číslo 1 /2021

Foto archiv SDH Sibřina
Naše jednotka dobrovolných hasičů
pomáhala při hašení rozsáhlého požáru
ve Slušticích. 23. března 2021 hořelo na
autovrakovišti Autoland. Hořet začalo ve
3:00 ráno.
„U požáru na autovrakovišti zasahovalo
15 jednotek hasičů, byl vyhlášen II. stupeň
poplachu. Hasiči v dýchací technice zasahovali 5 proudy vodou a pěnou. Vznikla
škoda za 5 mil. Kč, 100 mil. Kč hasiči
uchránili.
Bez zranění. Příčina v šetření.“
(cit HZS Sck).

Čemeřice. První posel jara.

Foto archiv SDH Sibřina

Velikonoce se blíží!. Foto Z. Čermáková
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Sovičky –zimní radovánky

Včeličky – masopustní karneval

Sovičky

Žabičky – srdíčkový týden
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Zprávy z obce
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
14. 12. 2020 v budově OÚ v Sibřině od 18:30
hod. do 19:31 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 Smlouvu
na krátkodobý úvěr od Komerční banky
č. 99027436708 na částku 14 400 000 Kč.
A zároveň zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce Luďka Havla k podpisu
této smlouvy č. 99027436708 na částku
14 400 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
na dlouhodobý úvěr od Komerční banky
č. 9927711166 na částku 9 600 000 Kč.
A zároveň zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce Luďka Havla k podpisu
této smlouvy č. 99027711166 na částku
9 600 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o zástavě pohledávek z vkladů od Komerční
banky reg.č. 10000792723 ke smlouvě č.
99027436708 a ke smlouvě 99027711166
A zároveň zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce Luďka Havla k podpisu

smlouvy o zástavě pohledávek od Komerční
banky reg.č. 10000792723 ke smlouvám
č. 99027436708 a ke smlouvě č. 99027711166.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
Sibřina pro rok 2021. Celkové rozpočtované příjmy činí 15 452 200,- Kč. Celkové
rozpočtované výdaje činí 14 236 700 Kč.
Výdaje splátek úvěrů činí 2 150 000 Kč.
Rozpočet obce byl schválen jako schodkový. Krytí schodku je zajištěno zůstatky
na bankovních účtech.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2021 – 2024.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové
organizaci rozpočet pro ZŠ a MŠ na rok
2021 a příspěvek ze strany obce Sibřina
ve výši 1 558 000 Kč.
Celkové příjmy na provoz činí 2 850 000 Kč
a celkové výdaje na provoz činí 2 850 000
Kč. Rozpočet příspěvkové organizaci je
schválen jako vyrovnaný.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek
č.1 k SoD č. 1219.1.18 mezi obcí Sibřina
a společností Voda CZ service, s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek
č. 2 ke smlouvě č. 18000401 o poskytnutí
podpory ze SFŽP mezi obcí Sibřina
a Státním fondem životního prostředí
České republiky, Praha 11.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o vytvoření internetových stránek mezi

obcí Sibřina a Galileo Corporation s.r.o.,
Chomutov.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti pro
stavbu č. par. 656, č. IP-12-6015909/VB/1
Sibřina mezi obcí Sibřina a K. Uhlíř s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek
č. 1 zrušení bod d) v části III. darovacích
smluv na rozvoj veřejné infrastruktury
v souvislosti s budováním kanalizačních
a vodovodních přípojek a tímto se vzdává
práva, aby daná podmínka byla dodržená
v bodu d) v části III. zmiňovaných smluv.
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení
poplatku za svoz komunálního odpadu
a poplatků za psy na rok 2021.
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření
starosty obce Luďka Havla ke schválení
posledního rozpočtového opatření za rok
2020 ve výši nad 200 000 Kč, bez schválení
zastupitelstvem na veřejném zasedání obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o budoucí kupní smlouvě č. IE-12-6010018,
prodej pozemku na par.č. 988, 974/1 v k.u.
Stupice, obec Sibřina, mezi obcí Sibřina
a ČEZ Distribuce
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou
nabídku Voda CZ service č. N/423/20/OH/I
sledování provozu vodárny – vodojemu
mezi obcí Sibřina a Voda CZ service.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
18. 1. 2021

a za stočné 56 Kč s DPH pro rok 2021
pro občany obce Sibřina a Stupice.

a sejmuta byla 15. 1. 2021, nyní se mohla
teprve schvalovat.

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
18. 1. 2021 v budově OÚ v Sibřině od
18:30 hod. do 19:25 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci
(zrušení) usnesení č. 89/2020 ze dne 14. 12.
2020 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. IE-12-6010018, prodej pozemku par.č.
988, 974/1 v k.ú. Stupice, obec Sibřina,
mezi obcí Sibřina a ČEZ Distribuce.
Smlouva nebyla vyvěšena na úřední desce.

Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění
nájemného pro salon masáže, pedikúra
a kosmetika v ceně 4100 Kč za měsíc
listopad 2020 (Covid 19) – nemožností
pracovat z důvodu nařízení vlády.
Nájemné bude vráceno nájemci na jeho
bankovní účet v měsíci únoru 2021, účetním
obce Sibřina.

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 kalkulovanou cenu za vodné v ceně 54 Kč s DPH

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o budoucí kupní smlouvě č. IE-12-6010018,
prodej pozemku par.č. 988, 974/1 v k.ú.
Stupice, obec Sibřina, mezi obcí Sibřina
a ČEZ Distribuce.
Smlouva byla dodatečně vyvěšena dle nařízení a visela na úřední desce od 29.12.2020

Zastupitelstvo obce neschvaluje požadavek pana Pavla Janščáka, Nová 201,
250 84 Sibřina na možnost rozdělení
a odkupu části pozemku od firmy Newlakita
(pozemek po panu Touškovi – Za Zatáčkou
151, Sibřina).
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Podání informace o závěrečném rozpočtovém opatření č. 8/2020 za rok 2020.
Pan starosta informoval o stavu na účtech
v závěrečném rozpočtovém opatření.
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
Sibřina „Na Březině“ 2020-2029 mezi

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
15. 2. 2021
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
15. 2. 2021 v budově OÚ v Sibřině od
18:30 hod. do 19:17 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 obec schvaluje vlastní
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Sibřina
příspěvek hospodaření. Zastupitelstvo
před schválením tohoto příspěvku bylo
obeznámeno s hospodařením účetní
jednotky a efektivně posoudilo rizika,

vlastníkem vodovodu a kanalizace obcí
Sibřinou a provozovatelem vodovodu
a kanalizace VaK Zápy, Zápy.

čp. 72, číslo stavby: iz-12-6002109 mezi
obcí Sibřina a REMONT ŠERÁK spol.
s.r.o, Sedlčany.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
č. IZ-12-6002109/3 uzavření budoucí
smlouvy věcného břemene na akci stavby: Sibřina, Ke Hřišti – přeložka NN

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh ceny
za stavební část a koordinační část ke
stavbě mateřské školy Sibřina 100 mezi
Sýkora Projekt, Třeboň a obcí Sibřina.

která mohla v průběhu roku ovlivnit
její hospodaření a tím omezilo vznik
problémů, které by vedly k neschválení
účetní závěrky. Formou veřejnoprávní
kontroly zřizovatel její hospodaření
kontroluje.

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování vodovodu a kanalizace pro roky
2021–2030 pro obec Sibřina.
Plán byl vypracován podle zákona č. 274/2001
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu ve znění pozdějších předpisů, dle
§ 8, odst. 11

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
schvalovaná účetní závěrka poskytuje
v rozsahu skutečností posuzovaných
podle § 4 vyhl. Č. 220/2013 Sb., věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky
„Základní a mateřská škola Sibřina,
okres Praha-východ“.
Na základě schválení účetní závěrky,
zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové
organizace tak, že do fondu odměn se
převede 50 000,- Kč a do fondu rezerv
104 655,99 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje splátkový
kalendář pro občany, kteří mají povinnosti
zaplatit poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku dle vyhl. Č. 8/2019 obce Sibřina
s tím, že doba splácení splátkového kalendáře bude maximálně na dobu 3 let.
Zastupitelstvo obce schvaluje řešení sporu
o zaplacení výše penále mezi obcí Sibřina
a Technoexportem a.s., soudním smírem.
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje
starostu obce k jednání o koupi has. vozidla
v hodnotě 150 tis. Kč.

