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Naši předškoláci se ve školce nenudí.

Vítání občánků – gratulanti z MŠ Sibřina.

Učí se i plavat!

Strana 3

Nový Zebrin 1/2020

Zprávy z obce
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
25. 11. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
25. 11. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 18:51 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Tam,
kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh
jednání. Plný text zápisu je k dispozici na
místním úřadu.
		
ZO schvaluje schválení trojstranné
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
18. 12. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
18. 12. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 19:15 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Tam,
kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh
jednání. Plný text zápisu je k dispozici na
místním úřadu.
		
ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci
a o úpravě práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících kanalizací pro
veřejnou potřebu a o čištění odpadních
vod mezi obcí Sibřina a ČOV Sluštice.
ZO schvaluje rozpočet obce Sibřina na
rok 2020.
Do návrhu rozpočtu byly od doby jeho
zveřejnění ještě zahrnuty předpokládané
investiční výdaje pro II. etapu ČOV Sluštice
a vyřazeny investiční příjmy, které jsme
obdrželi ze Středočeského kraje. Celkové
rozpočtované příjmy činí 16 144 500,Kč. Celkové rozpočtované výdaje činí
18 546 728 Kč. Rozpočet obce je schválen
jako schodkový.
ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace MŠ Sibřina na rok 2020.
Rozpočet obsahuje příspěvek za rok 2019 ze

Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Sibřina, Povodím Labe
st.p. a Státním pozemkovým úřadem
Nymburk – polní cesta HPC11 v k.ú.
Sibřina.
ZO schvaluje Obecně závazné vyhlášky obce Sibřina o místním poplatku
za zhodnocení stavebního pozemku
s možností jeho připojení na stavbu
vodovodu a kanalizace v obci Sibřina.
ZO schvaluje Obecně závazné vyhlášky
č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
ZO schvaluje Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu.

ZO schvaluje Obecně závazné vyhlášky
č. 6/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
ZO schvaluje Obecně závazné vyhlášky
č. 7/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sibřina.
ZO schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě
o dílo „Vodovod a splašková kanalizace
Sibřina a Stupice“ mezi obcí Sibřina
a firmou VpK Suchý s.r.o.

strany obce ve výši 1 190 000 Kč, příjmy ze
školného, a vedlejší hospodářské činnosti.
V návrhu rozpočtu byly provedeny drobné
úpravy/převody v položkách výdajů, které
ale neovlivnily změnu celkových výdajů
vyvěšeného rozpočtu. Celkové příjmy
jsou rozpočtovány na 2 476 920 Kč. Celkové výdaje na 2 502 233 Kč. Rozpočet je
schválen jako schodkový.

ZO schvaluje Smlouvu č. 4121252538
se žádostí o připojení elektroměru na
par. čísle 559/6 /705/ mezi obcí Sibřina
a ČEZ Distribuce.

ZO pověřuje starostu obce Luďka Havla
ke schválení posledního rozpočtového
opatření za rok 2019 do výše úprav
v částce nad 200 000 Kč.
Dochází k dorovnání upraveného rozpočtu
na skutečnost.

ZO schvaluje Smlouvu č. 4121483103
se žádostí o připojení elektroměru na
par. čísle 370/1 mezi obcí Sibřina a ČEZ
Distribuce.

ZO schvaluje Program na poskytování
dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2020, zároveň
zastupitelstvo obce schvaluje vzor žádosti
o poskytování dotace a vzor uzavírání
veřejnoprávní smlouvy.
Celkové uvolněné finanční prostředky
z rozpočtu obce jsou 240 000 Kč
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci při zajišťování požární
ochrany uzavřené mezi obcí Sibřina
a obcí Sluštice.
Tímto dodatkem č. 1 se zvyšuje úhrada
od obce Sluštice obci Sibřině z 15 000 Kč
na 30 000 Kč.
ZO schvaluje Smlouvu č. 4121242861
se žádostí o připojení elektroměru na
par. čísle 372 mezi obcí Sibřina a ČEZ
Distribuce.

ZO schvaluje Smlouvu č. 4121483101
a Dodatek č. 1 k této smlouvě se žádostí
o připojení elektroměru na par. čísle
656 mezi obcí Sibřina a ČEZ Distribuce.

