u moře.

Bougainvillea – bugénvilea
Tato řídce trnitá liána, která dorůstá délky
až 10 m je k vidění snad všude ve Středomoří, ve Španělsku, Řecku ani v Itálii
rozhodně nechybí a zde roste spíše jako
plevel. Dříve bylo naprosto nemyslitelné,
aby tato krasavice rostla v našich podmínkách, ale sen se stal skutečností. Takže dnes
je běžné, že tato popínavá dřevina krášlí
pergoly, stěny, ploty nebo zdi. Jediné, co
zatím úplně nezvládá, je naše zima, proto
ji buď dobře zazimujte, nebo ji na zimu
přeneste do místnosti, kde nemrzne. Kvete
velmi dlouho zajímavými květy, které
jsou tvořeny barevnými listeny. Pokud si

Palmy
Existuje řada druhů, které jsou mrazuvzdorné,
takže nemusíte řešit, kam s nimi na zimu,
a díky kterým bude vaše koupání v bazénu
o to lepší. Palmy vždy dodají vaší zahradě
tropický vzhled, a pokud jich vysadíte více
k sobě, můžete si vytvořit svoji soukromou
oázu, kterou když doplníte o písek, budete
jako na pláži v Karibiku.
Trachycarpus fortunei – jedna z nejoblíbenějších, nejodolnějších a nejběžněji
pěstovaných palem u nás. Pochází ze střední
a severovýchodní Číny. Má velké, tmavě
zelené vějířovité listy o průměru až 110
cm, které vyrůstají z pevného kmene. Ve
své domovině dorůstá do výšky 15 m, u nás
počítejte s výškou kolem 2 - 2,5m. Zvládne
teploty až -17°C, ale raději to nepokoušejte
a při větším mrazu ji zazimujte.
Phoenix canariensis – datlová palma je
jednou z celosvětově nejvíc pěstovaných
palem a setkáte se s ní asi v každé hotelové
zahradě v zahraničí. Dobrá zpráva je, že ji
můžete mít doma i vy. Její okrasná hodnota
je nedocenitelná, pochází z Kanárských
ostrovů, odkud se rozšířila do celého
světa. Krásně se bude vyjímat poblíž
bazénů, vířivek, teras, pergol. Potřebuje
dostatek světla a slunce a co se nízkých
teplot týče, klesne-li teplota pod -5 °C,

raději ji zazimujte či přeneste do mrazu
prosté místnosti.
Oleandr – dalším adeptem je tato stálice
všech teras a slunných balkonů, ve Středomoří z nich mají dokonce živé ploty,
vy si ho můžete vysadit buď přímo do
půdy, nebo do větší nádoby. Dorůstá až
3m, potřebuje hodně slunce a stále vlhkou
půdu, jinak špatně roste i kvete. Na zimu
jej raději přeneste někam do tepla, i když
krátkodobě snáší teploty pod bodem mrazu.
Jen pozor na něj, je jedovatý!
Mandevilla – také pod názvem Dipladénie,
tuhle popínavou rostlinu opravdu musíte
mít, je nádherná. Její květy jsou velké,
červené, růžové nebo bílé a kvete poměrně
bohatě. Na pěstování je nenáročná a pokvete vám až do podzimu. Vysaďte ji opět
na balkóny, terasy, k sezení, na pergoly
a uvidíte, že si ji zamilujete.
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Zahradník Šikula radí
Ginkgo biloba – jinan dvojlaločný, určitě všichni znáte jako základní surovinu
v přípravcích na podporu paměti nebo
na prokrvení končetin. Ale my si ho dnes
představíme jako jediného zástupce svého
rodu, který pochází až z druhohor a může
vám úžasně doplnit vaši zahradu. Jinan je
tak trochu rarita. Je to vlastně přechod mezi
jehličnany a listnatými stromy, protože jeho
list, který je pro něj tak typický, je vlastně
jehlice roztažená do plochy. Nejvhodnější
je kultivar ´Mariken´, který bez problémů
zvládá i naše zimy a máme ho již několik
let vyzkoušený na zahradách našich zákazníků. Vysaďte si ho tedy k terase, sezení,
zkrátka někam, kde na něj dobře uvidíte,
je totiž nač se dívat. Vyzkoušejte.
Olivovník – pokud jste každým rokem
navštěvovali olivové háje na některém
z řeckých ostrovů a letos vám to zkrátka
nevyjde, pořiďte si pár olivovníků k vám na
zahradu. Dnes lze zakoupit již pěkně rostlé
jedince, takže s trochou fantazie a vhodným
uspořádáním si pod nimi budete připadat
jako v pravém olivovém háji, jen na zimu
je přeci jen přeneste někam, kde nemrzne.