Rozhovor s panem starostou
Dobrý den pane starosto. Ráda bych
Vás požádala o zodpovězení otázek,
které by mohly zajímat naše čtenáře
ze Sibřiny a Stupic.
Především se chci zeptat na současnou
koronavirovou situaci v našich obcích.
Jestli nám můžete říct, kolik bylo v naší
obci nakažených občanů za poslední
měsíc a jaká je celková epidemická
situace. Je potřeba přijímat nějaká
zvláštní opatření?
Rád bych odpověděl trochu šířeji. Samozřejmě současná koronavirová situace se
dotýká nás všech.
Bude to mít v první řadě dopad na rozpočet obce. Díky snížené ekonomice bude
nižší výběr daní.
Předpokládáme pokles rozpočtu obce,
který nám v současné době není nikdo ani
schopen predikovat. Takže nemůžeme ani

plánovat náš rozpočet a musíme se pohybovat v mantinelech rozpočtu z předchozího roku. Podle vývoje situace můžeme
plánované výdaje buď plnit nebo škrtat. Na
prvním místě je zabezpečení chodu obce
a všech služeb. Z investičních akcí je na
prvním místě to, co je již rozpracované
a nelze odložit.
Pokud jde o počty nakažených, podle
informací z portálu, který nám prakticky
denně upřesňuje počty nakažených, mohu
říci, že se počet nakažených v našich obcích
dlouhodobě pohybuje mezi 12–18 lidmi.
To není důvod k nějakým restriktivním
opatřením např. v podobě uzavření obce,
ani kraj po nás nic podobného nechce.
Odpovídá to statisticky tomu, co se děje na
Praze Východ. Zatím se nejedná o vysoký
nárůst a doufáme, že to tak vydrží, a že
naši občané dodržují veškerá nařízení, která

jsou vyhlášená vládou. My jsme jako obec
trochu proti vůli kraje vrátili do normálu
otevírací hodiny úřadu tak, aby si občané
mohli platit veškeré poplatky, které jsou
na začátku roku, jako jsou popelnice, psi
atd. Myslíme si, že je lepší delší časový
interval oproti nařízeným dvěma dnům,
aby se netvořily fronty a občané si mohli
vyřídit vše potřebné bez zbytečného čekání
a za dodržení všech hygienických opatření.
Naše hasičská jednotka pomáhala při
dezinfekci školky a školy, zakoupili jsme
do školy ozónový generátor, kterým se
dezinfikují prostory školy a školky každou
noc. Samozřejmě naše jednotka je připravená na případnou distribuci čehokoliv, co
by stát rozděloval mezi občany, stejně tak
jako se na začátku pandemie rozdělovala
dezinfekce. Máme nabídku, že pokud by
se situace zhoršila, můžeme zde vytvořit
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odběrové místo pro antigenní testování.
Zde je největší problém zabezpečit registraci občanů a naplnění tohoto odběrového
místa. V současné době tedy čekáme na
zprovoznění nových webových stránek
obce, kde bychom si mohli sami organizovat
registraci občanů na testování. Je potřeba
brát v úvahu, že testovací tým něco stojí a je
potřeba zajistit naplnění testovacího místa
tak, aby se zaplatily s tím spojené náklady.
Ano, to je rozumné, ale nicméně to by
připadalo v úvahu jen pokud by se situace
výrazně zhoršila a bylo by potřeba zajistit
testování místních občanů.
Ano. My jsme zaregistrovaní v asociaci
záchranářů a v případě potřeby bude možné
odběrový tým zajistit a zrealizovat testování
občanů přímo v naší obci.
To je dobrá zpráva pro nás všechny, že
tato možnost tady je. Nicméně pojďme
si říci jaké plány a investiční akce za
současné situace má obec v plánu letos
zrealizovat.
My musíme dokončit především to, co
jsme již vloni začali a sice dokončit naší
základní školu. Budeme žádat o dotaci na
přestavbu dalších dvou tříd a úpravu toalet,
tak abychom mohli dokončit výstavbu prvního stupně ZŠ. Máme zde časovou rezervu
jeden rok, takže dokončit dostavbu můžeme
ještě příští rok tak, aby žáci mohli plynule
pokračovat ve 3. až 5. třídě ZŠ. Musíme
tyto práce skloubit s provozem školy, ale
chceme, aby to proběhlo již v letošním roce.
Pak plánujeme společně s obcí Sluštice ještě
vybudování i druhého stupně školy tak, aby
škola mohla plnohodnotně sloužit všem
našim dětem a nemuseli rodiče řešit kam
umístit děti po skončení 5. třídy.
To jsou báječné plány. Máte v úmyslu
vybudovat druhý stupeň ve stávající
budově školy?
Ano, ve stávající školní budově. Řešilo by
se to dostavbou školy. Je na to již plánované
místo. Samozřejmě zatím se jedná spíše o
naší vizi do budoucna. Neberte to jako slib,
že za dva roky začneme stavět. To určitě
ne. Souvisí to s tím, jak se budou vyvíjet
požadavky na výuku v obou obcích. Zvažujeme i varianty, zda bude mateřská školka
v jednom areálu nebo zda ji přesuneme
do jiné budovy. Samozřejmě to závisí na
financích a možnosti získat na tento záměr
potřebné dotace.

Jsem ráda, že obec má tyto plány rozvoje
školy, protože jak všichni víme, situace
s umístěním dětí do škol v okolí není
moc dobrá a děti často musí dojíždět
velmi daleko.
Bohužel je to tak. Přestože jinde v republice
je demografický pokles a snižují se nároky
na počet dětí ve školách, tady v okolí Prahy
je situace opačná a díky masivní výstavbě
naopak nároky na umístění dětí do škol
stoupají a stávající školy kapacitně nestačí
tyto nároky uspokojovat.
Obě obce jak Sibřina a Stupice, tak i Sluštice nepočítají s velkou výstavbou, pokud
jsem se díval do rozvojových plánů, tak
Sluštice počítají s výstavbou pro řádově
200 až 300 osob. Tedy nic masivního. Proto
plánujeme školu tak, aby počet míst stačil
pro naše děti a v případě zbylé kapacity
i pro děti v okolních obcích. Podle současné
situace rozhodně nebude problém místa ve
škole zaplnit.

Je dobré, že už i kraj pochopil, že je potřeba výstavbu regulovat, a to co se dělo v
„divokých“ devadesátých letech, pokud jde
o masivní neregulovanou výstavbu satelitních
obcí, to už teď není možné. Teď se už i na
vysoké škole vyučuje a uvádí se příklad
Květnice, jako způsob jak se rozvoj obce
a nová výstavba nemá dělat. Takže kraj
v současné době už neumožňuje zástavbu
nových území určených pro bydlení. Nyní
vzniká nový územní plán a každý má možnost se k němu vyjádřit. Rád bych tedy naše
občany upozornil, že územní plán je nyní
otevřen pro jejich žádosti a připomínky,
které mohou zanést do podkladů. Rovnou
ale říkám, že už nebude možné dát do požadavků změnu své orné půdy na stavební
pozemek. Tyto požadavky budou zamítnuty.
Takže rozvoj obce bude v intencích starého
územního plánu. Chceme i nadále zachovat
vesnický ráz obce a rozumný životní prostor
pro oddech našich občanů.

A co třeba spolupráce se školou v Kolodějích, kde ZŠ je.
To ano, v Kolodějích škola je, ale také jen
první stupeň. Takže i v Kolodějích plánují
dostavbu druhého stupně školy. Ale neumíte
si představit, jaký je problém s případnou
spoluprácí, protože se jedná již o jiný kraj
(Praha). Tam jsou velké administrativní
překážky, takže o spolupráci uvažujeme
jen v rámci třeba učitelského sboru. Ty
administrativní bariéry jsou opravdu velké
a zatímco obce jsou schopny se domluvit,
u krajů už to tak vždy nefunguje.

Když hovoříte o územním plánu a rozvoji
obce, přivádíte mě k další otázce a tou
je plánovaná dostavba obchvatu kolem
Prahy. Nás se bude dotýkat zejména
přeložka silnice1/12. Jinými slovy dostavba obchvatu kolem Běchovic, Újezda
a Úval a zejména výstavba křižovatky
v polích pod naší školou. S tím je spojená
dopravní zátěž v naší obci. Můžete nám
k tomu něco říci?
Tak pokud jde o plánovanou přeložku silnice
1/12 a s tím spojenou křižovatku, kterou
jste zmiňovala, musím říct, že si od této
silnice slibujeme spíše zklidnění dopravy
a svedení velké části tranzitní dopravy
mimo naši obec. Je to také díky tomu, že
jsme dali zamítavé stanovisko k tomu, že

Ráda slyším, že naše obec, a ani Sluštice
neplánují nějakou masivní výstavbu, jako
to vidíme třeba v Květnici.
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obec Květnice chtěla zrušit plánovanou
křižovatku u obce Květnice, resp. obdobný
sjezd na Rohožníku. Takže ta křižovatka
by měla být zachována a tím pádem by
větší část dopravy sjížděla mimo naši
obec. Bohužel obec Květnice zamítla
další sjezd přibližně na úrovni čerpací
stanice, který by výrazně přispěl ke
snížení dopravy v naší obci, ale s tím
my nemůžeme už nic dělat, i když se nás
to bezprostředně dotýká, ale jedná se
o území obce Květnice a my to nemůžeme
v žádném řízení napadnout.
Dobře, takže pojďme si to laicky představit. Pokud tedy vznikne křižovatka
pod naší školou, musíme se obávat
zvýšeného průjezdu aut naší obcí?
Předpokládáme, že velká část aut, která projíždějí v současnosti naší obcí,
použije sjezd na úrovni obce Květnice.
Tedy auta do obcí Dobročovice, Zlatá, Škvorec atd. Netvrdím, že se tím
dopravní zátěž v Sibřině vyřeší. To
nikoliv, ale dopravní studie říkají, že
by se tímto obchvatem a plánovanými
sjezdy mělo výrazně přilehlým obcím
ulehčit. Takže odpadne řada aut, která
se snažila přes nás objíždět ucpanou
Českobrodskou silnici.
Takže pokud tomu dobře rozumím,
s dalším obchvatem naší obce se momentálně nepočítá.
Přesně tak, další obchvat obce momentálně neplánujeme, i když původně byl
v územním plánu namalován. Nicméně
tady by se jednalo o investici v řádu miliard, a to určitě nyní nepřipadá v úvahu.
Takže to budeme chtít řešit spíše urbanistickým řešením zprůjezdnění obce, než
abychom uvažovali o obchvatu. Můžeme
uvažovat o propojení současné silnice
s kolodějskou silnicí na úrovni čerpací
stanice. To by také odvedlo část dopravy
mimo naši obec. Nicméně toto vše je
běh na dlouhou trať a v žádném případě
se nejedná o řešení v dohledné době.
Toto vše bude také součástí toho nového
územního plánu, který se připravuje.
Nyní tedy zvažujeme, jestli tam nechat
nebo nenechat plánovaný obchvat obce,
který jde tou propojkou na kolodějskou
silnici a pokračuje za cestou Na hrázi.
Je to teď spíše záležitost pro odbornou
studii. Máme již objednaného odborníka
pro tuto studii.