ZO schvaluje Smlouvu č. 4121483104
se žádostí o připojení elektroměru na
par. čísle 922/1 mezi obcí Sibřina a ČEZ
Distribuce.
ZO schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod mezi obcí Sibřina a odběratelem
obce Sibřina.
ZO schvaluje Smlouvu o dodávce vody
mezi obcí Sibřina a odběratelem obce
Sibřina
ZO schvaluje Všeobecné podmínky o odvádění odpadních vod mezi obcí Sibřina
a odběratelem obce Sibřina.
ZO schvaluje Reklamační řád odvádění
odpadních vod mezi obcí Sibřina a odběratelem obce Sibřina.
ZO schvaluje ceny vodného a stočného
pro rok 2020. Cena vodného činí 54 Kč
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včetně DPH a cena stočného činí 56 Kč
včetně DPH
Pan starosta podal o informace o rozpočtovém opatření č. 7/2019. Toto RO
je do 200 000 Kč.
Na straně příjmů došlo k navýšení u daně
z přidané hodnoty, dále kofinancování
vodovodu a kanalizace ze Středočeského
kraje v celkové hodnotě 3 504 827 Kč. Na
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
15. 1. 2020
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
15. 1. 2020 v budově OÚ Sibřině od 18:00
hod. do 19:42 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Tam,
kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh
jednání. Plný text zápisu je k dispozici na
místním úřadu.
		
ZO schvaluje zřizovací listinu pro základní
školu a mateřskou školu.
Dle rozhodnutí, že se otevře ve stávající
mateřské škole i základní škola, vyvstala
povinnost změnit zřizovací listinu, aby
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
29. 1. 2020
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
29. 1. 2020 v budově OÚ v Sibřině od 18:00
hod. do 18:20 hod.

straně výdajů navýšení za litou podlahu
v hasičárně a odvod DPH za vydané faktury k pozemkům za připojení vodovodu
a kanalizace.
Příjmy 3 867 000 Kč
Výdaje 101 102,88 Kč
Financování 3 766 597,12 Kč.
ZO schvaluje nákup vodoměrů v ceně
1100 Kč včetně DPH v počtu 315 ks.
obsahovala i základní školu. Tuto zřizovací
listinu musíme schválit na základě požadavku
Ministerstva školství.
ZO schvaluje Dohodu vlastníků provozně
souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech.
Účelem této dohody je splnění zákonné povinnosti účastníků jako vlastníků provozně
souvisejících vodovodů upravit ve smyslu
ustanovení § 8 odst. 3 svá vzájemná práva
a povinnosti (závazky HMP, závazky obce,
provozování, úplata apod.)
ZO schvaluje Podmínky připojování občanů Obce Sibřina na vodovod
a kanalizaci.
Jedná se o vymezení napojování vodovodu
a kanalizace na pozemcích odběratelů –
občanů. Tyto podmínky budou rozesílány
všem občanům do schránek a taktéž budou
Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení a projednané informace. Tam, kde je to
potřeba, zveřejňujeme i průběh jednání. Plný
text zápisu je k dispozici na místním úřadu.
ZO schvaluje na základě předloženého
vyúčtování za rok 2019 dotace na rok

ZO rozhodlo, že ušetřená částka z odměn
zastupitelů bude věnována na dobročinné
účely.
Na základě novelizace nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev samosprávných celků dochází
k navýšení odměn od 1. ledna 2020 v max.
výši 10 %. Dle rozhodnutí neuvolněných
zastupitelů bude ušetřená částka z odměn
věnována někomu potřebnému.
vyvěšeny na webových stránkách obce
Sibřina a na vývěsce obce Sibřiny.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce uzavřené mezi obcí Sibřina
a SK Viktoria Sibřina dne 12.8.2004
Důvodem vzniku tohoto dodatku je přečíslování pozemků, které se dříve nacházely
v katastrálním území Květnice a od listopadu
2017 jsme je zdarma získali do našeho
katastrálního území.
Diskuze:
Připojování obyvatel na vodovod a kanalizaci, základní škola – byla podána informace
od pana starosty, že by se měla ve školním
roce 2020/2021 otevírat první třída. Paní
ředitelka Zemanová zajišťuje všechny
potřebné doklady a vybavení pro prvňáky
s tím, že pokud dostaneme potvrzení od
Hygieny a hasičů, bude zahájen školní rok.
2020 pro SK Viktoria Sibřina ve výši
130 000 Kč.
ZO schvaluje dotaci na rok 2020 ve výši
40 000 Kč sboru dobrovolných hasičů –
kroužek mladých hasičů.

Kanalizace a vodovod
Vážení spoluobčané,
dostáváme se do finální fáze vybudování
vodovodu a kanalizace. Byla to pro obec,
a hlavně pro vás, nelehká doba, kdy tato
stavba značně ovlivňovala život v obci.
Jako každá takto velká stavba byla
provázena spoustou těžkostí a nepředvídatelných událostí. Ne každému se

dalo plně vyhovět v jeho požadavcích
a spousta problémů potřebovala určitý druh
kompromisu. Přes všechny tyto problémy
doufám, že hlavní cíl, aby naše obec již
nebyla protnuta odpadní stokou, se nám
podaří splnit. Samozřejmě pro vás občany
je nejdůležitější otázka, kdy se budete
moci připojit. V době psaní mého článku
(18. 2. 2020) se již provádí připojování

