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Masopust
Tak jako každý rok, i letos předcházely
sibřinskému masopustu velké přípravy.
Několik únorových týdnů bylo věnováno
vymýšlení programu a scénáře, chystání
zázemí, stavění stanů, přípravě kostýmů,

jídla i pití. Samotný masopust jsme zahájili
hodinu před polednem v Květnici u rybníka
poté, co se k nám připojil průvod z Újezda
nad Lesy. Prvním stanovištěm byl opravený
Babí mlýn, který získal v Květnici novou

funkci mletí lidí na maškary, a tak se někteří návštěvníci změnili na princezny, ptáky či
klauny. Od mlýna jsme vyrazili do průvodu
v čele s dvěma koňskými povozy a čtyřmi
chůdaři, z nichž » Pokračování na straně 4.

Foto: o. s. Sosák

Dětský maškarní karneval U Pofika
15. března 2014 se v restauraci U Pofika v
Sibřině konal již tradiční Dětský maškarní
karneval. Již při vyhlašování termínu jsem v
předtuše velkého zájmu doporučil rezervaci
míst u stolu. Dle informací pana „Pofika“ -

Standy Podlipného jun. lze usadit v restauraci 60 až 70 návštěvníků a jak následující
dění ukázalo, neměl tak zcela pravdu. Ihned
po oznámení termínu karnevalu a hlavně
po doručení pozvánek do každé schránky

v Sibřině a ve Stupicích, (Pavlo Kýrová děkujeme!!) se strhla rezervační smršť. Během
tří dnů byla kapacita 70 míst obsazena! A
jelikož jsem neměl to srdce odmítat další zájemce, přijímal » Pokračování na straně 4.

2× Foto: Zuzana Čermáková
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Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 29. 1. 2014. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Omluveni: Jan Kožuský, Ing.
Lenka Stemberková; Hosté: 5 občanů. Věra
Sirůčková rezignovala k datu 18. 1. 2014
Zastupitelstvo schvaluje: Zastupitelstvo
obce (ZO) schvaluje závěrečné rozpočtové
opatření za rok 2013; Pro – 5; Proti – 0; Zdržel se – 0.
ZO Schvaluje nového člena kontrolního výboru: paní Alenu Cvejnovou. Průběh: starosta obce informoval přítomné o rezignaci
paní Věry Sirůčkové na funkci zastupitelky
obce a předsedkyni kontrolního výboru. Na
nového člena kontrolního výboru navrhl
paní Alenu Cvejnovou. Pro – 5, Proti – 0,
Zdržel se – 0.
ZO schvaluje předsedkyní kontrolního výboru: paní Alenu Cvejnovou. Pro – 5, Proti
– 0, Zdržel se – 0.
ZO schvaluje odměny zastupitelům obce
dle nařízení vlády číslo 37/2003 Sb. s tím,
že starosta a místostarostka obce si měsíční

odměny snižují o 25% (prostředky budou
využity na péči o zeleň v obci a na provoz
Obecní knihovny). Pro – 5, Proti – 0, Zdržel
se – 0.
Informace o nové inspekční zprávě v MŠ
Sibřina (13. a 14. listopadu 2013). Místostarostka obce seznámila přítomné se závěry
České školní inspekce. Zpráva je vyvěšena
na webových stránkách obce.
ZO schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a
montáž herních prvků na dětské hřiště ve
Stupicích Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
ZO schvaluje zařazení svého správního území do působnosti MAS Region Pošembeří
na období let 2014-2020 Pro – 5, Proti – 0,
Zdržel se – 0
ZO schvaluje darování použitých herních
prvků, které nevyhovují ČSN EN 1176 o.s.
SOSák (kovový kolotoč, kladinu z pražců,
plastovou skluzavku, tabuli na kreslení, závěsnou houpačku včetně řetězu na zavěšení,
sedátko k závěsné houpačce) Pro – 5, Proti
– 0, Zdržel se – 0
ZO schvaluje smlouvu o zřízení budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene z důvo-

du přípravy dokumentace ke stavbě el. přípojky pro č.p 70 (pozemek č. 370/1) Pro – 5,
Proti – 0, Zdržel se – 0
ZO schvaluje dohodu o partnerství k projektu: “Vybavení do mateřské školky v Sibřině“
Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
ZO schvaluje žádost o.s. Sibrin na vyplacení
zálohy ve výši 20.000,- Kč s tím, že záloha
bude započtena proti celkovému příspěvku
na rok 2014
Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
ZO schvaluje udělení výjimky pro stavbu
RD s pultovou střechou se sklonem 10 stupňů na pozemku 684/42 v k.ú Stupice dle PD
Ing. Zaorala
Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
ZO schvaluje udělení výjimky pro stavbu
RD s pultovou střechou se sklonem 2 stupňů na pozemku 684/50 v k.ú Stupice dle PD
Ing. Arch. Stacha. Pro – 5, Proti – 0, Zdržel
se – 0
Diskuse: knihovna, cedule na Obecním
úřadě, chodníky, lokalita U Křenice, zeleň,
jarní úklid.
Zápis proveden dne 29. 1. 2014 v Sibřině

Zprávy z obce
• Na webových stránkách obce jsou zveřejněny výsledky práce architektů firmy City
Upgrade. Můžete si prohlédnout návrh řešení jednotlivých míst. Zastupitelstvo by mělo
v letošním roce rozhodnout, která místa jsou
z hlediska realizace pro obec nejdůležitější a
nejreálnější.
• Obec získala dotaci od MAS Pošembeří
na nákup nového vybavení do mateřské školy
a pro volnočasové aktivity. Bude realizován
altán na zahradě, instalována interaktivní tabule pro výuku angličtiny. Podrobný seznam
vybavení je v samostatné příloze. Děkujeme
vedení mateřské školy za spolupráci při přípravě této žádosti a o.s. Sibrin, který je partnerem projektu.
• Konkurzní komise vybrala dne 19.2.2014
novou paní ředitelku MŠ. Stala se jí paní
Martina Broncová a školku bude řídit od 1.
4. 2014. Přejeme jí hodně úspěchů a těšíme
se na spolupráci.

2) Vahadlová houpačka

• Obec zajistila prořez dřevin a stromů, zejména v ulici Říčanská a u budovy mateřské
školy. Děkujeme za spolupráci pilnému panu
Křelinovi a panu Královi, dále paní Jiřině
Neckářové za konzultaci a členům JSDH
Sibřina, že s prořezem stromu pomohli. Na
prořez navazuje systém úklidu celé obce v
průběhu března a dubna.

1) Kolotoč se sedáky (Ø 1,4m)
• Obec na lednovém VZ schválila smlouvu
na investici dětského hřiště ve Stupicích. Realizace je naplánovaná do konce dubna. Prvky, které budou instalovány, jsou uvedeny v
samostatné příloze.
• Obec se nadále intenzivně zabývá vybudováním vodovodu a kanalizace. V minulosti vypracovaný projekt počítá s napojením kanalizace na ČOV Květnice, jejíž
intenzifikace se stále oddaluje. Dále počítá
s přívodem pitné vody ze škvoreckého vo-

dovodu, jehož posílení se rovněž stále oddaluje. Proběhlo opět jednání s obcí Květnice
o intenzifikaci jejich čističky odpadních
vod. Dále proběhla jednání s obcemi Sluštice a Křenice. Obec Sluštice se rozhodla,
že se na čističku odpadních vod v Květnici
napojovat nebude a chystá se vystavět svoji
vlastní. S obcí Křenice byl diskutován záměr
možného zásobování Sibřiny pitnou vodou.
V současné době existuje více možností, jak
řešit budoucí napojení plánované splaškové
kanalizace a více možností zásobování obce
pitnou vodou. Každá možnost má své výhody a nevýhody, které musí být z různých
hledisek posouzeny (technické řešení, náklady na výstavbu s ohledem na dotační tituly,
náklady na provoz, apod.). Jednali jsme proto také se společností VRV, která vodovod a
kanalizaci projektovala a požádali o vypracování posouzení jednotlivých variant. Předpokládáme, že v horizontu několika týdnů