Tomu rozumím. Musíme si uvědomit, že
takovýto obchvat by samozřejmě narušil
klidovou zónu, která v současné době
v této lokalitě je, včetně nově postavené
cyklostezky a vodárny.
Musíme zvážit všechna pro a proti. Pokud
se postaví silniční průjezd přes současnou
cyklostezku a biokoridory, které tu jsou,
nebude spíše zátěží pro dané území? Je
to potřeba navázat také na celý generel
cyklostezek, který tu vzniká a který bychom rádi naplnili. Tyto cyklostezky by
měly umožnit pěší a cyklo spojení mezi
všemi obcemi okolo nás. Součástí tohoto
generelu je cyklostezka do Stupic, další
částí bude úprava cesty známé jako Cesta
lásky, která by se měla opravit tak, aby
byla v lepším stavu.
Další stezky jsou plánované pod vysílačem.
Budou napojené, na již zde budované
stezky pod školou směrem do Újezda.
S Kolodějemi je dohoda o napojení na
cyklostezky, které budou oni budovat
směrem k nám. Takže vznikne celá síť
cyklostezek, která nám umožní propojit
všechny naše obce bez automobilové dopravy. Výhodou je, že většina těchto stezek
se bude budovat s finančním přispěním
pozemkového fondu, takže to nezatíží
rozpočet obce. Pokud se tedy nezmění
plány a finanční možnosti pozemkového
fondu, tak během tří let by toto mělo být
vybudováno.
To, co říkáte, zní velmi krásně, samozřejmě pokud se to uskuteční. Mě
v souvislosti s tímto trochu mrzí, když
se podívám na již budované cyklostezky kolem naší obce, že se zde nepočítá
s výsadbou zeleně, tedy stromů a keřů.
To, co dělá polní cestu opravdu polní
cestou a je nezbytným prostředím pro
ptactvo a drobnou zvěř a mimo jiné
významně přispívá k zadržení vody
v krajině.
Tady musím říct, že jedna věc je vysadit
stromy a keře a druhá věc je údržba zeleně. Lze získat z různých zdrojů zeleň,
ale zaručit, že vám stromy při současných
výkyvech teplot neuschnou, je další věc.
Pokud jde o výsadbu nových stromů, jdeme
cestou spíše darů od různých organizací
i jednotlivců, které nám mohou tuto zeleň
zajistit. Máme i nabídku od občanů, kteří
si dělají vlastní pěstební sadbu, že nám
darují část sadby. Třeba ovocné i jiné
stromy. Takže zdroj stromů bychom měli.

Pokud jde o údržbu, tady spolupracujeme
s naším sborem dobrovolných hasičů, kteří
zajišťují zálivku nově vysazených stromků
třeba v rámci výcviku a obměny požární
vody. V tom tedy bych problém neviděl.
Problém je ale s vlastnictvím pozemků.
Protože cyklostezka má určitou šířku a na
její hranici již sousedí s cizím pozemkem.
Je to o domluvě s těmi vlastníky.
Ano to chápu, to ovšem znamená, že
zde není žádná norma, která by stanovila, jak má taková nová polní cesta
nebo cyklostezka vypadat, a že má mít
i okolní výsadbu zeleně.
Z mého pohledu budu vždy podporovat
výsadbu zeleně, která by podpořila diverzitu
ptactva a dalších živočichů. Musím říci, že
řada majitelů pozemků si toto uvědomuje
a vychází tomu vstříc, ale nelze to vynutit.
I když v současné době už se objevují
první náznaky i z parlamentu, že bude
třeba pole rozdělit na menší celky. Ale
bylo by dobré, aby to bylo navázáno na
nějaké dotace, protože finanční pobídka
takovéto aktivity vždy podpoří. Pokud to
bude pro zemědělce zajímavé, tak se jistě
nebudou výstavbě biokoridorů bránit.
Dobrá, to my tady asi nevyřešíme. Ale
když už mluvíme o nových cyklostezkách a nově budovaných chodnících,
měla bych konkrétní dotaz. Ve Stupici
je nový chodník, který je před návsí
po pravé straně náhle přerušen a část
ho chybí. Proč k tomu došlo a dá se
s tím něco dělat?
Ano, víme o tom. Jedná se o úsek asi
20-25 metrů chodníku, které zde chybí.
Bohužel při odsouhlasování projektu se
majitelé postavili proti záměru na stavbu
chodníku a neumožnili nám tak chodník
zde vybudovat. Celý projekt se musel
předělat, a proto zde chodník chybí.
Mně není jasné, jestli může majitel
blokovat stavbu, která není na jeho
pozemku.
No, já nejsem specialista na legislativu, ale
v době, kdy se ten chodník plánoval, bylo
nutné získat souhlas majitelů pozemků,
a zde tedy souhlas udělen nebyl a celý
projekt se tedy musel předělat.
Legislativa v době budování chodníku
tuto možnost majitelům dávala. My to
nemůžeme porušit.
Pokud by se přístup majitelů změnil a my
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bychom chtěli v budoucnu zde chodník
dobudovat, znamenalo by to nové stavební
řízení, nový projekt a s tím spojené náklady.
Pojďme k dalšímu konkrétnímu problému, který mě napadá v souvislosti
s chodníky.
V Sibřině na cestě pod pomníkem směrem ke školce je poměrně velký úsek
zcela neprůchodný.
Tvoří se zde velká kaluž a rozsáhlé
bahniště, díky bahnu stékajícímu
z přilehlého pole. Podle mě by stačilo
tento úsek vysypat štěrkem, aby se
místo nemuselo obloukem obcházet.
Víte o tomto problému?
Ano, víme o tom a rádi bychom to vyřešili
odborně a jednou provždy. Provizorní
vysypání štěrkem by asi věc nevyřešilo.
Je potřeba to vyřešit po poradě s odbornou
firmou, protože to, že se tu drží voda, je
věc spádu a chybějící drenáže či špatné
propustnosti spodních vrstev. Pokusíme se
zatím udělat nějaké nouzové řešení, které
by situaci dočasně zlepšilo. Je to spíše
otázka odbagrování a vyrovnání plochy
v tom místě. Je třeba se podívat, zda tam
nejsou nějaké sítě pod povrchem, je tam
trafo stanice. Ale samozřejmě budeme
tuto nepříjemnou situaci řešit nejspíše
v rámci revitalizace stávající deponie,
která už nebude potřeba.
Podobný problém s vodou, respektive
s louží vody mám přímo před brankou
našeho domu, který je v křižovatce
Říčanské a ulice Ke Květnici. Tady
po každém dešti také stojí voda, která
nemá kam odtéci.
Ano, vím o tom, poslala jste mi fotky.
Zkusíme to řešit v rámci reklamačního
řízení s firmou, která to dělala a která je
poměrně vstřícná. Stávající kanalizace je
na druhé straně vozovky a bude se tedy
jednat o jiné technické řešení. Pokusíme
se to nějakým způsobem vyřešit. Tady
bych chtěl říct, že jsme rádi za jakékoliv
upozornění našich občanů na podobné
nedostatky, které ne vždy mohu sám
zaznamenat. Každý občan má možnost
zaslat svou připomínku na mail obce.
Každou takovou připomínkou se budeme
zabývat. Ideálně je takový problém nafotit
a zaslat na e-mail obce, který najdete na
stránkách obce.
Já bych ráda postoupila od chodníků