na vodovodní řad, osazují se vodoměry
a dokončují se opravy na kanalizaci.
Všichni jste již určitě slyšeli nebo i měli
vlastní zkušenost s některými dělníky
a kvalitou provozovaných prací. Nikdo
z nás, co jsme na úřadě, není specialista na
pozemní a vodohospodářské stavitelství.
Takže musíme spoléhat na zhotovitele
a stavební dozor, že je vše v pořádku.
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Pokud není, tak je třeba trvat na odstranění závad. To je důvod odkladu termínů
ohledně připojování na kanalizaci, jelikož
trváme na odstranění závad a důslednou
kontrolu celého systému. Kontrolují se
průsaky vody, napojení přípojek a těsnost
čerpacích šachet. Trváme na tom, aby vše
bylo provedeno co nejpečlivěji, ještě před
připojováním, poté již bude tato kontrola
velmi obtížná. Bohužel, někteří již asi
nevydrželi napětí a využili přivedené
přípojky k odvodu vlastních odpadů a
tím značně znepříjemnili a ztížili opravné
práce. Přes všechny problémy doufáme, že
v termínu únor-březen se již napojujete. Je
možné, že s provozem se objeví některé
další problémy, které budeme operativně
řešit. První rok provozu je zkušební a bude

hlavním testem funkčnosti celého systému. Důležité je správně sepsat smlouvy
a zkontrolovat všechny údaje v nich (počet
osob, způsob připojení vody atd.). Fakturace vodného a stočného bude prováděna
2x ročně. Zálohové platby se nebudou
realizovat. Tato informace je důležitá,
aby nikdo nebyl „překvapený“ fakturou
a částkou na ní napsanou. Pro informaci
ten, kdo platí stočné paušálem na osobu,
bude cena cca 1008 kč za osobu a půl
roku. (paušál 36m3 za osobu a rok x 56
Kč za m3 /2). Vodné si spočítáte hodnotou
na vodoměru = m3 x 54 Kč). Ti občané,
kteří nemají vlastní vodu a používají pouze vodovodní řád, si vypočítají cenu dle
vodoměru = m3 x (54+56) 54 Kč vodné,
56 Kč stočné s DPH.

Poslední roky naše obec prošla velmi silnou
infrastrukturní výstavbou. Kanalizace a vodovod, nové asfaltové povrchy, cyklostezky
a polní cesty, realizují se chodníky. Je to
vyvrcholení dlouho plánované a velmi pracné
cesty. Od záměru přes projekty, povolení ke
stavbě, získání dotací a výhodných půjček
na financování. Tato práce není otázka náhodného úmyslu, je to několik let usilovné
práce a boje s úřady, bankami a rozpočtem.
Jsem v úřadu starosty pouze chvíli a objem
vykonané práce mými předchůdci, zastupiteli
i zaměstnanci úřadu mě ohromuje. Patří
jim můj dík a dík i vám občanům, že naše
obec se výrazně posunuje do obrazu, jak
by moderní a funkční obec měla vypadat.
Luděk Havel, starosta

Vítání občánků
Poslední lednovou neděli jsme v prostorách naší školky přivítali nově narozené
občánky našich obcí. Ve velmi příjemné
atmosféře nám zazpívaly a zarecitovaly
děti z mateřské školy, přivítaly na svět své
nové „kamarády“ a jejich rodiče a předaly
jim kytičku. Pan zastupitel Josef Novák
přednesl krásnou řeč a předal rodičům
malou pozornost a pamětní list. Rodiče
se nám podepsali do kroniky a vyfotili
se se svými ratolestmi, aby měli na tento
výjimečný den vzpomínku.
Děkuji všem, kteří dorazili. Dále pak děkuji těm, kteří se podíleli na tom, aby vše
proběhlo tak jak má, tedy: dětem a paním
učitelkám ze školky, paní ředitelce, firmě
Kakteen Ph Flora za dodání nádherných
kytiček a panu fotografovi (nezapomeňte si
své fotky vyzvednout na Obecním úřadu).
Petra Kubánková, zastupitelka
Foto: Miroslav Sitarčík

Vítání občánků – gratulanti z MŠ Sibřina.

Vítání občánků – dárky
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POMÁHÁME...
Adélce a Marečkovi Hruškovým
Vážení spoluobčané,
od ledna 2020 dochází k navýšení odměn zastupitelů
až o 10 %. Jak jste se mnozí z vás mohli dozvědět
na jednom z posledních veřejných zasedání loňského
roku, tuto odměnu jsme neodmítli a rozhodli se, že
uděláme dobrý skutek a touto částkou podpoříme
některé z dětí, které v životě neměly takové štěstí
jako jejich vrstevníci.