3) Lanová pyramida 3,5m

Strana 3

Nový Zebrin 1 / 2014

Zprávy z obce
budeme mít dostatek informací k tomu, aby
zastupitelstvo obce rozhodlo, jak v plánování
výstavby vodovodu a kanalizace postupovat.
• Probíhá příprava projektové dokumentace na vybudování chodníků v ulicích Ke
Kolodějům, Říčanská a ve Stupicích. Obec
se dohodla na trojsměně pozemků s majiteli
p. Zimou a společností Selgen (plánovaný
chodník zasahuje na pozemky obou vlastníků).
• Na budovu obecního úřadu bude umístěna nová informační tabule.
• Obecní spolky doručily kontrolnímu vý-

4) Řetězová trojhoupačka KOMBI (01)

Mapa umístění prvků na hřišti:

boru výsledky hospodaření za předešlý rok,
všechny byly v pořádku a spolky mohou žádat o dotace na rok 2014, toto se bude projednávat na nadcházejícím VZ.
• Na jaře budou zvýrazněna silniční značení, zejména přechody pro chodce.
• Od ledna nám bezpečnost v centru obce
zajišťuje pan Král, který převádí děti na ranní autobus do školy. V současném provozu je
to opravdu nutné.
• Proběhly zápisy do ZŠ, opět se potvrdilo, že kapacita okolních škol je zcela nedostačující. Na školní rok 2014/2015 má obec
uzavřenou smlouvu o umísťování děti se
Škvorcem. Pokud do této chvíle není někdo
přijat do základní školy, kontaktujte prosím
obecní úřad. Vyjádření pana starosty městyse Škvorec je v samostatné příloze. Obec se
nadále zabývá touto opravdu složitou problematikou.
Herní prvky pro HŘIŠTĚ STUPICE:
1) Kolotoč se sedáky (Ø 1,4m ) – Kolotoč na
sezení, celokovový s protiskluzovou podla-

hou, otočným středem a sedáky z HDPE; 2)
Vahadlová houpačka –Vahadlová houpačka
čtyřmístná, dřevo/lepený hranol/kov, sedáky
z HDPE; 3) Lanová pyramida 3,5m – výška 3,5m dopadová plocha tráva; 4) Řetězová
trojhoupačka KOMBI (01) – s kovovým,
pozinkovaným ráhnem – (1 × sedátko Baby,
2 × sedátko Normal); 5) Kreslící tabule
s počítadlem (01) – bez stříšky; Celková
cena prvků vč. montáže činí 174 966,00 Kč.
Josef Novák,
Markéta Klapková

5) Kreslící tabule s počítadlem (01)
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Zprávy z obce – Rozhodnutí o přijetí žáků
Z důvodu vysokého převisu zájemců
o vzdělávání v naší škole zřizovatel Městys
Škvorec, reprezentovaný panem starostou
Ph. Dr. Vladimírem Trojanem, přislíbil
uvolnit finanční prostředky na rekonstrukci učebny, proto přijímám dvě první třídy
žáků. Obě budou z prostorových a organi-

začních důvodů umístěny v budově Třebohostice 41. Pokud některé z přijatých dětí
do naší školy nenastoupí, prosím, aby jeho
rodiče neodkladně písemně informovali ředitelství školy ve Škvorci a sdělili, ve které
škole se jejich dítě od 1.9.2014 bude vzdělávat, na adresu skolaskvorec@seznam.

cz nebo Základní škola Škvorec, Tyršova
130, PSČ 25083. Zahajovací informativní
schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se
bude konat. ve čtvrtek 22.května od 16 hodin v budově školy Třebohostice 41.
Mgr. et Bc. Alena Sochůrková,
ředitelka školy

Zprávy z obce – Prořez stromů v Sibřině a Stupici
Dne 22. února byly prořezány některé vybrané stromy v obci Sibřina a Stupice. Především se jednalo o staré a suché jabloně
podél silnic, u kterých byly buď odstraněny
suché větve ohrožující bezpečnost provozu,
nebo byly některé ovocné stromy odstraněny úplně, neboť nejenže ztrouchnivělé a
suché stromy nepřinášejí žádný estetický
efekt, ale rovněž představují riziko pádu
na silnici. Veškeré větší řezné rány byly
odborně ošetřeny, aby nedocházelo k příčině šíření houbových chorob. Krom jabloní
byly také ošetřeny lípy, a to jednak podél

foto: Jiřina Neckářová

ulice Říčanská, tak u příjezdové cesty do
naší mateřské školy. U těchto vzrostlých
stromů byly šetrně, pomocí plošiny, z koruny odstraněny suché větve, které opět ohrožovaly projíždějící auta či chodce pod nimi.
Rány byly opět ošetřeny. Odstraněné ovocné stromy budou v budoucnu nahrazeny novými jedinci. Rádi bychom tímto poděkovali panu Křelinovi, panu Královi a našim
hasičům za jejich velkou pomoc při prořezu
a následném odvozu dřeva a odpadu.
Za Obecní úřad
Ing. Jiřina Neckářová

Masopust
» pokračování ze str. 1. jeden hrál na harmoniku. Další harmonikáři pak hráli v
průvodu. Protože tématem letošního masopustu byli ptáci, na hladký průběh dohlíželi
Ptačí ometači. Kromě spousty jídla a pití se
na vozíku vezl Masopust a z Velorexu vše
kontrolovala kněžna Libuše. Chůdaři nás
pak naučili písničku, kterou jsme si cestou
společně zpívali. Její text zněl takto:
Do nebe leť,širý je svěť.
Hlava je na sny a toho si hleď.
Když se ti nad hlavou čerti žení,
když jedeš z kopce a brzda není,
a i mergle se k tobě zády otočí,
tak žádný smutky, jen zavři oči.
Do nebe výš, letět musíš,
země je krásná, ale o nebi sníš.

U květnické rybárny se konal běh o nejrychlejšího ptačího muže, který se pak stal
manželem naší úžasné ptačí královny. Po
nakrmení věčně hladového Bakfuse jsme

obdrželi od starostů obou obcí masopustní
právo a vydali se do Devětsilové ulice na
koblihovou soutěž. Celou cestu se o masky
i další hosty starali ptačí ometači a nabízeli
jim nejrůznější opojné moky. V Sibřině se
jako první konal Běh horské mládeže o kupky a následně jsme zamířili na Palouček,