k dalšímu s tím souvisejícímu problému,
a to jsou přechody pro chodce. Začnu
tím, který podle mě chybí. A to je
neexistující přechod právě z ulice Ke
Květnici přes Říčanskou na chodník,
který tam již existuje a pokračuje
přes můstek. Jedná se o frekventované
místo, kde se prakticky nedá bezpečně
v dopravní špičce přejít. Na tento problém jsem již upozorňovala předchozí
vedení a bylo mi řečeno, že pokud tam
nebude chodník, nedá se tam přechod
vybudovat.
No to je potřeba uvést na pravou míru.
Přechod je možné vybudovat, pokud je
chodník na obou stranách. Jestliže jak
tvrdíte, tam chodník je, tak by tam přechod vybudovat šel. Museli bychom ale
mít vyjádření odboru dopravy, jestli je to
technicky možné, protože přechod musí
mít nějakou vzdálenost od křižovatky.
Pokud to tedy bude mít souhlas odboru
dopravy, tak se tam přechod vybudovat
může. V souvislosti s tím chci informovat
občany, že máme v plánu obnovu vodorovného značení stávajících přechodů
pro chodce, jakmile to umožní počasí.
Je nezbytná dlouhodobá teplota nad 5°C,
aby barva zaschla.
Děkuji za tuto dobrou zprávu. Já přece
jen ještě chvíli u přechodů zůstanu. Jde
mi konkrétně o přechod v Sibřině na
křižovatce Ke Kolodějům. Chybí zde
jakékoli veřejné osvětlení. Vzhledem
k tomu, že se jedná o velmi frekventované
místo, kde přecházejí děti směrem ke
škole, by to určitě řešit chtělo.
Možná by stála za úvahu i zvýraznění
přechodu přímo na vozovce namalovanými
pruhy s trojúhelníkem pozor přechod
pro chodce. Auta zde přijíždějí značnou
rychlostí, v šeru snadno přehlédnou
špatně čitelný a neosvětlený přechod.
Samozřejmě tento přechod, který je na
cestě do školy se bude muset řešit. Teď
nemohu říct, zda jsou zde natažené kabely
pro osvětlení. Pokud ano, tak si myslím, že
osvětlení by se vybudovat dalo a nemuselo
by to být finančně náročné. Není špatné
zahrnout toto do plánů na letošní rok.
Je dobrý nápad zahrnout do toho řešení
i reflexní značení přímo na vozovce před
tím přechodem.
Děkuji za tyto pozitivní informace. Pojďme se trochu posunout do jiné oblasti

a sice volnočasové aktivity. Před časem
zde proběhla na stránkách Zebrinu
a obce anketa ohledně požadovaných
aktivit a vybavení pro sport pro místní
občany. Přišly nějaké podněty či ohlasy
na tuto anketu a plánuje obec nějaké
aktivity v tomto směru?
Musíme se na to podívat ze dvou hledisek.
Jedna věc je vybavení nakoupit a druhá
věc je to pak udržovat. Není problém
sportovní vybavení pořídit, ale pak je třeba
zajistit i jeho údržbu, osobu, která bude
zodpovídat za použití, případně vydání
pomůcek. Například můžeme pořídit
betonové stoly na stolní tenis, ale pak je
potřeba zajistit, aby někdo půjčoval síťky
a vracel je zpět. Zkrátka vždy je dobré
mít někoho, kdo za tyto věci zodpovídá
a stará se o to, aby byly v pořádku využívané. Takový správce také stojí určité
finanční prostředky, je potřeba zajistit jeho
případnou nahraditelnost apod.
Takže to vidíte tak, že je to spíše na
dohodě se současným správcem hřiště.
Současný nájemce fotbalový klub se stará
o areál pěkně a vychází nám ve všem
vstříc. Poskytují volnočasové aktivity
minimálně 80 dětem a je třeba jim za to
poděkovat. O areál se starají velmi dobře,
v tom nevidím problém.
Mě spíše zajímalo, jestli byla na anketu
nějaká odezva ze strany občanů.
Ne nebyla nějaká výrazná odezva nebo
požadavky lidí z obce. Je to stále o občanské společnosti a aktivitách spolků.
Vždy je snazší něco zorganizovat a pomoci, pokud za námi přijde skupina lidí
nebo sdružení, které má zájem a chuť
něco podnikat a zároveň se o to i starat
a převzít za své aktivity zodpovědnost.
Pak nevidím problém, abychom jim vyšli
maximálně vstříc. Vždy je snazší legálně
jednat se sdružením nebo občanským
spolkem. Občané nemohou očekávat, že
obec pořídí nějaké vybavení a také se
o to bude starat. Na to nemáme kapacity
a nemůžeme garantovat řádné užívání
a údržbu.
Pane starosto, mám ještě jednu otázku,
která se týká Šálkova domu. Vzhledem
k jeho poloze uprostřed obce se nabízí
jeho využití ve prospěch občanů. Máte
k tomu nějaké novinky?
Šálkův dům je pro nás jednou z priorit
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a je to výborná lokalita pro rozvoj obce.
Samotný dům je v dezolátním stavu.
Máme již zpracovanou studii na demolici a vyčištění prostoru od náletových
dřevin. K tomu by mělo dojít ještě letos
nebo nejpozději příští rok, podle toho, jak
budeme mít potřebná povolení. Pokud
jde o využití toho prostoru nabízí se zde
několik variant.
Jednou z možností je kulturní dům a zázemí pro společenské akce, další možnost
je přesunutí mateřské školky do těchto
prostor, třetí možnost je vyřešení hospodaření s odpady. Nabízí se zde vybudovat ne
sběrný dvůr, ale místo kam budou občané
ukládat kontrolovaně tříděný odpad.
Tím bychom se zbavili problémů s přeplněnými kontejnery na tříděný odpad. Byli
bychom schopní zde i odpad lisovat a dávat
jej do uzavřených kontejnerů k dalšímu
zpracování.
Tím by se nám výrazně zlevnil odvoz
odpadu a zmizely by nám ty zaházené
kontejnery.
Ideální by bylo, aby ten prostor byl multifunkční a třeba v rámci školky by zde
fungoval i společenský sál. Využití tohoto
prostoru je otázkou další studie a možností
financování toho prostoru. Nemyslím tedy
jen finance na výstavbu, ale hlavně na
pokrytí nákladů na jeho provoz. Ideální by
bylo, aby si na sebe byl schopen vydělat
a pokrýt tak náklady na svůj provoz.
Každopádně začátek celé akce máme
plánovaný na tento nebo příští rok, tedy
vyčištění celého prostoru.
Vzpomínám si, že zde byla i studie na
využití Šálkova domu pro seniory. Líbilo
by se mi propojení mateřské školky se
zařízením pro seniory. Ostatně nás seniorů
bude přibývat a obec by zde mohla mít
i zařízení pro své starší občany.
Ano, vím, že byl v plánu nějaký denní
stacionář. To je také jedna z možností. Každopádně si myslím, že je třeba preferovat
takové využití, které by umožnilo, aby si

na sebe zařízení, které zde bude alespoň
částečně vydělalo. Školka i denní stacionář mohou čerpat určité státní prostředky
a jsou tedy vhodné pro daný prostor.
My si ale musíme uvědomit, že podobně
velký projekt máme „v šuplíku“ i na hřišti.
Je tady projekt na zázemí pro sportovce,
společenský sál a restauraci. Tady to závisí hlavně na financích, protože se jedná
o nákladnou investici.

ty domácnosti, které důsledné třídí odpad
a ty, které netřídí, budou platit násobně
vyšší poplatky za odvoz. Upozorňuji, že
hnědé popelnice na bioodpad bude od
příštího roku zajišťovat obec a občané
se budou muset vyvázat ze smlouvy
s Prahou. Dobrá zpráva je, že FCC nám
nabídlo lepší podmínky, než jsou ty od
Pražských služeb, takže u těchto popelnic
by se cena zvedat neměla.

Pane starosto, vy jste se zmínil o problémech s odpady. Každoročně nám
narůstají poplatky za popelnice. Tak
by mě zajímalo, zda obec stále uvažuje
o zřízení popelnic na tříděný odpad
přímo v domácnostech jako je to vidět i
v některých okolních obcích. Nebo jak
chcete do budoucna tuto otázku řešit.
V první řadě musím říct, že na základě
novely zákona o odpadech už nebudou
občané podepisovat smlouvu s obcí, ale
budeme to řešit na základě nové vyhlášky.
Nyní čekáme na podklady od kraje nebo
ministerstva, abychom se na to mohli
připravit. Takže nyní řešíme, zda udělat
kontrolované sběrné místo na tříděný
odpad. Pak by odpadla nutnost popelnic
v jednotlivých domech. Další variantou
je tzv. „door to door“ systém, kde by
popelnice na tříděný odpad papír a plasty
byly v jednotlivých domech, pak se ovšem
zvednou náklady na svoz. Na tento systém
přechází řada okolních obcí.
My si musíme uvědomit, že v současné
době má naše obec 200 tun přebytek komunálního, tedy netříděného odpadu. Ten
přebytek je výrazně dráže zpoplatněn než
uložení nepřebývajícího odpadu.
To znamená, že my bychom během tohoto
roku měli ušetřit zhruba 200 kg odpadu
na jednu popelnici, abychom se dostali
pod zákonnou normu. Pokud se do normy
nevejdeme, tak nám přijde pětinásobně
vyšší poplatek za uložení netříděného
odpadu, a to se promítne samozřejmě do
ceny popelnice. My tedy chceme podpořit

To je dobře, že to tu z Vašich úst zaznělo
a občané si uvědomí, že je třeba třídit
odpad, jinak budou platit stále vyšší
poplatky za popelnice. Z vlastní zkušenosti mohu dodat, že naše domácnost
třídí důsledně, takže jsme si na letošek
zaplatili odvoz popelnice jednou za 14
dní, tím ušetříme, a to by měl být zájem
každého z nás. Nejen, že ušetříme my,
ale ještě pomůžeme obci při snížení
celkového svozu netříděného odpadu.
K tomu ještě mohu uvést, že uvažujeme
o spolupráci s obcí Sluštice. Ti mají
možnost a prostory pro sběrný dvůr, takže
v budoucnu bychom třeba nemuseli jezdit
do Úval, ale mohli bychom využívat sběrný
dvůr ve Slušticích. To by jistě bylo pro
naše občany dostupnější. My se vůbec
snažíme řešit v rámci nové legislativy
vše tak, aby to pro naše občany bylo co
nejméně bolestivé a nemuseli jsme za odpady platit stále vyšší náklady.
Já moc děkuji, pane starosto, za vaše
odpovědi a cenné informace a přeji Vám
osobně i celému zastupitelstvu, aby se
podařilo všechny vaše plány splnit ku
prospěchu nás všech. Především Vám
chci popřát pevné zdraví, aby Vás neskolil
žádný zákeřný vir a mohl jste se naplno
věnovat práci pro obec.
Rozhovor vedla a zapsala
22. 2. 2021
Zuzana Čermáková