Adélka

Nyní již můžeme říci, že částka poputuje na podporu
dvou sourozenců Hruškových, Adélky a Marečka.
U Adélky, která se narodila v roce 2010, lékaři
v roce 2012 diagnostikovali hypoplazii mozečku,
což má za následek, že momentálně ještě nechodí
a veškerý vývoj má zpomalený. Je to ale statečná
bojovnice, a proto pravidelně cvičí. To, co Adélku
posouvá dále, aby se mohla postavit na vlastní nohy,
jsou rehabilitace, které ale zdravotní pojišťovny
nehradí. Vznikl proto transparentní účet, kam lze
přispět jakoukoliv částkou. U jejího malého brášky,
Marečka, se také objevila svalová dystrofie a péče
o obě děti je pro oba rodiče náročná.

Rozvoj sportu
v naší obci –
napište nám!
Vážení spoluobčané,
budete-li mít nějaké náměty, nápady,
jakým způsobem bychom mohli podpořit
rozvoj sportu v našich obcích, můžete
nám nově napsat na mailovou adresu:
rozvojsportu@seznam.cz.
Děkujeme za spolupráci.
Jiřina Neckářová,
zastupitelka obce

Pokud by vás zajímalo o dětech více, příp. byste
sami chtěli nějak pomoci, uvádím webové stránky.
https://adela-hruskova5.webnode.cz/.

Mareček

Za OÚ zapsala
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.

POZVÁNKA NA JARNÍ VÝLET
JADERNÁ ELEKTRÁRNA
TEMELÍN a PŘÍRODOVĚDNÉ
MUZEUM SEMENEC
ODJEZD: 2. 5. 2020, SIBŘINA 6:10 hodin, STUPICE 6:15 hodin
Co nás čeká: Odjezd v plánovaný čas směr Temelín, v 9 hodin komentovaná prohlídka elektrárny
(exkurze do infocentra, kde první část proběhne v kinosále a druhá v interaktivních sálech u modelů).
Exkurze potrvá 2 hodiny. Po odjezdu si dáme oběd a poté pojedeme do Přírodovědného muzea
Semenec – tam nás čekají mezi 13-13:30. Uvidíme nádherné přírodní muzeum i vnitřní expozice.
Prohlídka potrvá asi 1,5 hodiny.
Objednávejte do 27. 4. 2020 na tel.: 724 745 239, Petra Kubánková.
Cena: důchodci ze Sibřiny a Stupic ZDARMA, děti 50 Kč, ostatní 150 Kč.
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Hasiči
Ze Sibřinské hasičárny
Jako každé vydání občasníku Zebrin
Vás seznámíme s tím, co se událo v Sibřinské hasičárně.
Jako každý rok jsme pořádali 1. ledna novoroční ohňostroj. Odpalování ohňostroje
jsme přesunuli z cyklostezky U Hrušky
k pomníku směrem k benzínové pumpě.
Jako vždy jsme zajistili prodej svařáku
a čaje na zahřátí při čekání na odpálení.
Dle ohlasů přihlížejících se ohňostroj
velmi líbil, na což jsme velice hrdí.

Tatra 815

Tatra 815
Ohňostroj 1. 1. 2020
Kroužek mladých hasičů

v hasičské zbrojnici, kde se pravidelně
scházíme.

Do kroužku mladých hasičů stále hledáme
nové členy, abychom mohli poskládat
soutěžní družstva napříč věkovými kategoriemi.

Výjezdy
Od Nového roku jsme vyjížděli ke
3 událostem:
28. 1. 2020 ke spadaným stromům přes
silnici, ale před dojezdem na místo události
jsme byli odvoláni.
29. 1. 2020 jsme vyjeli k požáru polního porostu mezi Sibřinou a Slušticemi.
Na místě jsme byli jako první jednotka
a požár jsme uhasili.
11. 2. 2020 jsme byli jako jedna z mnoha jednotek povoláni k velkému požáru
skladu v Úvalech.

Pokud byste měli zájem, tak se můžete
stavit každou středu od 17:00 za námi

Cisterna Tatra 815
S pracemi na budoucí výjezdové vel-

S dětmi jsme začali pro nás první ročník
hry PLAMEN, která je vhodná pro získání
různých odborností a prohloubení či nabytí
dalších zkušeností a vědomostí. Dále naši
mladí hasiči cvičí na nadcházející tradiční
soutěž „Mukařovský uzel“.