kde jsme si mohli zatancovat a kde proběhla drezúra klisny. Ta letos naštěstí nebyla
utracena a místo ní jsme vypustili všechny
balonky, které na začátku spořádal Bakfus,
a tak místo jednoho nenažrance dostali jídlo
všichni návštěvníci masopustu. Tím průvod
skončil a následovalo občerstvení a hudba
ve dvou stanech a na dvorečku u nově postaveného SOSákova, kde měl každý čas zastavit se s přáteli, posedět a třeba si i zatancovat. Myslím, že letošní masopust se opravdu
povedl. Za všechno vděčíme krásnému slunečnému počasí, opravdu velké návštěvnosti a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali.
Největší dík ale patří Michi Vítkové, která
je hlavním mozkem všech událostí, a celé
její rodině. Za sebe bych pak ráda poděkovala všem milým návštěvníkům, kteří přišli
a užili si to krásné odpoledne s námi.
Eliška Kloučková
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Dětský maškarní karneval U Pofika
» pokračování ze str. 1. jsem další objednávky s tím, že nemohu zaručit místo k sezení u
stolu, což k mému překvapení nikomu nevadilo. Nejčastější odpověď byla, že to nevadí,
že si to rádi odstojí, ale po zkušenostech z
loňského krásného ročníku si nemohou dovolit „před svými dětmi“ letos nejít! Další
kolo objednávek se strhlo v okamžiku, kdy se termín karnevalu
rozšířil do Květnice a do Újezda
n. L. Účast si nechtěli nechat ujít
loňští návštěvníci i několik nových
rodičů, kteří reagovali na výborné reference od svých známých.
Takže nakonec bylo rezervováno
celkem 105 míst a k velkému překvapení pana „Pofika“ jsme pro
všechny našli místo u stolu, i když
jsme při skládání židlí, stolů a lavic
uvažovali i o stavebních úpravách
restaurace. Bohužel jsme nakonec
museli stejně několik rezervací
nepřijmout, ale to již bylo hlavně
z důvodu bezpečnosti samotných
dětí. Samotné odpoledne začalo již hodinu
před samotným zahájením programu, kdy
první princezny, mumie, kati, upíři a další
masky obsadili první místa. Ve 14 hodin,
kdy odpoledne zahájilo představení loutkového divadla Narcis z Mnichovic byla
restaurace zaplněna opravdu do posledního
místa a Standa Podlipný se nestačil divit,
jak má velkou restauraci. I když se říká, že
„to nejlepší na závěr“, v podání loutkoherců
se svými loutkami to bylo pravděpodobně
opačně. Jejich úchvatné představení s loutkami zaujalo a vtáhlo do děje všechny děti
a překvapivě i část rodičů. Jejich umění v
ovládání loutek bylo obdivuhodné, zejména
cvičení klauna na hrazdě bylo obdivuhodné a chvílemi i nepochopitelné, jak to ten
člověk dělá, že z klauna a z hrazdy neudělá jeden svazek provázků, tyčí a klauna
samotného. Tím nechci snižovat další díly
jejich představení, prostě vynikající ukázka umění. Pro děti byl zážitek, když loutka
stejně vysoká jako oni sami přišla až před
ně a podáním ruky se s nimi přivítala. A na
závěr se vybraní zájemci sami stali loutkoherci, když předvedli s loutkami „závěrečný
koncert“. Po skončení představení divadla
Narcis přišli ke slovu již tradiční klauni
Fredík a Bertík. Klauni známí již z minulého ročníku, klauni na které se děti již těšily.
Tyto dvě postavičky uchopily režii celého
odpoledne do svých rukou nebo lépe řečeno do svých rukou, nohou, hlasivek, prostě
celého těla. Jejich spolupráce s dětmi byla
vynikající, děti na svém Fredíkovi a Bertíkovi doslova visely a plnily jakékoli jejich
přání. A tak jedna soutěž stíhala druhou,

jeden úkol stíhal druhý, to vše za nemalé
a vynikající spolupráce se Standou Podlipným, (zde jako DJ Stanley), který celé
odpoledne vyplnil hudebním doprovodem.
Půvabná soutěž se židličkami strhla všechny přítomné tak, že když děti skončily, dospěláci se nevydrželi jenom dívat a nepláno-

Ing. Pavel Heřtus promítá
foto: M. Lukavský
vaně se zde zrodilo klání „těch dříve narozených“. Jenom důkaz toho, jaká atmosféra
zde vznikla. Samozřejmě průběžně po celé

odpoledne probíhala soutěž o nejlepší masku, tentokráte ve dvou kategoriích (do 120
cm a přes 120 cm výšky), dále se hodnotila nejnej maska bez omezení a vybíral se
nejaktivnější „tanečník“ odpoledne. Porota,
vybraná z řad rodičů neměla vůbec snadný
úkol, protože překrásných masek bylo tolik,
že snad ani nešlo ocenit všechny,
kteří by si to zasloužili. Pro příští
ročník uvažuji i o ceně pro „tvůrce“ masek, protože bylo zřejmé, že
při jejich přípravě se doslova vyřádili i rodiče a jejich kreativita jako
by neměla hranic. Nakonec snad
porota vybrala opravdu ty nejlepší
masky ve všech kategoriích, každý si odnesl svou cenu a medaili,
hlavní cenu – krásný dort z trouby
Kláry Lukavské-Ptáčkové si převzala Viktorka Černá ze Sibřiny. A
aby ti, kteří si žádnou cenu nevybojovali, nebyli smutní, každý si na
závěr odpoledne vybral svůj dárek,
který si poté odnesl domů. Co říci
na závěr. Především poděkování klaunům
Fredíkovi a Bertíkovi (Klára Lukavská a
Veronika Podlipná) jako průvodcům odpoledne, DJ Stanleymu za hudební produkci,
Standovi Podlipnému za finanční a materiální spoluúčast, Mateřské škole Sibřina za
zapůjčení materiálu, personálu restaurace
za péči o návštěvníky, všem rodičů a dětem
za krásné odpoledne. Takže ještě jednou
D Í K Y všem, a již se těším na další akce.
Kompletní seznam vítězů, stejně jako další fotografie z celého odpoledne najdete na
stránkách http://sibrinka.webnode.cz/.
Michal Lukavský
O. s. Sibin-Sibřinka
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Večerní rej masek
Maškarní odpoledne pro děti bylo natolik
zdařilé, že většina dětí unavená a spokojená brzy usnula a tak se mohli do masek
převléknout i jejich rodiče a známí.
Ve 20,00 vypukl maškarní rej pro dospě-

lé. O zábavu se opět staral skvělý DJ Stanley a dospěláci se bavili stejně dobře jako
jejich ratolesti. Ráda bych poděkovala za
skvělou organizaci celé akce především
panu Michalu Lukavskému a skvělému

personálu restaurace U Pofika. Už se těšíme na další povedený ročník.
Zapsala
Zuzana Čermáková

3× foto: Z. Čermáková

Knihovna – Knihovna jako místo setkávání
Milí čtenáři, jak jistě víte, vloni v listopadu byla otevřena nová obecní knihovna.
Jsem velmi ráda, že si do ní brzy našli cestu čtenáři ze Sibřiny, Stupic a také z okolních obcí. Rády bychom, aby se knihovna
pro Vás stala místem, kam si nejen zajdete
vypůjčit pěknou knížku, ale kde najdete
i další zajímavé kulturní a společenské
akce. Naše listopadové, slavnostní otevření jsme zahájily promítáním cestovatelského videa a fotografií z cesty našich
kamarádů vodáků po řekách a národních
parcích vzdálené Aljašky. Dle pozitivních
reakcí návštěvníků a jejich hojného počtu
jsme se rozhodly v podobně laděných večerech i nadále pokračovat.
V únoru nám pan Ing. Heřtus připravil
moc pěkné povídání o své dobrodružné
cestě za kaktusy do Mexika, které doplnil řadou krásných fotografií. Musím říci,
že se účastníci večera dozvěděli leccos
zajímavého nejen o krásné přírodě a kaktusech, ale všichni přítomní se také velmi dobře bavili vyprávěním zkušeného

cestovatele a výborného vypravěče pana
Ing. Heřtuse. Také jeho druhá přednáška

o výpravě za kaktusy do Peru, která se konala 6. března, měla hojnou návštěvnost.
Dozvěděli jsme se nejen, jaké krásné kaktusy rostou jen ve vysokých horách Peru,
ale navštívili jsme i jeden z divů světa Machu Picchu a také ostrovy, kde se těží tolik
ceněné ptačí hnojivo guano.
Na 1. dubna plánujeme další promítání a
přednášku, tentokráte z daleké Západní
Sibiře. Přednášet nám bude člověk, který
zde prožil půl roku jako technolog při dodávce zařízení na úpravu vody u velkých
energetických akcí. Během svého pobytu
se snažil poznat místní lidi, jejich zvyky a
mentalitu. Pozvánku na tuto akci najdete
také v Novém Zebrinu i na webu a na nástěnce obce.
Pro naše nejmenší děti a jejich rodiče i
sourozence připravujeme odpolední čtení
v prostorách knihovny. Chceme, aby si
děti už odmalička našly cestu ke knížkám.
Víme, že v dnešní době velmi málo dětí i
dospělých čte, což má za následek velmi
chudou slovní zásobu, sníženou schopnost