Řádková inzerce
Hledám paní na úklid a pomoc v domácnosti
pro nemocné rodiče v Sibřině.
Tel.: 737 284 163

Hledáme výpomoc s hlídáním našeho
ročního syna. Je veselý a pohodový.
Frekvence 1-2x týdně. Bydlíme v Sibřině.
Cena a detaily dohodou.
Tel.:724 687 655.
Tereza Mlynek

Nabízím kompletní vedení účetnictví,
daňové, evidence, mezd...
Praha, Praha východ + okolí
www.ucetnictvimk.cz
mobil: 775 559 283
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Zprávy z obce
20. 3. – 18. 4. 2021ve znamení individuálních úklidů
se uskuteční 11. 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 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.
Po loňském roce přibyla kolem nás spousta
odpadků. PROSÍM, Připojte se k nám
i v roce 2021 a změňte své okolí.
Jak se zapojit? Podívejte se na www.
posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme
Pošembeří 2021.
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 11. ročníku proběhne
v květnu 2021 a o všem vás budeme
informovat v průběhu dubna 2021 na
našich webových stránkách.

PŘIDEJTE SE! SAMI TO NEDOKÁŽEME.
Region Pošembeří o.p.s., Hana Vrbovcová, Český Brod 25. 2. 2021

Mateřská škola
Jarní pozdrav ze Základní a Mateřské školy Sibřina!
Naposledy jsme se s Vámi setkali na
stránkách časopisu Zebrin před vánočními
svátky. Věříme, že jste si Vánoce krásně
užili v příjemné rodinné atmosféře. Jako
již tradičně jsme si pro dětičky v lednu na
vstup do mateřské školy připravili týdenní
program Tři králové. Všechny třídy mateřské
školy si pro děti nachystaly dílničky, kdy si
děti vyrobily korunky a naučily se koledovat.
Dalším tématem byly zimní sporty
a radovánky zakončené zimní olympiádou.
Letošní zima k nám byla nadmíru štědrá a
potěšila nás závějemi sněhu. Děti z mateřské
školy a ze školní družiny základní školy
si tak mohly užívat naši krásnou velkou
zahradu k zimním radovánkám. Zažili jsme
koulování, bobování na našem úžasném
kopci, stavění sněhuláků, tvoření sněhových
andělíčků a válení koulí nejrůznějších
velikostí. Pozorovali jsme proměny přírody

Berušky a Žabičky
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Mateřská škola
a především změny, které příroda v tomto
období provádí s vodou. Nezapomněli
jsme ani na zvířátka, na výrobu různých
krmítek a pravidelný přísun potravy pro
ptáčky na školní zahradě. V lednu jsme
ukončili provoz kroužků za první pololetí
a začali pracovat na přípravě kroužků pro
druhé pololetí.
Děti se mohly opět těšit na pokračování
angličtiny, keramiky, kuchtíka, tanečků,
sportovce a tvořílka a děti ze základní školy
navíc na zábavnou matematiku.
Jak jsme vás již v minulosti informovovali,
naše škola je zapojena do projektu Šablony
II., který je spolufinancován EU. Také
v druhém pololetí organizujeme v rámci
tohoto programu projektové dny v MŠ. Děti
si mohly v rámci projektu vyzkoušet práci
se dřevem. Užily si práci s dřívky různých
velikostí, kladívkem, hřebíčky a barvami na
dřevo. Některé třídy si vyrobily dřeveného
sněhuláka a jiné dřevěnou sovičku.
Dalším projektovým dnem v MŠ byla práce
s keramickou hlínou, kdy jsme rozvíjeli
dětskou fantazii a kreativitu a navíc si
dětičky procvičily své prstíky. Práce
a výtvory dětí z jednotlivých tříd mohou
rodiče pravidelně sledovat přímo v budově
mateřské a základní školy, ale také na
nástěnce u Obecního úřadu Sibřina, kterou
pravidelně aktualizujeme a vystavujeme
zde práce dětí z jednotlivých tříd.
Přestože nás, stejně jako celou naši zemi,
někdy potrápí vir Covid, maximálně se
snažíme, aby děti byly ve školce přes
veškerá hygienická a bezpečnostní nařízení
šťastné a spokojené. Jednotlivé třídy a paní
učitelky spolu pravidelně spolupracují
a připravují pro děti nejrůznější programy.
V únoru jsme připravili Srdíčkový týden,
víme, že někteří lidé se zahraničním
svátkem Svatého Valentýna nesouhlasí,
ale my si myslíme, že je krásné a příjemné
využít každou příležitost, kdy si s dětmi
popovídat o kamarádství, lásce k rodičům,
prarodičům, sourozencům a k výrobě
nejrůznějších dárečků, kterými obdarují
své blízké. Navíc jsme si všichni oblékli
červená trička a moc nám to slušelo.
Na Srdíčkový týden jsme navázali tradičním
českým svátkem Masopustem. V průběhu
týdne se děti naučily nejrůznější koledy,
písničky, básničky, užily si výrobu masek,
poznaly různé hudební nástroje, také si
upekly nějaké dobroty a především si užily
tradiční masopustní karneval.
V naší mateřské škole jednou týdně

Sovičky – taneční soutěž

Sovičky
probíhá program Předškoláček pro děti
předškolního věku. Protože se začaly
blížit zápisy do základních škol, připravili
jsme pro děti s naší speciální pedagožkou
test školní zralosti, kterým prošli všichni
předškoláci na žádost jejich zákonných
zástupců. Rodiče se posléze při konzultacích
dozvěděli mnoho užitečných informací
o školní připravenosti svých dětí. Protože
jsou všechny mateřské a základní školy
od 1. 3. z nařízení vlády ČR uzavřeny,
i letos musí zápisy do Základní a Mateřské
školy Sibřina probíhat pouze distančně,
a to elektronickou formou. Abyste si
i v tomto velmi „bezkontaktním“ období
mohli užít prohlídku naší školy, natočili
jsme pro vás virtuální prohlídku, kterou

Berušky, projektový den v MŠ
můžete v současnosti shlédnout na našich
webových stránkách. Současná situace
je pro všechny rodiny velice náročná
a dochází k mnoha změnám ve vzdělávání
v základních i mateřských školách. S rodiči
jsme v pravidelném intenzivním kontaktu,
aby měli dostupné informace neustále
k dispozici, k tomuto účelu využíváme
webové stránky naší školy, webové stránky
jednotlivých tříd, e-mailovou komunikaci
a komunikační skupiny jednotlivých tříd.
Věříme, že se situace kolem Covidu alespoň
trochu zlepší a budeme se moci v brzké době
těšit na návrat dětí do školy. Máme velké
plány, jak si užít příchod jara. Ať se jedná
o jarní vycházky po okolí, barevný velikonoční
týden, úklid okolí školy v rámci projektu
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Mateřská škola
Úklid Pošembeří, brigádu na naší školní
zahradě, jarní výzdobu tříd, přípravu dnů
otevřených dveří nebo také školy nanečisto.
Držme si všichni palce, buďme k sobě

navzájem ohleduplní a věřme, že zlého
vira Covida porazíme, tak jak se to
daří v pohádkách princům při boji se
zlým drakem. Spolu to přece zvládneme

Berušky

a věřte, že to pro nás není pouhá fráze.
Na viděnou. Autor: Hana Fraňková a kolektiv
ZŠ a MŠ Sibřina.Foto: Hana Fraňková
a učitelky ZŠ a MŠ.

Včeličky

ZÁPIS
DO ZŠ SIBŘINA
Ve dnech
6. 4. až 12. 4.2021
se koná distanční
zápis do 1. ročníku
základní školy.