kokapacitní cisterně lehkými krůčky
pokračujeme. Vše si na vozidle opravujeme, upravujeme a děláme sami. Ještě
nám pár měsíců potrvá, než se dostane
do výjezdu. My pro Vás ale máme další
malou ochutnávku v podobě nastříkané
kabiny vozidla.
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.
Aktuální činnost můžete sledovat na
našich facebookových stránkách
www.facebook.com/JSDHaSDHSibrina
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Mateřská škola
Jak se máme ve školce?
Po vánočním zpívání u rozsvíceného
stromečku a zpívání v kostele jsme si přes
vánoční prázdniny všichni krásně odpočinuli
a těšili se na začátek nového roku, který
jsme tradičně uvítali týdenním programem
„Tři králové“, kdy se děti naučily koledovat
a vyrobily si překrásné korunky.
Moc jsme se těšili na sněhovou nadílku,
na kterou stále ještě čekáme, ale zatím
marně. Přesto jsme si připravili „Zimní
olympiádu“. Děti se seznámily se zimními
sporty, také si je vyzkoušely a zasoutěžily
si. Vyrobily si vlastní olympijskou vlajku
a seznámily se s pravidly fair play.
V lednu nás pozlobily viry a bacily, které
způsobily nepřítomnost mnoha dětí v MŠ.
Předškoláci zahájili pravidelné čtvrteční
návštěvy plaveckého výcviku v bazénu
v Čelákovicích, kam jezdí objednaným
autobusem. Při první lekci se děti setkaly
s bazénem, s instruktorkami plavání
a pravidly bezpečnosti. Cílem plaveckého
výcviku je seznámit děti s prostředím
velkého bazénu, prostřednictvím her
si osvojit základy plaveckých způsobů
a naučit se správnému dýchání ve vodě.
Pro třídy předškoláků jsme na tento rok
zajistili program pokusů, které přijde
předvádět zkušená lektorka.
Dětem jsou srozumitelnou
a hravou formou představeny
principy pokusů a poznávají
fungování jevů kolem
nás. Také nás pravidelně
navštěvuje lektorka z Malé
technické univerzity,
která si vždy připraví
zajímavý projekt typu
Malý vodohospodář, Malý
architekt, Stavitel mostů.
Děti se učí spolupracovat ve
skupině, pracovat s plánkem
a ve finále si vytvoří 3D
stavbu z lego kostek.
Třída Kašpárků a Skřítků
navštívila knihovnu na
Opatově, kde pro nás
měli připravený zajímavý
program, jehož součástí bylo
i zapojení dětí do divadelního
představení. Mladší děti ze
třídy Budulínků, Čarodějů a

Vodníků se pečlivě připravovaly na hudební
vystoupení u příležitosti vítání občánků,
které proběhlo v naší mateřské škole.
Zapojili jsme se do projektu Šablony II.,
který je spolufinancován EU. Projekt
podporuje mateřské, základní a základní
umělecké školy a školská zařízení pro
zájmové vzdělávání formou projektů.
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků,
v rámci tohoto projektu se paní učitelky
účastní odborných školení, kde získávají
nové poznatky a byly proškoleny v oblasti
využívání ICT. Projekt také využíváme
pro financování školního asistenta. Další
součástí projektu je financování projektů pro
děti MŠ (financování návštěv odborníků,
kteří pro děti připraví zajímavé programy,
financování výletů se vzdělávacím programem
mimo MŠ).
Mladší děti ze tříd Budulínků, Čarodějů
a Vodníků v jednom z projektů navštívili
lektoři z kreativního klubu La Mamka. Děti
si užily bublinkovou dílnu, namíchaly si
bublinkové směsi. Vyzkoušely si tvoření
obrovských mega bublin a tvoření bublin
pomocí různých tvořítek, věděli jste, že

je možné si vyrobit hranatou bublinu?
Kromě velké zábavy děti pochopily, jak
bublina vzniká, proč praskne a jak celá
bublina funguje.
Vidíte, že se ve školce hodně učíme, ale
zároveň si vzdělávání společně užíváme.
A co připravujeme? V blízké době proběhne
ve školce logopedický screening. Pracujeme
na přípravě zápisů do mateřské školy
na školní rok 2020/2021 – elektronický
předzápis proběhne 6.4.-9.4. a fyzický
zápis proběhne 4.5.-5.5. od 14.00 do
17.00 hodin.
Plánovanou novinkou pro letošní rok je
otevření 1. ročníku nově vznikající základní
školy, která bude otevřena v naší budově
v září 2020. Zápis do nově vznikající ZŠ
proběhne 1.4. a 2.4. od 14.00 do 17.00 hodin.
Protože se rádi setkáváme nejen s dětmi,
ale také s rodiči, připravujeme „Dny
otevřených dveří“, které proběhnou 18. 3.
a 15.4. Bližší informace naleznete na
webových stránkách školky.
Už teď se těšíme na vás i na jaro, kdy
budeme poznávat probouzející se přírodu.
Zapsala Hana Fraňková
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Fotbalisti
Naši mladí fotbalisté SK Viktoria Sibřina a zimní příprava
Na úvod roku 2020 našich 22 mladších
žáků zahájilo zimní přípravu na jarní
sezónu.
Od začátku ledna do konce března
absolvují kluci mimo standardních
tréninkových jednotek i 23 přípravných
zápasů s těžkými i lehčími soupeři.
Mezi těmito fotbalovými víkendy jsme
si odskočili na zimní soustředění do
Jizerských hor a využili tak nádherných
běžkařských tratí. Běžky jsou šetrnější
vůči kloubům a zapojuje se na nich
daleko víc svalů než při klasickém běhu
a o tom se přesvědčilo 16 žáků, z nichž
více než polovina stálo na běžkách

poprvé. Krkolomných pádů bylo mnoho,
bylo také nespočet šrámů a modřin, ale
jsme tvrďáci a stále si opakujeme „co
nás nezlomí, to nás posílí, popřípadě,
co bolí, to roste“.

předvedeme v jarní sezóně krásný fair
play fotbal.