Akce knihovny 1. čtvrtletí
6. března

Přednáška Peru (Ing. Heřtus), od 18,00

13. března

Čtení dětem (i rodičům), od 16,00

1. dubna

Promítání o západní Sibiři

6. dubna

Mimi diskotéka, pro děti od 2 do 10 let. Zač. od 9,30 do 11,30

10. dubna

Čtení pro seniory, zač. v 17,00

19. dubna

Jarní dekorace, v knihovně čtení o Velikonočních zvycích, 9,00 – 12,00
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Knihovna – Knihovna jako místo setkávání
vyjadřování a samostatné formulování
myšlenek. Navázaly jsme spolupráci s naší
mateřskou školkou.
Děti z mateřinky nás navštívily v knihovně, četly jsme si pohádky a povídaly o
knížkách, které děti rády poslouchají.
Protože měly děti o čtení opravdu velký
zájem, rozhodly jsme se pořádat pravidelné čtení pro děti v doprovodu jejich rodičů
nebo starších sourozenců. První čtení se
bude konat v naší knihovně ve čtvrtek 13.
3. od 16,00 hod. Další odpoledne pak budou navazovat dle zájmu čtenářů. Nejlépe
vždy ve čtvrtek odpoledne, kdy se děti s
rodiči vracejí ze školky. Vše se včas dozvíte na webových stránkách obce, na nástěnce v obci a v MŠ.
Pro naše nejmenší plánujeme dne 6. dubna
Mimi – diskotéku, pro děti od 2 do 10 let
– viz plán akcí knihovny na 1. čtvrtletí.
Nezapomínáme, ale i na naše nejstarší čtenáře, kteří už často nemají na čtení dobré

Ing. Pavel Heřtus promítá
oči a trpělivost. Sama moc dobře vím, že
přes den si člověk málokdy najde čas, aby
si v klidu přečetl nějakou zajímavou kni-

hu. Znáte to, pořád máme cosi důležitějšího na práci. Večer před spaním pak nad
knížkou usínáme nebo dáme raději přednost pospávání u televize. Proto bychom
rády pořádaly podvečerní posezení u kávy
nebo čaje nad dobrou knížkou a s přátelským povídáním. V dnešní uspěchané
době je to jedna z možností, jak se sejít a
poklábosit se sousedy, a přitom si poslechnout čtení z nějaké pěkné knihy.
Začínáme už 10. dubna od 17,00 hod v
knihovně. Přijďte k nám se svými přáteli
nebo i sami. Jsou-li mezi vámi tací, kteří rádi pečete, nebudeme se zlobit, když
přinesete svůj „výtvor“ na ochutnání. Na
oplátku i my pro vás přichystáme malé
pohoštění.
Těšíme se
na společná setkávání s vámi,
vaše knihovnice
Karla, Jiřka a Zuzka

Ferocactus steinesii

Yucca sp.

Thelocactus conothelos

Echinocactus ingens

Knihovna – Pozvánka: Posezení u knížky
Rádi byste si odpočinuli od televize, popovídali se sousedy, popili v příjemné společnosti dobrou kávu nebo čaj a zaposlouchali se přitom do zajímavé četby?
Přijďte za námi do naší obecní knihovny,
připravily jsme pro Vás čtení z knížek
známých i méně známých autorů.
Pro první večer jsme vybraly čtení z povídkové knížky Wiliama Saroyana. Wiliam

Saroyan píše nejen velmi lehce a vtipně,
ale jistě oceníte i autorův moudrý nadhled
nad běžnými událostmi a starostmi. První

čtení se koná dne 10. 4. 2014 od 17,00 do
18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Věříme, že Vám četba přinese dobrou náladu a rozptýlení od běžných starostí a také
Vám umožní si popovídat a seznámit se s
novými přáteli a sousedy. Malé občerstvení
bude zajištěno.
Těšíme se na Vás,
vaše knihovnice

POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ O ZÁPADNÍ SIBIŘI
Obecní knihovna Vás zve na přednášku spojenou s promítáním fotografií o putování po Západní Sibiři a řece Obu.
Přednášející pan Jiří Moučka na západní Sibiři prožil půl roku a jistě nám poví mnoho zajímavého
z této pro nás tak vzdálené oblasti.
Těšíme se na Vás v úterý 1. 4. 2014
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU SIBŘINA

Nový Zebrin 1 / 2014

Strana 8

Mateřská školka
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
Ve třídě Kašpárků nadále pokračuje výuka
anglického jazyka s rodilým mluvčím. Děti
v únoru obdržely svá první anglicko-česká
vysvědčení. Na hodiny s panem učitelem
se moc těší. V současné době zjišťujeme
ve spolupráci s British School spokojenost
rodičů s výukou. Pokud se výuka osvědčí,
rádi bychom pokračovali i v příštím roce.
Zároveň se uvažuje o pokračovacím kurzu
pro dnešní předškoláky - budoucí školáky.
TANDEM – SPŘÁTELENÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA V NĚMECKU
Nadále bude probíhat spolupráce naší mateřské školy se spřátelenou školkou Kinderhaus Santa Maria ve Falkensteinu v Německu. Spolupráce probíhá na základě projektu
,,Výměna mateřských škol a školních družin“ z prostředků bavorského ministerstva
práce a sociálních věcí.
Úspěšně byla navázána již v minulém roce.
Doufáme, že nám i v tomto roce přinese

řadu nových zkušeností a námětů pro výchovně vzdělávací činnost.
AKCE V MŠ
A teď něco z našeho vzdělávacího programu. V polovině února se děti staly malými
olympioniky a užily si trochu olympijské
atmosféry. Vyprávěli jsme si o Olympiádě a

POZVÁNKA: mimi DISCO
Obecní knihovna Sibřina spolu s Obecním úřadem zve všechny malé tanečníky k tanci.
– MIMI DISCO PRO DĚTI OD 2 DO 10 LET.
Kdy? 6. dubna od 9,30 do 11,30 hod. Kde? Zasedací místnost OÚ
Prosíme rodiče, aby účast svého dítěte potvrdili prostřednictvím e-mailu knihovny:
knihovna@sibrina.cz nebo osobně v obecní knihovně, abychom věděli, kolik dobrot
musíme pro malé tanečníky přichystat. Po tanci bude pro děti
připraveno malé občerstvení.
Vstupné zdarma.
Těší se na Vás tety Jiřka a Zuzka

jejích symbolech. Formou her si děti zasoutěžily a vyzkoušely si různé sportovní disciplíny. Konec února a přelom března se nesl
v duchu masopustu, děti byly seznamovány
s tradicemi, vyráběly si vlastní masky, učily se písničky. Vše vyvrcholilo celoškolním
karnevalem, který si děti i paní učitelky jako
vždy užily. V únoru jsme s dětmi navštívili
knihovnu, děti si vyslechly čtenou pohádku.
Bylo to první setkání v místní knihovně, na
které by měla navázat odpolední pravidelná
setkání rodičů s dětmi. Do konce školního
roku plánujeme uskutečnit řadu výletů a
akcí pro děti. Děti stále pravidelně docházejí
do solné jeskyně.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V podkroví mateřské školy se realizuje řada
volnočasových aktivit pro děti ze školky i
pro neškolkové děti a jejich rodiče. Věříme,
že v budoucnu bude aktivit přibývat.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřských a základních škol
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Mateřská školka
se stal v poslední době velice stresujícím
obdobím, protože se nedostává míst v mateřských a posléze i v základních školách.
Kapacita naší mateřské školy byla, díky
zřizovateli, na podzim minulého roku navýšena z původních 76 na 96 míst. Mohlo

tak být dodatečně přijato dalších 20 dětí.
Kritéria přijímaní dětí jsou nastavena tak,
aby byla vždy v souladu se školským zákonem a nebyla diskriminační. Podle zákona se přijímají přednostně děti před zahájením povinné školní docházky, nemůže