Asfodelka je suchomilná trvalka pocházející ze Středomoří. Vyroste až do výšky
1 m, dobře snáší horko (takže na léto je to
značka ideál), je zelená celý rok, a hlavně
nechutná slimákům. Snáší mráz až do -20°C.
Je velmi krásná a určitě vám k navození
pocitu, že jste někde v zahraničí, pomůže.
Opět ji vysaďte poblíž sezení.

devším její příbuzné levandule korunkaté
nebo také francouzské, která má přeci jen
větší nádech toho moře), travin jako je
dochan, kavyl, kostřava a hodně tymiánu
a mateřídoušky, pro jejich vůni.

Pokud chcete nějakým způsobem vylepšit
okolí bazénu, krom výše zmíněných rostlin
v podobě palem či oleandrů, nezapomeňte
dostatek levandule (nejen klasické, ale pře-

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.

Přeji vám všem krásné léto, moře zážitků
a hlavně, pevné zdraví.

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

SOSÁK – plán akcí na léto
Milí přátelé, příznivci,
nadšenci, kulturomilci,
podporovatelé.
Léto je tu a bude dozajista jiné, tak nějak
koronavirové. Otevíráme SOSÁKOV a
s ním jsou spojeny plány, jak podpořit
kulturu, muzikanty, umělce, kteří ze dne
na den přišli o příjem.
PŘISPĚJME SPOLEČNĚ NA KULTURU
DO KLOBOUKU!
Tak tedy připravujeme a zveme na:

• neděli 21. 6. Letní svatojánské promítáním
ke dni otců
• úterý 30. 6. Pohádku a zmrzlinu s večerním muzicírováním
• středu 1. 7.- sobotu 4. 7. VARY V SIBŘINĚ
aneb Malý filmový festival       
  
Plánujeme koncerty:
• 1. 7. 2020 ZAHÁJENÍ FILMOVÉHO
FESTIVALU SOSÁKOVY VARY POD
TAKTOVKOU Jana Tenglera a Báry Klárové
• 3. 7. 2020 Koncert Mijaktiç Orkestar přenáší
své posluchače do jiného času i prostoru.

Ostrá vůně pálenky a čpění tabákového dýmu
jsou věrnými souputníky jejich vystoupení.
• 4. 7. 2020 Koncert středověké hudby
v podání skupiny KRLESS, jež vás zavede
do středověké studentské knajpy, panského dvora, na orientální hostinu, zadumání
v kostelní lavici a divokou vesnickou tancovačku i rockový nářez.
• Neortodoxní dixieland Aurora JaSBand některým dobře známý z masopustu:-).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

POLŠTÁŘOVÝ FILMOVÝ KLUB PŘIPRAVUJE

SOSÁKOVY VARY
aneb Malý filmový festival s doprovodným programem
TĚŠTE SE!
Od 1. 7. do 4. 7. 2020 V SOSÁKOVĚ, NA PALOUČKU 21 a 70
Dramaturgii festivalu pro vás připravují Veronika Slámová a Taťána Marková

Nový Zebrin 2/2020
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SOSÁK
SOSÁKOVY VARY – PROGRAM
STŘEDA 1. 7. 2020
18 hodin zahajovací ceremoniál
pod taktovkou Jana Tenglera a Barbory Klárové
po setmění (cca 21 h) si pustíme první film
pro děti samostatné promítání