ZÁPIS DO MŠ SIBŘINA
na školní rok 2021/2022
Elektronický předzápis: od1. 3. do 30. 4.
Bližší informace na stránkách školky – skolasibrina.cz
----------------------------------------------------------------------Distanční zápis: 5. 5. až 13. 5.
Všechny potřebné formuláře, které naleznete
na webu školky, zašlete poštou, dat.schránkou
nebo předejte osobně 6. 5. 14-17, 10. 5. 8-12.
----------------------------------------------------------------------Co nabízíme:
školku rodinného typu
školku v přírodě
plavecký výcvik
navazující ZŠ
Kroužky: AJ, šikula, keramika, balet, kuchtík, sportovky

Elektronický předzápis: od 1. 3. do 31. 3.
Bližší informace na stránkách školky – skolasibrina.cz
Zašlete kopii rodného listu dítěte, vyplněný dotazník,
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně
žádost o odklad školní docházky
(dokumenty jsou zpřístupněny na stránkách školy).
Dokumenty zašlete: poštou, datovou schránkou nebo předejte
osobně ve škole: 7. 4. 14-17, 8. 4. 9-12, 12. 4. 14-17
Co nabízíme: školu rodinného typu
školu v přírodě
plavecký výcvik
povinný anglický jazyk v 1. ročníku
Kroužky:
AJ, kroužek baletu, vaření, šikula, keramika, hra na flétnu,
hra na klavír.
-----------------------------------------------------------------------Dny otevřených dveří a Škola nanečisto - datum upřesníme.
Těšíme se na Vás!
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Hasiči
Opět přichází jaro a jako vždy vydání občasníku Zebrin. Pokud Vás zajímá
více o tom, co děláme směle čtěte dál.
Jednotka (JSDH)
Naše hasičská jednotka se rozrostla
o dalšího nového člena, který nám jistě
bude přínosem, protože již má s hasičskou prací zkušenosti z jiné jednotky.
Od začátku roku jsme byli povoláni již
k 7 zásahům. Z toho se 6x jednalo požár
a 1x o technickou pomoc.
V rámci výjezdů jednotky jsme 23.3.2021
zasahovali u velkého požáru ve Slušticích v areálu autovrakoviště Autoland.
Tento požár nám byl nahlášen ve 3:11
jako požár porostu. Po přijetí první jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár většího množství
autovraků a dřevostavby. Byly povolány
další hasičské jednotky na místo události
a mezitím bylo zahájeno hašení. Lokalizace požáru byla ohlášena před pátou
hodinou ráno. Dohašování ohnisek trvalo cca. do 8 ráno, poté jsme do 17hod.
drželi dohlídku nad požářištěm.
Sbor (SDH)
Jako již pravidelně informujeme, tak
stále pracujeme na naší budoucí výjezdové Tatře. Od posledního informování
se nám podařilo vymyslet rozvržení nástavby vozu, tedy kde, co bude umístěno
a začínáme s postupnou montáží. Obrousili a ošetřili jsme vnitřní prostor nádrže na vodu speciální barvou, abychom
ji ochránili před korozí. A dalších mnoho
jednotlivých úprav.

Vstup do požární nádrže

Natírání požární nádrže

Nový dopravní automobil?
Vzhledem k rozrůstající se základně Sibřinských hasičů a kroužku hasičů vyvstává zásadní otázka přepravy hasičů
k zásahům a případně dětí na závody.
HZS středočeského kraje ve spojení se
středočeským krajem vypsalo dotační
program pro jednotky požární ochrany
na pořízení nového dopravního automobilu. Do tohoto programu jsme se
přihlásili a dotace nám byla přidělena,
dočká se tedy Sibřinská hasičárna nového dopravního automobilu? Doufáme že
ano a nový dopravní automobil brzy začne sloužit našemu sboru i obci.

Aby na nás mladí hasiči a hasičky nezapomněli, začínáme pro ně připravovat
videa a různé další úkoly, které bychom
vzdáleně zadávali a vyhodnocovali.
Již teď se těšíme, až se opět s dětmi shledáme v našem kroužku.

Kroužek mladých hasičů
Kroužek je momentálně odstaven vzhledem proti covidových opatření.

Aktuální činnost můžete sledovat
na našich facebookových stránkách
www.facebook.com/JSDHaSDHSibrina

Pokud Vás zaujala naše činnost pro obec
a okolí a chtěli byste se zapojit, stát se
členem dobré party a užít občas i něco
adrenalinu, rádi Vás uvítáme v našich
řadách. Scházíme se každou středu od
18:00 v nové hasičárně v areálu obecního úřadu po levé straně.

Knihovna
Jak si lze půjčit knížku v době uzavření knihovny
Milé čtenářky a čtenáři,
Bohužel musíme mít v současné době
knihovnu stále uzavřenou, nicméně bychom Vám rády umožnily si i nadále
knížky půjčovat. Určitě Vám to pomůže
udržet si i za současné situace dobrou náladu a neklesat na mysli. Knihovní systém nám umožňuje pohodlně z domova
si prohlédnout knihy v naší knihovně,
podívat se, jestli máme v knihovně Vámi

požadovanou, oblíbenou knihu a tu si
také zamluvit. Pokud si knížku vyberete,
můžeme se individuálně domluvit na jejím předání k Vám domů.
Knihy budeme desinfikovat, abychom
zmenšily možnost nákazy.

Uživatelské jméno:
číslo vaší čtenářské
průkazky
Heslo: datum narození
ve tvaru rrmmdd: např.
datum 28.9. 2017: 170928

A nyní se podívejte, jak se dostat do našeho knižního katalogu. Stačí, když ve
svém počítači zadáte do vyhledávače:
kutnahora.tritius.cz/library/sibrina.
V pravém horním rohu klikněte na ikonku postavy a přihlaste se:

Pak už můžete zadat název díla nebo jen
jeho část, či autora a najít si, zda knihu
máme, lze si ji také online rezervovat.
Přejeme Vám krásné chvíle s pěknými
knížkami a těšíme se , že se již brzy uvidíme osobně.
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Knihovna
Novinky v knihovně
Milí čtenáři a čtenářky,
ačkoliv máme stále zavřenou knihovnu,
můžete si půjčovat knížky online.
Stačí, když mi napíšete na knihovní e-mail:
knihovna@sibrina.cz, o jaké knížky
máte zájem. Mohu Vám je doručit po
domluvě domů. Knihovní systém Tritius,
který používá naše knihovna, bohužel
neumožňuje listování naším katalogem
knih, ale je možné si zde zadat konkrétní
knížku a zjistit, zda je v našem katalogu
k mání. Pokud by nebyla, mohu ji vyžádat
od knihovny v Kutné Hoře.
Jak se dostat do našeho knihovního systému,
jsem již několikrát zveřejňovala a najdete
to i na webu obce v záložce knihovna.
Ale opakování je matka moudrosti, proto
návod zveřejňuji znovu i v tomto časopise.
Do knihovny jsme zakoupili další zajímavé
knížky, které jsou možné zapůjčit.
Těším se, až se budeme moci setkat
v knihovně. Vaše knihovnice Zuzana
Čermáková
Petra Dvořáková: Vrány
Komorní příběh, který končí tam, kde
začíná tma.
Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu
dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání,
ale také živelná a občas nezvladatelná
povaha. S nástupem puberty se konflikt
mezi její spontánností a touhou matky
po nekomplikovaném životě dramaticky

prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její
o něco starší poddajnou sestrou. Čím více
chce Bára svou přirozenost realizovat,
tím úporněji se její okolí snaží tyto
nesrozumitelné a průměru se vymykající
potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne
mladý učitel výtvarné výchovy přezdívaný
Frodo, který jí nabídne citlivou oporu
v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou
vnější spořádanosti ukrývá i velmi temná
místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech
neporozumění stále prohrává. Jedinými
spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící
před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují
přirozenou pudovost prostupující zvířecí
i lidské životy. Svět, na který se Bára
stále mocněji napojuje. Nabídne jí někdo
opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké
východisko?
Radka Denemarková: Hodiny z olova
Rozsáhlý román inspirovaný autorčinými
pobyty v Číně.
Do osudu několika rodin odlišných generací
z evropských zemí i sociálních vrstev
zasáhne tatáž rozhodující věta. Český
podnikatel, jeho manželka a dospívající
dcera, ruský diplomat, francouzský literát,
studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších
hrdinů. A jejich rodinná traumata, krize
středního věku, vyhoření nebo puberta.
Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do Číny,
aby si uklidili ve svém životě, ale jejich
svět se dál rozpadá. Něco nenávratně
ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit.

Hledají pevný bod v minulém životě, ale
nevědí, na co si vzpomenout.
A tak jako v jejich soukromých příbězích
dochází k dramatickému zlomu, něco
podstatného se láme a mění v osudech
nás všech. Starý svět Evropy končí
a nikdo netuší, co začíná. A tak jako každá
z postav románu zažije mezní situaci
jako existenciální a osobní zkušenost,
prožíváme „hodinu z olova“ také všichni
společně. Lidé se stahují do sebe a začíná
éra rezignované apatie, demoralizace, éra
šedivé totalitně konzumní každodennosti.
Ale stále ještě existuje čin. Jenom je
důležité sledovat znamení.
Patricia Highsmith:
Talentovaný pan Ripley
Příběh mladíka, který bez výčitek svědomí
využívá svůj šarm a schopnost působit na
lidi ke spáchání nejtěžšího zločinu.
Tom Ripley je mladý muž, který je zámožným
průmyslníkem vyslán do Itálie, aby přemluvil
k návratu jeho marnotratného syna. Tom
svému vrstevníkovi, s nímž se spřátelí,
závidí nejen peníze, moc a postavení, ale
do jisté míry i bezstarostnost, s níž dokáže
proplouvat životem. Celý koloběh věcí
nemůže vyústit v nic jiného než v tragédii,
kterou talentovaný pan Ripley připravuje...