"Skřítci"

však být překročena maximální kapacita
školy. Samozřejmě si přejeme, aby kapacita naší mateřské školy byla dostačující a
v příštím školním roce se budeme těšit na
setkání s novými dětmi.
MŠ Sibřina

"Kašpárci"

Představujeme Vám
Rozhovor s majitelkou ﬁrmy Auto Sibřina, paní Karpíškovou.
Dobrý den paní Karpíšková, jsem ráda, že
jste si našla chvilku na krátké povídání o
Vás a Vaší firmě. Povězte mi prosím, jak
dlouho jste v Sibřině?
Podnikáme tu s manželem od roku 1998,
ale bydlíme tu jen 5 let. Přistěhovali jsme
se sem z Prahy.
Povězte mi, jak jste se k Vašemu podnikání vlastně dostali?
Manžel je mechanik NC strojů (to jsou velké elektronicky řízené frézy). K autům měl
vztah manželův strýc. Spolu začali po revoluci podnikat. Manžel vedl autodílnu a
já mu dělala účetnictví. Původně jsem ale
studovala potravinářskou průmyslovku a po
škole pracovala jako laborantka na VŠCHT.
Po mateřské jsem pracovala u Odkolka jako
účetní. Tam jsem získala zkušenosti s účetnictvím a udělala jsem si také účetnický
kurs. Po skončení firmy Odkolek jsem začala pracovat s manželem a pomáhala mu
v jeho podnikání. Nejprve jsem dělala účetnictví, ale postupně jsem se zapracovala do
problematiky aut, začalo mě to bavit. Takže
když jsme si otevřeli pobočku ve Strašnicích, manžel tam přešel jako vedoucí a já
zůstala tady jako vedoucí provozu. Na účetnictví máme již svou účetní.
To byla pro Vás jistě velká změna, jak jste
se s tím vyrovnala?
Auta mě zajímají a rozumím jim. Je to roz-

hodně zajímavější práce než účetnictví.
Navíc je stále složitější neustále sledovat
změny předpisů, máme také mnohem rozsáhlejší provoz než na začátku, úvěry, apod.
Pro některé mužské zákazníky byl zprvu
problém vyrovnat se s tím, že jednají se ženou. Ale už si zvykli a pochopili, že tomu
mohu rozumět i jako žena.

foto: Z. Čermáková
Zajímalo by mě, zda máte také autodílnu
a kolik máte zaměstnanců?
Máme jen autolakovnu a autoklempírnu.
Tady na Sibřině máme 3 zaměstnance a ve
Strašnicích máme 2 zaměstnance.
Vzpomínám si, že jsem slýchala Vaši reklamu v rádiu. Jak se Vám tato inzerce
osvědčila?
Ano, mívali jsme reklamu v rozhlase, ale už
jsme to opustili. Spíše sem chodí lidé z okolí a jen někteří si vzpomenou, že o nás slyšeli v rádiu, ale jinak to velký efekt nemělo.

Uvažujeme i o inzerci v Novém Zebrinu.
No to je určitě dobrý nápad, naše ceny
jsou úplně jiné než v jiných periodikách
nebo dokonce v rádiu. Povězte mi, jak jste
se na Sibřinu dostali a jste tu spokojení
nebo je něco, co Vás zlobí a co byste ráda
změnila?
Do Sibřiny jsme se dostali náhodou. Předchozí nájemce, který zde také podnikal v
našem oboru, zde končil, takže jsme si dílnu a pozemek pronajali. Jsme tu už 16 let,
ale bydlíme tu teprve 5 let. Koupili jsme
starší domek a teď jej postupně renovujeme.
Líbí se nám tady a vlastně mě ani nenapadá, co bych chtěla zlepšit. Leda snad nějaké
zábrany na potoce proti záplavám. Máme
domek kousek od potoka pod Říčanskou
silnicí, a když se rozvodní potok, máme
vodu na zahradě. Taky by se mi líbily zpomalovací pásy. Auta zde jezdí moc rychle
a zejména velké náklaďáky. Nedávno jsem
viděla v jedné vesnici semafor. Když překročíte rychlost, automaticky naskočí červená a musíte zastavit. Je to sice dražší než
retardéry, ale mnohem účinnější a také tišší.
Také bych se ráda dožila kanalizace.
To s Vámi souhlasím, kanalizace, a to dešťová i splašková je tu opravdu potřeba. A s
tím semaforem to je výborný nápad. Určitě lepší než hlučné retardéry. Bydlím také
u hlavní Říčanské a vím, jaký je tu provoz,
ale retardéry se zatím nepodařilo prosadit. Semafor by byl mnohem lepší. Povězte
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Představujeme Vám
nám také něco o sobě. Říkala jste, že máte
děti. Pomáhají vám?
Syn pomáhá ve Strašnicích a dcera stále
studuje.
Ale jistě jen nepracujete. Co Vás baví ve
volném čase?
Jak jsem říkala, máme stále dost práce na
renovaci domku a také mě baví práce na zahradě. Mám velkou skalku, díky kamenům,
které nám zbyly po rekonstrukci. Jinak nikam moc nechodíme. Spíš jen na procházky
s pejskem. Manžel rád rybaří. Jezdíme pravidelně na Slapy, máme menší motorovou

loď, a tak léto trávíme převážně s přáteli na
Slapech.
Fotografie Vašeho pejska tu máte pověšené. Je to krásný Bernský salašnický pes.
Určitě chce hodně pohybu.
No je to spíš takový mazel a dobrák. Vlastně tím, jak je mohutný ani nesmí moc běhat.
Ří k á t e , že m á t e l o ď, t o je z d í t e t a k é
n a m o ře?
No jezdíme spíš po Čechách, ale manžel
s ní jezdí do Španělska na jezero Ebro ve
středním Španělsku.
Když manžel rybaří, to jistě máte nějaké

oblíbené rybí recepty, které byste nám
mohla prozradit?
Já dělám ryby nejraději klasicky, nejlépe na
másle. Takový candát je výborný. Dávám
jen máslo, sůl, kmín, citron a papriku.
Česnek a jiné koření nedáváte?
Ne, to nepoužívám. Takto vynikne lépe
chuť ryby.
Děkuji moc za Váš čas a za rozhovor, až
budu mít čerstvou rybu, určitě vyzkouším
Váš recept.
Rozhovor vedla Zuzana Čermáková
v Sibřině 5.3. 2014