PÁTEK 3. 7. 2020
18 hodin koncert Mijaktic Orkestar
se setměním (cca 21 h) třetí promítání
pro děti samostatné promítání
SOBOTA 4. 7. 2020
15 h odpolední loutková pohádka Ptačí cirkus
18 h koncert středověké hudby v podání skupiny Krless
závěrečné promítání (cca 21 h)
pro děti samostatné promítání

ČTVRTEK 2. 7. 2020
druhé promítání
se setměním (cca 21 h)
pro děti samostatné promítání

Vstupné je dobrovolné a vybíráme do klobouku, kterému sluší papírové peníze :-)
OBČERSTVENÍ BUDE TAKY A PŘI HEZKÉM POČASÍ BUDE OTEVŘENA PLOVÁRNA
A PRO DOSPĚLÉ „AQÁČ“

Dětská křížovka

Inzerce
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 – 1300 Kč, ½ strany – 700 Kč, ¼ strany – 500 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.

K největším pravěkým zvířatům žijícím v moři patřili ........................
Největší z nich dorůstal délky přes 15 metů.

! 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 červnu 2020
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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SOSÁK
POLŠTÁŘOVÝ FILMOVÝ KLUB UVÁDÍ
LETNÍ svatojánské KINO KE DNI OTCŮ s filmem:

jak na věc
V neděli 21. 6. 2020 v Sosákově,
Na Paloučku 21 a 70, Sibřina

Začátek promítání závisí na setmění.

Předpokládaný začátek je okolo 21. hodiny.
S sebou si vezměte polštáře, deky, repelenty
(případně máme erár). Přespání možné v Sosákově.
Vstupné do klobouku, drobné občerstvení.
************
Osmatřicetiletý Will (Hugh Grant) je typický londýnský playboy. Je
bohatý, svobodný, bezdětný a bezstarostný. Ale jen do chvíle než
mu jedna z bezpočtu přítelkyň, které až dosud střídal ve svižném
tempu, dá „kopačky“. A víte proč? Kvůli svému dítěti. Právě tato
nová a zcela nepochopitelná zkušenost přivede Willa do nedotčeného „loviště“, a tím je Sdružení osamělých rodičů, kde jsou téměř
výhradně svobodné či rozvedené ženy. Právě díky Susie (Victoria
Smurfit), té nejatraktivnější, se Will jedné neděle seznámí s Marcusem (Nicholas Hoult). Je to divný kluk, a ještě podivnější je jeho matka Fiona (Toni
Collette). Právě ten víkend, kdy poslala syna se sousedkou, se pokusí o sebevraždu,
a tak se Will proti své vůli ocitne v roli záchranáře a vzápětí i pěstouna. Ten „spratek“

se na něj překvapivě upnul, i když mu bylo od začátku jasné, že Fiona u Willa nemá
nejmenší šanci. Chlapci zprvu není po chuti, že Marcus se stal jeho každodenním
hostem. Ruší to jeho nicnedělání. Jenže pak se karta obrátí a Will toho malého nutně
potřebuje, aby postupně začal chápat, že Marcus už navždy vstoupil do jeho života
Režie: Paul Weitz, Chris Weitz, Předloha: Nick Hornby (kniha), Scénář: Peter Hedges, Chris Weitz, Paul Weitz, Kamera: Remi Adefarasin, Hudba:Damon Gough.
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KŘÍŽOVKA

Tajenka: Pranostika na svatého Ivana 25. 6. Na svatého Ivana …… tajenka

Strana 19

Nový Zebrin 2/2020

Jaro 2020

Azalky v Dendrologické zahradě, foto Z. Čermáková

Pučící smrkové haluze, foto Bára Klárová

Tulipány, Dendrologicka zahrada, foto Z. Čermáková

Vlčí máky, foto Liběna Havlíková

Nový Zebrin 2/2020

Strana 20

POZVÁNKA
Obecní knihovna v Sibřině

Vás srdečně zve na přednášku spojenou s promítáním

Mexico-Mayská kultura
a potápění v mexické části Kalifornie
a souostroví Socorro

Přednáší: Ing. Jiří Čermák
Dne: 8. října 2020 od 19,00 hodin

V zasedací síni obecního úřadu Sibřina
Vaše knihovnice Zuzka