Co se týká přístupu, tak veškeré výběhy
i regenerace byly vykonávány s maximálním
úsilím, zodpovědností a v neposlední
řadě snahou v rámci soutěžení neustále
zlepšovat svůj výkon.
Všichni kluci zaslouží obdiv za účast,
předvedené výkony a i snášení bolesti,
kterou zimní příprava vždy přináší.
Odměnou jim bude fyzická připravenost
na jarní sezónu, která zanedlouho startuje.
Věříme, že všem fanouškům a rodičům

Rádi přivítáme do našich řad nové
posily z ročníků 2016 – 2006 (ministar,
mladší přípravka, starší přípravka,
žáci). Můžete se zapojit do tréninku
každé úterý nebo čtvrtek od 17 hodin ve
fotbalovém areálu SK Viktoria Sibřina.

Přijďte se podívat, zafandit a užít si snad
mnoho zajímavých fotbalových okamžiků.

Jsme parta kluků, která si plní „fotbalové“
sny a společně tvoříme silný tým.
Roman Hübl - trenér

Zadní řada zleva: Jakub Fořt, Hynek Růžička, Martin Klapka, Tomáš Kysela, Lukáš Boukal, Tomáš Havel, Adam Vanoušek, Ondra
Štěrba, Radek Havel, Filip Šebek, Denis Ivanski.
Přední řada zleva: Roman Hübl, Jakub Fořt jr., Jakub Bracháček, Vojta Formandl, Marek Boukal, Tomáš Růžička a Matěj Pavornič.
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Fotbalisti
Dospělí fotbalisté SK Viktoria Sibřina a zimní příprava 2020
Soustředění v Českém Dubu 30.1.-2.2.2020, kde se konala příprava na jarní část sezony již s novými posilami. Zápas s 1.
A tř. Rozstáň 3:2. Zázemí bylo výborné, moc se nám tam líbilo. Od února probíhají tréninky na UMT a jsou čtyři přátelská
utkání-Uhříněves, Radim, Tuklaty, Újezd nad Lesy.
Jan Hegedüs – trenér

Zleva horní řada: Ciheka Filip, Klégr Miloslav, Chumlen František, Prchal Jakub, Chejn Karel, Hančl Jaroslav, Střelka Petr,
Šrámek Jan. Zleva spodní řada: Michut Michael, Kmoch Vojtěch, Zeman Tomáš, Erben Jiří, Kubín Robert, Kurka Petr.

Knihovna
Knihovna vyhlašuje soutěž
o nejhezčí fotografii Vaší jarní rozkvetlé zahrady.
Milí čtenáři, zahradníci
a milovníci krásných zahradních zákoutí.
Jaro se nám ohlásilo letos velmi brzy, již v únoru. Jistě máte
také radost z rašících květů, rozkvétajících stromů a vůbec
z probouzející přírody.
Mnoho z Vás určitě rádi fotíte nejen na zahrádce, ale i při
jarních vycházkách do okolí blízkého i vzdáleného.
Podělte se s námi o Vaše fotografie a zašlete nám je
na mailovou adresu redakce: novyzebrin@email.cz
Nejpovedenější fotografie zveřejníme v dalším čísle Nového Zebrinu a na webových stránkách obce.

Těšíme se na Vaše krásné fotky
a přejeme Vám pevnou ruku a povedené záběry.
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Knihovna
Novinky v knihovně jaro 2020
Milí čtenáři a přátelé naší knihovny.
Na letošní jaro pro Vás chystáme
v březnu besedu a promítání,
které si pro nás připravil JUDr
Těšínský, který se zabývá historií druhé světové války, zajímá
se o osudy Čechů vyhnaných
z pohraničí po okupaci německou
armádou.
Citace z wikipedie:
„Německá okupace Čech, Moravy
a Slezska (německy Zerschlagung der
Rest-Tschechei (rozbití zbytkového
Česka), též Griff nach Prag (sáhnutí po Praze) nebo Erledigung der
Rest-Tschechei (vyřízení zbytkového
Česka)) byla vojenská okupace zbylého území české části Československa,
tj. území Čech, Moravy a Slezska,
které Německo a Polsko do té doby
neobsadilo a neanektovalo, vojsky nacistického Německa. Proběhla 14. až 16.
března 1939. V jejím důsledku bylo
obsazené území Německem anektováno a byl zřízen autonomní Protektorát
Čechy a Morava, vyhlášený 16. března
1939 výnosem o zřízení Protektorátu
Čechy a Morava. Okupací Německo
porušilo Mnichovskou dohodu, kterou
samo 30. září 1938 uzavřelo.„
Beseda se bude konat 24. března v 18,30
v zasedací místnosti obecního úřadu a
jste na ní srdečně zváni, pozvánku najdete
na naší nástěnce i na webu obce. Uvítáme
zejména účast pamětníků těchto událostí.
Další tradiční akcí je cestopisné promítání, plánujeme Mexico z moře i souše,
sledujte obecní stránky, pozvánku včas
zveřejníme.
Před prázdninami uspořádáme tradiční
taneční zábavu, vše se včas dozvíte na
obecním webu a na nástěnce knihovny
před úřadem.
Do knihovny jsme dostali darem spoustu
pěkných knížek a další knihy jsme pro
vás zakoupili. Uvádím zde jen malou
ochutnávku knižních novinek:

Dieter Breuers:
Zemřít za Jeruzalém
Beletristické zpracování skutečné historické události - první křížové výpravy do
Svaté země v letech 1096-1099.
Pět smyšlených postav křesťanského
i islámského náboženství provádí
čtenáře hrůzami prvé křížové výpravy.
Formou povídek je líčeno vyvražďování
slovanských národů, Židů, Uhrů, Turků i Arabů, bitvy křesťanských rytířů
i dobrodruhů s nevěřícími nekřesťanskými domorodci na cestě z Německa,
Francie a Itálie přes Uhry, Balkán
a Turecko do Svaté země.
Jiří Dobrylovský:
Nevinný bratrovrah
Zakladatel českého státu kníže Boleslav
I., byl panovníkem, za jehož vlády česká
říše dosáhla největší rozlohy v dějinách,
domohla se obrovské moci a mezinárodní
prestiže a získala i církevní samosprávu
v podobě zřízení pražského biskupství.
Naproti tomu na Boleslavovi utkvěl stín
vraždy vlastního bratra, knížete Václava, a bratrovražda mu v dějinách vynesla
nechvalný přívlastek Ukrutný. Jenže
k té bratrovraždě se váže řada otázek, vše
mohlo být i jinak, a právě o tom pojednává
tento román.

Fiona Valpy:
Láska po francouzsku
Může se štěstí „ztratit v překladu“? Gině
se to málem stalo. Nejdřív všechno ztratila, aby pak mohla všechno zase najít:
lásku, přátele i rodinu. A ona i čtenáři si
přitom užijí spoustu zábavy, obav i slz
dojetí. Omamný jako francouzské víno
- takový je román Fiony Valpy Láska po
francouzsku.
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Knihovna
Robin Maxwel:
Tajný deník Anne Boleynové
Byly to dvě známé historické osobnosti, obě milované i nenáviděné Jindřichem VIII., obě vášnivé
a tvrdohlavé ženy: Anna Boleynová
byla královnou jen tisíc dní, její
dcera Alžběta I. přes čtyřicet let.
Co je vůbec spojovalo? Bylo to jen
pestré panorama staré Anglie? Anně,
druhé z Jindřichových šesti žen, bylo
souzeno být zbožňována, ale nakonec zrazena a popravena. Bláznivě
zamilovaný Jindřich, tehdy ženatý
s Kateřinou Aragonskou, propadl
jejímu kouzlu, když se vrátila od
francouzského dvora, kde se vzdělávala. Jeho vášnivý cit k ní se rozhořel
s takovou silou, že téměř otřásl základy
Anglie a křesťanství. Protože papež odmítl
manželství s Kateřinou rozvést, Jindřich
se od Říma odtrhl, založil anglikánskou
církev, té se postavil do čela a s Annou se
oženil. Vášeň však vyhasla stejně rychle,
jako vzplála, a když mu Anna porodila
místo vytouženého syna dceru Alžbětu, bez
milosti ji zapudil. Anna upadla v nemilost
a skončila na popravišti, avšak její tajný
deník, který si bez vědomí krále vedla, ji
přečkal. O mnoho let později se dostal do
rukou mladé královně Alžbětě. Až z jeho
stránek se dozvěděla o své ostouzené
matce pravdu.
Carin Gerhardsen:
Gideonův kruh
Z ranní mlhy vystoupí nahá žena a vyběhne
na silnici přímo proti rychle jedoucímu
autu. Později je nalezena před dveřmi
opraváře pian Johna Gideona, ale nedokáže
říct, kdo je, ani co se jí stalo. A sám John
Gideon se drží stranou. Sousedé dosvědčí, že jeho dveřmi prošly v průběhu let
desítky dívek. Komisař Conny Sjöberg,
který má uši všude, se ze všech sil snaží
zůstat neutrální a věcný, což pro šéfa
s tolika silnými osobnostmi kolem sebe
není zrovna snadné.
John Irving:
Svět podle Garpa
Proslulý román Johna Irvinga líčí život
a názory fiktivního spisovatele T. S. Garpa.
Jako syn excentrické Jenny Fieldsové,
která si usmyslela mít dítě bez manžela,
dospívá Garp pod jejím vedením v dosti
svéráznou osobnost. Po maturitě odjíždějí