Sibřinsko–Stupické fórum: Informace předsedy o. s. Sibrin
Po shlédnutí posledního čísla Zebrinu
jsem se rozhodl, že zde již nadále nebudu
zveřejňovat informace o činnosti hlavní
části sdružení, tedy o činnosti o. s. Sibrin. Jako hlavní důvod tohoto rozhodnutí
uvádím, že nechci, aby se občasník pro
všechny občany Sibřiny a Stupic stal téměř z poloviny obsahu jakýmsi „válečným
polem“ pro různá vyjádření, reakcí protistran, protireakcí dalších stran, atd. Nejsem si jistý, že tímto způsobem přeplněný
Zebrin je právě to, co čtenář pravidelně
vyhledává a že tyto reakce, protireakce,
reakce na protireakce a podobné příspěvky je to pravé téma, co čtenáře zajímá.
Veškeré informace o probíhajících součas-

ných i nově připravovaných kauzách, které
se týkají činnosti bývalého, ale případně
i současného vedení obce, budou nadále
publikovány výhradně na stránkách o. s.
Sibrin www.sibrin.webnode.cz a na vývěsce o. s. u Obecního úřadu. V případě www
stránek poskytnu dostatečný prostor i k
vyjádření všem stranám, které o to projeví
zájem. Informace o činnosti o. s. Sibřin –
části Sibřinka budou nadále součástí občasníku Zebrin. Ocenil bych tento přístup
i u ostatních autorů podobných příspěvků.
Mojí snahou je „očistit“ Zebrin tak, aby
se mohl věnovat zveřejňování informací,
které budou zajímat všechny obyvatele
Sibřiny a Stupic. Pokud já na svých strán-

kách poskytnu prostor všem, kteří o to
požádají, nevidím žádný problém v tom,
aby i „protistrana“ změnila status svých
uzavřených stránek www.25084.cz na
stránky otevřené k potřebnému vyjádření
bez dosavadní praxe, že zveřejním pouze
to, co chci já. Uvítám i dodržení původně zamýšlených pravidel pro zveřejňování
příspěvků v občasníku Zebrin upravující
délku příspěvků. Pro ty, kteří budou trvale
vyžadovat zveřejnění svých elaborátů do
každého vydání připomínám znění tiskového zákona a dalších, co je vydavatel povinen zveřejnit a co není jeho povinností.
Michal Lukavský
Předseda o. s. Sibrin

Sibřina se loučila se starým rokem 2013
Vzhledem k termínům, kdy vychází Zebrin, možná trochu opožděně, ale přesto by
byla škoda nepřipomenout krásné a povedené „ Sibřinské rozloučení s rokem 2013“
konané dne 1. 1. 2014. Jak se již pomalu
stává tradicí, loučení proběhlo na stejném
místě jako v loňském roce. Co však oproti
loňskému roku bylo jinak, byla neuvěřitelná účast vás, spoluobčanů. V době konání
ohňostroje jsem napočítal 200 lidí a pak
jsem již přestal počítat, takže se celkem
loučení se starým rokem zúčastnilo určitě přes 200 osob.(!) Ještě jednou děkuji.

2× foto: M. Lukavský

Co bylo důvodem takové hojné účasti? Je
možné, že hodně návštěvníků bylo zlákáno připraveným občerstvením, pojatým,
po silvestrovské noci, jako „léčebná kúra“
pro organismus. A že potřeba „doléčit se “
byla pro mnohé nutností, svědčí i spotřeba
pod altánem. Na akci ,,padlo“ celkem 60
grogů, 22 litrů svařáčku a dva občané Sibřiny, jejich identitu dle zákona na ochranu osobních údajů není možné odkrýt. A
že se na místě činily i přítomné děti, dokazuje spotřeba 19 litrů ovocného čaje.
Ale věřím, že hlavním důvodem návštěvy
byl ohňostroj, který začal přesně v 18:00
hodin. Překrásné zvukové a pyrotechnické efekty, které trvaly téměř 6 minut,
odměnili všichni přítomní potleskem. Co
napsat závěrem. Předně velké poděkování
všem, co se mnou akci připravovali (viz
níže), poděkování patří i všem návštěvníkům, kteří svou účastí připravili příjemný
zážitek z tohoto novoročního podvečera.
Všechny fotografie a video celého ohňostroje můžete shlédnout na stránkách

http://fotolukavsky.zonerama.com /
Album/233325, kde rovněž najdete seznam dalších akcí připravovaných o. s.
Sibrin – Sibřinka v roce 2014.
za o. s. Sibrin
Michal Lukavský
• Pořadatel akce: SIBRIN o. s. • Za podpory:
OÚ Sibřina • Spolupracovali: JSDH Sibřina,
Martin Lukavský, Lukáš Fuksa a již tradiční
vařič dobrot Pavel Liebscher • Autor videa:
Markéta Klapková • Na akci ,, padlo“: 19 litrů horkého čaje, 60 grogů, 22 litrů svařáčku
a dva občané Sibřiny
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Plán akcí Sibrin o. s.
• 1. Ledna 2014 – novoroční ohňostroj (proběhlo). • březen 2014 – III. Dětský maškarní
karneval „ U Pofíka“. Pro děti soutěže, masky,
občerstvení . Vystoupení loutkového divadla.
Občerstvení a odměny pro děti zdarma. • Večerní maškarní rej pro dospělé. • 30. 4. 2014
– Sibřinské čarodějnice na hřišti v Sibřině. Pro
děti občerstvení a špekáčky zdarma, samostatný program k tématu čarodějnic. Ohňová show.
(v jednání). Večer hudba, tanec, zpěv. • Květen
2014 – II. sibřinské šipkování na hřišti a v okolí
MŠ Sibřina. Dětská orientační soutěž v okolí

MŠ, občerstvení a odměny pro děti zdarma.
• 1. 6. 2014 – Dětský den v Sibřině – sportovní
areál SK Sibřina. Občerstvení pro děti zdarma,
soutěže, hry. V rámci odpoledne komponovaný
program skupiny historického šermu za spoluúčasti dětí. Vyhodnocení soutěže o nejhezčího
dětského miláčka o ceny. • Září/říjen 2014 – III.
Sibřinské loučení s létem v areálu SK Viktoria
Sibřina. Na zahájení samostatná produkce –
představení, následně soutěže, hry pro příchozí
o ceny. Občerstvení pro příchozí děti zdarma.
• Říjen 2014 – Sibřinský nebojsa – dobrodružná

stezka pro odvážné děti všech věkových kategorií v přírodním úvozu ulice U Hrušky v Sibřině. Občerstvení pro děti zdarma. • Listopad/
prosinec 2014 – staročeské zabijačkové hody.
• Prosinec 2014 – Mikuláš v podkroví MŠ Sibřina. Dárkové balíčky pro děti, samostatné vystoupení kouzelníka (?). • 31.12.2014/1.1.2015 –
Rozloučení se starým rokem 2014 u pomníku v
Sibřině. Ohňostroj, občerstvení.
Sibrin o. s. si vyhrazuje právo na změnu termínu, změnu, případně doplnění akcí.
Michal Lukavský, předseda o. s.