Dieter Kreutzkamp:
Na kole od outbacku až k Pacifiku
Autor zábavného cestopisu se vzdal postavení

Nový Zebrin 1/2021

Strana 14

Knihovna

usedlého úředníka a uskutečnil svůj sen
z mládí. Za 12 let se s rodinou podíval
do nejodlehlejších koutů světa. Cestoval
všelijak, na kánoi, koňském potahu, či
se psím spřežením. Nejzajímavější místa
Austrálie sjezdil na kole; přespával ve
volné přírodě. Z Melbourne se vydal na
dobrodružnou pouť buší přes Sydney, krajem
Krokodýla Dundeeho do srdce země a kolem
Ayersovy skály zpět. Čtenář s ním bude
sdílet dojmy z putování krásnou přírodou a
pozná i australskou historii; v příloze najde
doporučení týkající se klimatu, místních
zvyků, kuchyně a možností ubytování.
Aleš Palán, Foto Jan Šibík:
Spánek rozumu plodí příšery
Může virus zemřít? A jak se z virů chcípáčků
stávají světoví šampióni? Máme se obávat
silného státu? A jaký smysl má mýlit se?
Pandemie nemoci covid-19 přináší záplavu
otázek, ale málo jasných odpovědí. Komu věřit,
když je všude plno „odborníků“? Publicista
Aleš Palán se rozhodl „uvěřit“ člověku,
který s viry žije skoro celý profesní život.
Rozhovor s předním českým biochemikem
a prorektorem Karlovy Univerzity Janem
Konvalinkou je výletem do světa vědy,
smrtících virů, i nevědeckých fám, do
zákulisí koronavirové pandemie i chyb,
kterých jsme se dopustili. V neposlední řadě
nahlédneme do života kluka ze severu Čech,
který se původně chtěl stát egyptologem,
aby se nakonec ocitl ve světě neviditelných
zabijáků. Jeho nadhled i humor ale dávají
naději, že vědění je silnější než strach.
S fotografem Janem Šibíkem se autor
rozhovoru Aleš Palán sešel poprvé na
Šumavě při práci na bestselleru Raději
zešílet v divočině a knize esejů Návrat

do divočiny. Knihu rozhovorů s Janem
Konvalinkou rámují fotografie karantény z
jara 2020, které Šibík pořizoval od prvního
do posledního dne.
Petra Jirglová: Letuška z Economy,
aneb co na instagramu neuvidíte
Chtěli byste snídat v Paříži, obědvat v New
Yorku a večeřet v Bangkoku? Tak to si
vysněte jiné zaměstnání. Vtipné historky
o mé kariéře letušky na Blízkém východě,
o práci a životě v Dubaji, o lidech, se
kterými jsem se setkala i o tom, že není
všechno zlato, co se třpytí. Knížka vás
potěší, možná i trošičku dojme, otevře oči,
ale hlavně pobaví!
Allison Brenanová: Třetí na řadě
Tři dny do další vraždy. Šest dní, než
zemře jeden z nich. Když policistka Kara
Quinnová náhodou objeví tělo mladé ženy,
spouští se tím vlna chaosu a paranoie.
Způsob vraždy totiž ukazuje na dokonale
kontrolovaný vztek psychopata a profil
zločince odpovídá tzv. Trojkovému vrahovi,
sériovému zabijákovi, který za sebou
nechává vždy tři oběti v rozestupu tří dnů,
než na tři roky zmizí. A mrtvá z Liberty
Lake značí start nového cyklu.
Irena Dousková: Rakvičky
Hned v úvodu této vtipné, ale i dojemné
perestrojkové „road-movie“ definuje
dvacetiletá Róza svůj osudový plán zcela
jasně. Musí „najít Ostraváka a přiznat, že ho
miluje“. V tu chvíli ještě netuší, jak těžký
úkol to bude… Novela o krátké prázdninové
cestě není jen příběhem čtveřice hlavních
protagonistů. Je také originálním zrcadlem
doby, zdánlivě ještě stejně nehybné jako

hladina českých rybníků.
Václav Cílek: Jak přejít řeku
Tato kniha představuje několik let uvažování
o společnosti, přírodě a nás samých. První
část se týká naší současné situace, která se
ocitá na hraně mezi hněvem a soucitem, mezi
ničením a tvorbou. Na změnu jsme málo
psychologicky připraveni, a proto je nutné
si vybudovat nějakou formu aktivní obrany.
Dále se však ukáže, že pouhá sebeobrana
nestačí, protože je také nutné být tvořivý.
Tři různé druhy kreativity autor ukazuje
na příkladu tří umělců, u nichž cesta vede
přes důkladnou znalost řemesla, dějin
umění a poslouchání hudby, přes schopnost
být prodlouženou rukou přírodních sil,
anebo dokonce může pramenit ve škvíře
do jiného prostoru. Závěrečná část knihy
je věnována cestě s indiánským šamanem
do prvního post-amerického města Detroitu
a civilizacím, které se rozpouštějí a znovu
v jiné podobě krystalizují. V Detroitu jsme
viděli konec jedné civilizace a nebylo to
špatné.

Strana 15

Nový Zebrin 1/2021
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Zahrada má cenu zlata
Ano, obzvláště v dnešní době je patrné, že
šťastlivec, který má vlastní zahradu, se se
současnou situací vypořádá po té psychické
stránce mnohem lépe, než ten, kdo musí
být 24h zavřený v jedné místnosti. Pozitivní účinky zeleně na psychiku člověka
jsou známy již dávno a neustálé výzkumy
na toto téma, to jen potvrzují. Lidé, kteří
pobývají v přírodě a zeleni bývají zdravější, vyrovnanější s pozitivní myslí, než
ti, kdo znají jen čtyři stěny max. balkón
s výhledem do nějaké zástavby. Takže,
vzhledem k tomu, že nikdo z nás stále
neví, jak dlouho se budeme v coronavirové
situaci ještě „plácat“, navrhuji, vybudujte
si zahradu, svoji osobní oázu, kde budete
mít své oblíbené rostliny, a tato zahrada
vám bude přinášet jen samou radost.
Možná stále nevíte, jaký typ zahrady by
se k vám hodil? Ono totiž není zahrada,
jako zahrada. Pojďme si tedy představit
jednotlivé typy zahrad a pak už bude jen
a jen na vás, který typ zahrad vás nejvíce
osloví a pustíte se do jejího budování.
Venkovská zahrada – jeden z nejoblíbenějších typů zahrad, která se hodí
nejen na vesnici, ale klidně i doprostřed
velkoměsta. Sortiment rostlin je poměrně

Foto Jiřina Neckářová

pestrý, od letniček, dvouletek až po typické babičkovské trvalky. Nechybí ovocné
stromy a užitkové záhony. Mezi nejčastěji
vysazované venkovské trvalky patří phloxy
(plaménky), kopretiny, vlčí máky, chrpy,
ostrožky, zvonky, astry, třezalky třapatky,
kontryhel, kakost, krásnoočka nebo lupiny.
Z letniček vede krásenka, afrikány, lobelky
a na okenních parapetech, ale i v záhonech,
panují truhlíky s muškáty a petúniemi. Ve
venkovské zahradě jsou užitkové rostliny
pěstovány zároveň s okrasnými rostlinami,
není nutné rozdělovat zahradu na okrasnou
a užitkovou část. Ve venkovské zahradě se
cítí většina lidí dobře, vše má své místo,
s údržbou se to také nepřehání.

 Užitková zahrada je založena hlavně
na takových rostlinách, které můžeme
sníst či jinak zpracovat. Užitkové zahrady
se nyní stávají velmi žádané, obzvláště
ve chvíli, podíváte-li se na kvalitu a ceny
ovoce a zeleniny v obchodech. Pokud
tedy nechodíte na farmářské trhy, zde je
kvalita úměrná ceně. Užitkové zahrady jsou
oblíbené hlavně u rodin s malými dětmi,
které tak mohou ozobávat různé plodiny
a posilovat svoji imunitu díky vitamínům
a cenným látkám zde obsažených. V užitkové zahradě bývají jedlé rostliny a bylinky,
ovocné rostliny všeho druhu, zeleninové
záhony. Sortiment se volí dle toho, co
rodině nejvíce chutná :-).

Anglický styl zahrady je prostor ve
správném poměru venkovské a užitkové
zahrady. Zahrady tohoto typu jsou vzdušné, rostliny rostou volně, nechávají se
vysemenit a občas může taková zahrada
vypadat poněkud divoce, jevit se, jakože se o ni nikdo nestará. Ale opak bývá
pravdou, protože chcete-li udržet tento
styl zahrad, údržbu to bude vyžadovat.
Vítanou součástí bývají cihlové zdi či
stěny popnuté různými, popínavými rostlinami, díky kterým vznikají zajímavá,
romantická zákoutí.