Zahradník Šikula radí: Chemie na našich zahradách
A máme tady jaro! Pro někoho symbol sluníčka, pohody a lenošení, ale pro nás, zahradníky
a hlavně ovocnáře, je to čas, kdy začíná práce
na zahradě. S nástupem teplejšího počasí jsou
čilí nejen zahradníci, ale také škůdci a původci
chorob. Pokud si ze své zahrady nechcete udělat
přehlídku těchto nevítaných návštěvníků, budete muset sáhnou po chemických přípravcích.
Ačkoli jsou mezi námi tací, kteří zarytě chrání
životní prostředí a proti chemii mají odmítavý
postoj, při správném použití přípravků dle návodu vám ani životnímu prostředí žádná újma nehrozí. Na životní
prostředí a ochranu svého zdraví myslete především při míchání vhodné
koncentrace přípravku, manipulaci s
použitými obaly. Přípravky aplikujte
za bezvětří, ne za plného slunce, lépe
je-li pod mrakem. Je nutné, aby pár
hodin po aplikaci přípravku nepršelo.
Používejte ochranné pomůcky - rukavice, pokrývky hlavy, případně roušky. Nezapomínejte na vhodné oblečení. Březen – Od března instalujeme lepové pásy na spodní část kmenů
(dostatečně pevně), abychom zabránili vstupu lezoucímu hmyzu do koruny
stromu, především mravencům, kteří si na stromy postupně přenášejí své tzv. dojné krávy“ neboli mšice. Lepové pásy dále znemožní vstup
píďalkám a puklicím. Připevňujeme také lapací pásy z vlnité lepenky k nalákání housenek
obaleče jablečného. • Před květem aplikujte
postřik proti padlí americkému na angreštech
(přípravek DISCUS), postřik opakujeme v dubnu po odkvětu. Napadené plody a listy likvidujte. • Provádíme preventivní postřik broskvoní
proti kadeřavosti – přípravky KUPRIKOL 50,
SYLLIT 65 WP, DITHANE M45. Duben –
Ve fázi zeleného poupěte aplikujeme postřik
proti strupovitosti u jabloní a hrušní, přípravek
KUMULUS WG, SYLLIT 65 WP, DISCUS.
Postřik je nutno opakovat i během května. • U
peckovin lze aplikovat přípravky HORIZON
250 EW a BAYCOR 25 WP proti moniliové

spále květů a větviček. • U vinné révy ihned po
vyrašení aplikujeme postřik proti Akarinoze,
vhodný je přípravek OMITE 57 E. • K ochraně meruněk proti mrazu lze použít přípravek
CHAMPION 50 WP nebo KUPRIKOL 50,
přičemž při signalizaci poklesu teplot pod bod
mrazu ošetřujeme 0,2 % roztokem jednoho z
těchto přípravků. Květen – U slivoní se v období dokvétání začínají objevovat pilatky (žlutá
a švestková), zasáhněte přípravkem CALYPSO

né révy, aplikujte přípravek ROVRAL FLO. •
V druhé polovině až koncem měsíce se objevuje druhá generace obaleče jablečného u jabloní
a slivoní, nenechte se tedy překvapit a zasáhněte včas již jmenovanými přípravky CALYPSO
480 SC a MOSPILAN SP. Srpen – Je-li třeba
na broskvoni, meruňkách, slivoních, třešních,
hrušni a jabloních dle signalizace, provádíme
ochranu proti červivosti plodů, např. přípravky
CALYPSO 480 SC, MOSPILAN 20 SC. • U
jádrovin, hlavně pak u hrušní a jabloní a u slivoní se mohou objevit svilušky, které má řada lidí spojené pouze
s pěstováním rostlin ve skleníku, dle
potřeby zasáhněte přípravkem OMITE 30 W. • Pokračujeme v ochraně
jabloní proti hořké pihovitosti, opět
lze použít výše zmíněné přípravky
KALKOSAN a KALKOSOL 25. •
V období, kdy vinná réva začíná dozrávat se opět mohou objevit houbové
choroby v podobě padlí, peronospory
a plísně šedé. Vhodnými přípravky
na padlí a peronosporu je kombinace
SULIKOLU a K + KUPRIKOL 50,
foto: Jiřina Neckářová
na plíseň šedou pak MYTHOS 30
SC nebo ROVRAL FLO. Září – Pro
zvýšení
ochrany
plodů pro skladování, apli480 SC. • U jabloní se během přelomu května a
června může objevovat nejčastější škůdce oba- kujte u jabloní 35 dnů před sklizní kombinaci
leč jablečný, v tomto případě buďte trpěliví a v přípravků DISCUS + MERPAN 80 WG. • U
případě většího výskytu postřik opakujte znovu jabloní nám opět může dělat problémy hořká
koncem července pomocí přípravku CALYP- pihovitost, proto lze zhruba 14 dnů před sklizní
SO 480 SC nebo MOSPILAN SP. Červen aplikovat přípravky KALKOSAN nebo KAL– Na vinné révě se mohou rozšiřovat houbové KOSOL 25. Říjen – Koncem měsíce ošetřechoroby v podobě padlí a peronospory, použijte te všechny stromy a keře proti vlnatce krvavé,
např. kombinaci přípravků FOLPAN 50 WP se vhodnými přípravky jsou MOSPILAN 20 SC,
SULIKOLEM K. Červenec – U rybízu se SUMITHION SUPER nebo ZOLONE 35 EC.
mohou šířit houbové choroby jako je antraknó- Listopad – Těsně po opadu listu opět všechza a rez, po sklizni aplikujte fungicid DITHA- ny stromy a keře ošetřete tzv. podzimním asaNE DG, NEOTEC nebo vlnovník rybízový, načním baktericidním a fungicidním přípravzde pomůže přípravek OMITE 570 EW. • Na kem KUPRIKOL 50. Nezapomeňte také ošetřit
začátku měsíce lze použít preventivně či účel- zbylé listy pod stromy.
Přeji krásné jaro
ně přípravek KALKOSAN nebo KALKOSOL
a minimum škůdců na zahradě.
25, působící proti hořké pihovitosti u jádrovin.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
• Začíná se také objevovat plíseň šedá u vin-
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Recepty pro jarní mlsání
Máte chuť na sladké a při to výčitky, že byste
měli jíst zdravěji? Nabízíme Vám recept na
trochu zdravější mlsání. Recept není složitý
na přípravu a výsledek je velmi chutný. Napište nám, jak se Vám osvědčil.

DOMÁCÍ OVESNÉ SUŠENKY
Potřebujeme: 1 hrnek ovesných vloček; 1 hrnek špaldové celozrnné mouky; 1/2 hrnku
třtinového nerafinovaného cukru; 1/2 hrnku
sekaných vlašských nebo lískových ořechů;
100 g řepkového oleje; 3 lžíce medu; 1 a 1/2
lžičky jedlé sody, špetka skořice; 4 lžíce libovolných semínek. Postup: Troubu rozehřejeme na 150 °C. Ve velké míse smícháme
vločky, mouku, cukr, skořici a ořechy. V jiné

míse smícháme olej s medem. Ve 2 lžících
vody rozmícháme sodu a přidáme ji k olejovo-medové směsi, kterou nalijeme k suché
vločkové směsi a dobře promícháme. Přidat
můžeme různá semínka (slunečnicová, lněná, sezamová, sekaná dýňová…). Lžičkou
tvarujeme malé hromádky na plech vyložený
pečícím papírem. Pečeme asi 20 minut do
zlatohněda.
PANGASIUS SE SÝREM
Potřebné přísady: 1kg zmrazené ryby Pangasius – 3 cibule, 3 stroužky česneku, 15dkg
tvrdého sýra, olej/máslo, sůl, grilovací koření, červená paprika Postup přípravy: Na
oleji nebo na másle opražíme cibuli, buď
na pánvi, nebo na pekáči. Přidáme zmrazené ryby. Můžeme podlít vodou, okořeníme
dle chuti. Když je ryba z jedné strany bílá,
otočíme, znovu okořeníme, dáme do trouby
a pečeme cca 10 - 15 minut na 180 °C. Pak
přidáme nasekaný česnek a za pár minut už
jen posypeme tvrdým sýrem nastrouhaným
na hrubším struhadle a necháme zapéct. Jako
přílohu můžeme místo tradičních brambor
podávat zeleninu osmahnutou na másle s tro-

chou mletého zázvoru a muškátového oříšku,
lehce posolenou a opepřenou. Výborné jsou
takto upravené fazolové lusky nebo brokolice, směs s hráškem apod. U nás doma se k
rybě i grilované osvědčil jogurtový dresink:

Velký bílý jogurt 500 ml, lžička hořčice, sůl,
pepř, česnek nebo křen a dochutíme bylinkami ( kopr, bazalka, oregano, pažitka, paprika, chilli…) co kdo má rád. Bylinky můžeme
použít i sušené nebo mražené. Je to lehká večeře nebo oběd, který uspokojí Vaše chuťové
buňky, a přitom si ji můžete dopřát, i když se
snažíte shodit pár přebytečných kilogramů.
Dobrou chuť.
Připravila Ing. Zuzana Čermáková

Řádková inzerce
OK NA - DVEŘ E - DŘ EVOSTAVBY
Zajistím návrh a osazení otvorových výplní (plast, euro, hliník, dřevohliník), garážových vrat,střešních oken a hliníkových
vchodových dveří s vynikajícími parametry včetně zaměření.
Dále poradím při výběru značkových dřevostaveb rodinných domů dodávaných
spolu se základovou deskou. Konzultace,zaměření a zpracování cenových nabídek

ZDARMA.
Ing. Milan Řezáč;
U Zvoničky 2,
Stupice 250 84;
tel: 725 811 438
e-mail: rezac.stoprookna@seznam.cz
STAVÍTE NEBO RENOVUJETE SVŮJ
DŮM ČI CHALUPU, POTŘEBUJETE
GARÁŽOVÁ VRATA, PŘEDOKENNÍ

ROLETY NEBO ŽALUZIE?
Máme pro Vás garážová vrata a žaluzie fi rmy LOMAX. Provádíme zaměření, montáž i servis.
Vše u Vás doma bezplatně a rychle. Využijte služeb zavedeného výrobce kvalitních
garážových vrat, rolet a žaluzií.
Kontakt : Filip Čermák,
Říčanská 25, Sibřina
Tel: 724 828 948

ZAHRADNÍK ŠIKULA:
Zahradnické a aranžérské služby
•
•
•
•
•

Návrhy a realizace zahrad
Celoroční údržby zahrad a veřejné zeleně
Péče o trávníky
Aranžérské služby (kytice, věnce, výzdoby prostor)
Prodej a dovoz rostlin přímo na vaší zahradu

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691, Sibřina
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ZEBRIN Dětem
Milé děti,
Jestlipak víte, že na Velikonoce nosí hodným
dětem zajíček čokoládová vajíčka a jiné
sladkosti?
Obvykle je dobře schová někde na zahradě,
kde je musíte najít. Zkuste se zeptat svých
rodičů, jestli Vám zajíček letos něco
neschoval na Vaší zahradě nebo u Vás
doma. Velikonočního zajíčka si vybarvěte
a vystřihněte. Můžete ho nalepit na okno ve
svém pokojíčku nebo si ho přilepit na špejli
a ozdobit s ním velikonoční misku s jarním
osením.
Hodně zábavy a bohatou pomlázku
Vám přejí tety Jiřka a Zuzka
z redakce Nového Zebrinu.

Nabízíme k okamžitému odběru:

Zahradní aluminiový skleník

s okny z komůrkového PC a se základovým rámem

Prodejní cena vč. DPH: Kč 8.490 (včetně základ. rámu, bez montáže)
Rozměry: Délka: 3196 mm; Šířka: 1950 mm; Výška stěny: 1245 mm; Výška střechy: 1950 mm. Konstrukce
skleníku z profilů z hliníkové slitiny. Okna: desky z komůrkového polykarbonátu (PC) o síle 4 mm,
chráněné oboustranně fólií. Jednokřídlé posuvné vstupní dveře. Základový rám – vyroben z 0,7 mm
galvanizovaného ocelového plechu s komaxitovou antikorozní ochranou, vybaven zemnícími kotvami
– není nutná montáž na zpevněnou plochu!

Prodej: Sanomat spol. s r.o., Říčanská 25, 250 84 Sibřina
Tel. 777 782 266, 603 415 703
e-mail: syntec@syntec.cz
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Inzerce v Novém Zebrinu
Vážení podnikatelé a živnostníci,
rády bychom Vám nabídly možnost inzerce
v občasníku Nový Zebrin.
Časopis vychází, nákladem 400 výtisků
a je roznášen zdarma do schránek v Sibřině
a Stupici.
Inzerce pro podnikatele a občany
s trvalým bydlištěm v Sibřině a Stupici
je zdarma v rozsahu vedlejšího sloupce
7,30 × 5,40 cm a v černobílém provedení.
Také řádková inzerce je zdarma.
Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah
inzerce:

Černobílá inzerce:
1 strana 600 Kč bez DPH
½ strany 300 Kč bez DPH
¼ strany 200 Kč bez DPH
Barevná inzerce:
1 strana 1000 Kč bez DPH
½ strany 500 Kč
¼ strany 350 Kč
Řádková inzerce:
1 řádek černobíle 10 Kč bez DPH
1 řádek barevně 15 Kč bez DPH
Sleva na opakovanou inzerci :
2 × 5% sleva, 3 × 10% sleva

Pokud máte zájem o inzerování v našem
časopise, pošlete text ev. foto inzerátu
na adresu novyzebrin@email.cz, pokud
nemáte elektronický přístup, pošlete text
na adresu:
Ing. Zuzana Čermáková,
Říčanská 25,
250 84 Sibřina,
tel. 777 782 266.
S přátelským pozdravem,
Ing Zuzana Čermáková
Šéfredaktorka Nového Zebrinu

Tiráž
Redakce:
Ing. Zuzana Čermáková
– šéfredaktorka
Tel: 777 782 266

Elektronická podoba zpravodaje:
http://www.sibrina.cz/novyzebrin.htm
Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma
do Vaší poštovní schránky.
Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník

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.

Vydavatel:
Obec Sibřina,
Říčanská 15,
250 84 Sibřina
IČO: 00240745
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E-mail: obec.sibrina@sibrina.cz
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Ing. Zuzana Čermáková,
Ing. Jiřina Neckářová,
O. S. Sosák.
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Prodej trvalek, skalniček a keřů
Potřebujete doplnit květiny do Vaší zahrádky nebo zakládáte zcela novou zahradu?
Pojďte se poradit a inspirovat. Pěstuji a prodávám skalničky a trvalky
už řadu let a zákazníci se ke mně rádi vracejí každoročně pro nové výpěstky.

Ráda Vám pomohu s výběrem nejvhodnějších rostlinek, které by se hodily právě do Vaší zahrádky.

Najdete mne snadno na adrese:
Antonie Kačerovská, Říčanská 53.
Jsem na křižovatce do Koloděj u hlavní sibřinské komunikace.

Strana 15
KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Nový Zebrin 1 / 2014

PRODÁVÁME ZAHRADNÍ TECHNIKU
ZNAČKY HECHT

PODLAHÁŘSTVÍ

Dále ruční zahradní nářadí, čerpadla, bazénovou
chemii, zahradní nábytek, zavlažovací systémy, vše
od zavedené firmy WERCO.

Odborná pokládka podlah
včetně schodů a obkladů stěn

Široký výběr na základě katalogu, osobní odběr
případně dodání až k Vám domů.
Pomůžeme Vám s montáží i servisem u nás
zakoupených strojů.
Najdete nás v Sibřině na hlavní ulici
Říčanská 25 při odbočce na Květnici.
PŘIJĎTE, RÁDI VÁM PORADÍME S VÝBĚREM.

VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ
OD 8.00 DO 16 .00
Po telefonické domluvě
otevřeno do 20 h. včetně So a Ne
Domex Prag s r.o , Kojická 1242,
Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 | mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz | e-mail: info@domex.cz