 Moderní zahrady s minimální údržbou
jsou dalším, častým typem zahrad a rozhodnou se pro ni ti, co jsou přes týden
příliš zaměstnáni, a na péči o zahradu
nemají čas a ani o víkendech se nechtějí
vzrušovat tím, že by ohýbali záda při pletí
záhonů. V tomto typu zahrad se vysazují
hlavně kultivary rostlin, různě panašované,
střižené do různých tvarů, pokud možno
stálezelené či jehličnany, zkrátka takové,
které nevyžadují žádnou speciální péči
a neopadávají. Užitkové rostliny se objevují
spíše jako doplňkové, pár rybízů, angreštů
či borůvky, zeleninové záhony se většinou
neobjevují vůbec. Údržba takových zahrad
se omezuje na sečení trávníku a občasnou
péči o rostliny. Tento typ zahrad se hodí
k moderním stavbám a nedílnou součástí
bývá automatický závlahový systém.
 Permakulturní zahrady začínají získávat na oblibě, neboť dodržíte-li zásady
permakulturních zahrad, získáte naprosto
soběstačnou zahradu. Tento typ zahrad je
zaměřen hlavně na užitek, takže většina
rostlin je jedlá, případně se využívá k tomu,
aby nějakým způsobem pozitivně ovlivňovala
další, pěstované rostliny. V permakulturních
zahradách nepoužíváme žádnou chemii ani
průmyslová hnojiva, ale rostliny hnojíme
pomocí ručně vyrobených rostlinných
výluhů a jích. Plevel zde není až takový
problém, protože většina permakulturářů
dokáže využít i vytrvalé plevele ke svému užitku (oblíbená je bršlice kozí noha,
pýr či ptačinec žabinec na různé úpravy
v kuchyni). V permakultuře má vše své
místo, dochází k přirozenému koloběhu
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Zahradník Šikula radí
látek, nic se nevyhazuje, vše se znovu
využije☺. Nesmí chybět kompost, kde se
využije krom odpadu ze zahrady, také
odpad z domácnosti.
 Japonské a zenové zahrady – tento typ
zahrad není tak častý, spíše se jedná o takovou speciální záležitost, kterou budujeme
pro fanoušky tohoto typu zahrad. Hlavní
funkcí obou zahrad je především relaxace
a pozitivní vliv na psychiku člověka. Japonskou i zenovou zahradu lze vybudovat i na
tom nejmenším prostoru a typickými prvky
jsou kámen, voda a samozřejmě rostliny.
Nejvíce se zde vyskytuje japonský javor,
pěnišníky, sakury, bambusy, jinany, azalky,
bonsaje či jiné tvarované rostliny, zakrslé
jehličnany, či vřesy a vřesovce. V těchto
zahradách si máte uspořádat myšlenky
a nechat odpočinout mysli.
 Feng - shui zahrady jsou určitým
způsobem podobné japonským zahradám,
především co se funkce týče. Určitě znáte
bydlení ve stylu feng - shui, v dnešní
době jsou na tom založené živnosti, kdy
k vám domů přijde odborník na feng - shui
a z vašeho domova dokáže vytvořit příjemné místo pro život. Podobné principy jsou
uplatňovány také v těchto typech zahrad,
kde tím nejdůležitějším je, aby zahradou
mohla procházet životní energie tzv. čchi“
Může se vám stát, že máte zahradu na-

Foto Jiřina Neckářová

vrženou od architekta, ale stejně se v ní
necítíte dobře. No a to je právě tím, že
místo toho, abyste energii v této zahradě získali, je vám naopak, nevhodným
sortimentem či uspořádáním, odebírána.
Dodržením určitých zásad a vhodným
výběrem rostlin lze docílit toho, abyste
na svých zahradách cítili příval energie
a domů se vraceli s pozitivní myslí. Věřte
tomu či ne, ale opravdu je toto možné, jen
vědět, jak na to :-).
Štěrkové zahrady jsou spíše jakousi
odpovědí nás zahradníků na současné
měnící se klimatické podmínky. Vzhledem
k tomu, že léta bývají stále teplejší a vody
je nedostatek, musíme my, zahradníci,
přizpůsobit tomuto trendu i navrhované
zahrady. Štěrkové zahrady jsou tvořeny
především z druhů, které snáší bez větší

újmy déletrvající sucho, příp. méně živin.
Rostlinný sortiment je ale natolik pestrý,
že nenáročných druhů do těchto podmínek
je dostatek. Takže i štěrková zahrada může
být velmi druhově bohatá a příjemná pro
život. Jako podklad se využívá jemný
štěrk ve větší vrstvě, který nedovolí růst
plevelů. Nenechte se ale mýlit, ačkoliv se
může zdát, že to jsou to jen kamínky a pár
rostlin, bývají tyto zahrady plné života.
Pevně věřím, že jsem vám alespoň vnukla
nějakou inspiraci, a vy si vybudujete takovou zahradu, ve které vám bude dobře,
a budete zažívat jen pozitivní účinky. To
je asi v dnešní době to nejdůležitější. Přeji
vám všem pevné zdraví a spoustu 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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Otužilci
Otužilci z I. PKO Praha si na Lhotě vyzkoušeli plavání pod ledem.
Letošní zima konečně umožnila několika
členům největšího otužileckého klubu
v Česku splnit si svůj sen a zaplavat
si pod ledem. Vybrali si k tomu jezero
Lhota nedaleko Brandýsa nad Labem.
Otužování se díky COVIDu-19 stalo novým
českým národním sportem, bez přehánění
je to fenomén doby. Zatímco nováčci jsou
spokojení, když si mohou vysekat v ledu díru
a na pár sekund se ponořit do ledové vody,
pro některé dlouholeté otužilce se konečně
naskytla příležitost si takových děr vysekat
víc a vyzkoušet si plavbu pod ledem.
„Zaplavat si pod ledem je věc, o které sním
už hodně dlouho. Teprve letošní zima nám
k tomu dala ty správné podmínky,“ potvrzuje
Jakub Valníček, člen I.PKO, který celou
tuto bláznivou akci zorganizoval. V týdnu,
kdy venkovní teploty padaly pod -10 °C,
jezdil opakovaně na Lhotu, kde vysekával
otvor do ledu a kontroloval jeho tloušťku.
Den D byl stanoven na sobotu 13. února,
kdy se otužilci sešli ve 12 hodin na Lhotě.

Slunce svítilo, ale venkovní teplota byla
jen -8 °C. Otužilci si nejprve vysekali
čtyři trojúhelníkové otvory vzdálené od
sebe mezi dvěma až čtyřmi metry v těsné
blízkosti břehu. Proč zrovna trojúhelníkový,
vysvětlil Jaroslav Pekárek: „Jednak se snáze
vysekává, hlavně se ale z trojúhelníkového
otvoru mnohem jednodušeji vylézá ven než
z kruhového.“ Nicméně do vstupního otvoru
si dali schůdky, aby to měli ještě snazší.
Při takové akci je samozřejmě velmi důležitá
i bezpečnost. Mezi jednotlivými otvory
byl natažen vodicí provaz, který plavci
pod vodou pomáhal v orientaci. Každý,
kdo lezl do vody, byl navíc jištěný i lanem
přivázaným kolem pasu. „Pokud by bylo
třeba, okamžitě plavce můžeme vytáhnout
k nejbližšímu vysekanému otvoru v ledu,“
popisuje bezpečnostní opatření Jakub
Valníček. U každého otvoru navíc stál jeden
člověk připravený okamžitě skočit do vody.
Než se člověk vydá pod led, nejprve musí na
chvíli „vydýchat“ studenou vodu, která měla
2,5°C. „Zvenku to vypadá, že otvory jsou

blízko od sebe, ale dole pod hladinou se zdají
být docela daleko,“ přiznává Miloš Paseka
poté, co postupně proplaval pod ledem mezi
všemi otvory tam a zpátky. „Je to hodně
o hlavě, člověk nesmí panikařit. Základem je
klidný a plynulý pohyb,“ vysvětluje Zdeněk
Tlamicha, zkušený otužilec, který ve štafetě
přeplaval Severní kanál nebo Beringovu
úžinu. „Bylo to něco neskutečného, to se
nedá popsat,“ svěřuje se se svými pocity
Kristýna Dyková a přiznává, že musela
překonávat strach z klaustrofobie. „Absolutně
si nedovedu představit, jak někdo dokáže
plavat pod ledem přes osmdesát metrů,“
naráží na snahu českého freedivera Davida
Vencla překonat světový rekord v plavání
pod ledem Michal Štengl, který se pod led
ponořil jako první.
„Šílenci“, kteří podplavávali led, samozřejmě
vzbudili pozornost lidí, kteří na jezeře
bruslili nebo si vyjeli na běžky do okolních
lesů. Někteří se nechali inspirovat a vlezli
si do vody také.
Autor:Jakub Vaníček, foto archiv otužilců
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Luštění pro děti
Najdi mezi kraslicemi vždy dvě stejné a vybarvi je dle své fantazie.
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Luštění pro děti / Inzerce
Vybarvi ptáčky, vystřihni je
a postav do misky s osením.

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

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván
jako čtvrtletník, toto vydání vychází
v dubnu 2021
Redakce: Ing. Zuzana Čermáková – šéfredaktorka,
tel.: 777 782 266
Ing. Jiřina Neckářová – redaktorka, tel.: 728 007 691
Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci zasílejte na
e-mail: novyzebrin@email.cz nebo nás kontaktujte
na výše uvedených tel. číslech. Elektronická podoba
zpravodaje: www.sibrina.cz/novyzebrin.htm. Pro
zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma do Vaší poštovní
schránky. Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník.
Vydavatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
IČO: 00240745, Reg. zn. MK ČR E 17368, Tel:
281 970 692, Mob: 733 394 574, E-mail: obec.
sibrina@sibrina.cz

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
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INZERCE

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
individuální přístup
angličtina a španělština
s
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Victoria School s.r.o.

AKREDITACE

ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích
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moderní vyučovací metody
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kud hledáte
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ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

www.victoria-school.cz
I.P.R. REAL ESTATE

www.i pr-re a l .c z

Byty | Domy | Pozemky
Svěřte nám prodej Vaší nemovitosti
• kvalita, spolehlivost
• efektivní nástroje zajišťující rychlý prodej
• vysoká úspěšnost realizací
PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

Ing. Kateřina Černá
+420 724 646 572 | cerna@ipr-real.cz