s matkou do Vídně, oba se stejným cílem:
začít psát. Jenny sepíše svůj životopis
Sexuálně podezřelá, kterým se rázem
proslaví, a stane se vůdčí autorkou ženského hnutí. Garp zase napíše povídku,
aby se mohl oženit s Helenou, ochotnou
vzít si jedině spisovatele… Garp ale není
výrazný spisovatel a ve své poněkud
afektované tvorbě se vypořádává po svém
s nejosobnějšími, stále bolestnějšími
prožitky, jež jakoby přímo zhmotňovaly
děsivé představy, které ho coby starostlivého
manžela a otce pronásledují. Proslaví se
až svým bulvárním románem Svět podle
Bensenhavera, role veřejné osoby ho však
zaskočí opět nepřipraveného. Přestože je
Irvingův groteskní román plný komických
situací, dotýká se citlivých a aktuálních
témat dnešní civilizace - otázky individuality osobnosti, sexuality, ženského hnutí,
násilí a strachu z neštěstí a ze smrti.

Miroslav Horníček: Julius a Albert
Nejrozsáhlejší próza Miroslava Horníčka
vypráví formou humoristického románu
o tom, jak a proč došlo k tomu, že se
nenápadný staromládenecký knihovník
Julius z Levého Brodu na prahu padesátky stotožnil se slavným francouzkým
spisovatelem Albertem.
Miloš Macourek:
Jakub a dvěstě dědečků
Potrhlé a legrační pohádky Miloše Macourka.
Jak to bylo s chlapcem, který si zasadil
dědečka a na keři mu jich pak vyrostlo
dvě stě? A co se stalo s dívenkou, kterou
cucavé bonbony oloupily o zuby? A jestlipak víte, jak to dopadlo se stonožkou,
která vyvedla na procházku do parku boty
školních dětí? To všechno a ještě spoustu
dalšího se dočtete v pohádkách Miloše
Macourka. Jsou legrační a milovali je už
vaši rodiče.

Těšíme se na Vás Vaše knihovnice
Zita a Zuzka
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Knihovna

Od

Obecní knihovna Sibřina
Vás zve na besedu s promítáním
Obecní
knihovna
Sibřina
k výročí
okupace
německou
armádou:
Vás zve na besedu s promítáním
Mnichovskék výročí
dohody
k okupaci
německou
okupace
německou armádou:

armádou

Od Mnichovské
dohody
k okupaci
v úterý
24. března
2020německou
od 18:30 armádou
místnost
obecního
úřadu
vv zasedací
úterý 24.
března
2020
odSibřina,
18:30
přednáší JUDr. Jaroslav Těšínský.
v zasedací místnost obecního úřadu Sibřina,
přednáší JUDr. Jaroslav Těšínský.

JUDr. Jaroslav Těšínský je znalcem válečné historie
a do naší knihovny věnoval soubor knih s válečnou tematikou,
JUDr.
Jaroslav
je znalcem
válečné
historie
včetně
publikací
se Těšínský
vzpomínkami
svědků
okupace
pohraničí,
a do naší knihovny věnoval
knih s válečnou tematikou,
jichž je soubor
spoluautorem.
včetně publikací se vzpomínkami svědků okupace pohraničí,
jichž je spoluautorem.
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Masopust
MASOPUST DRŽÍME , NIC SE NEVADÍME...
Prožili jsme jedinečný, pestrý a hojnosti
plný MASOPUST 2020.
Letos již po 18 se sešly maškary z blízka
i z dálky. Sibřina, Květnice, Dobročovice,
Sluštice, Újezd N/L se v sobotu 22. 2. spojily dohromady v průvod veliký, maskami
naplněný a zábavou propojený. Místní pro
všechny připravili dobroty od masa i kosti,
hospodyně napekly skvěle a masopustní
moky z kořalečnic ruky rozesmály nejen
kluky. Všeho bylo dosti, najedli jsme
se do sytosti. Zazněly masopustní vinše
a starobylé zvyky ještě. S muzikou v tanci
notně jsme vyskakovali, aby vše obrodilo
se a hojnosti v roce tomto urodilo se!
K ukončení masopustu pak předali jsme
smrtéčce slípku s kohoutkem, již před smrtí
rozloučili se s námi svým testamenem:
Já, kohout kura domácího
jsem odsouzen dle práva hrdelního
Než popravčí mi utne hlavu,
chci naposledy mluvit k davu
A já jsem jeho věrná kvočna,
ukdákaná, však nenáročná
I já chci promluviti k davu,
než odevzdám se na popravu
Tak prosíme, byste ustrnuli
a slyšeli naši poslední vůli

Ocasní pera mám k parádě,
pošlu je pánovi na Hradě
Ti, kteří mají ho za loutku,
ať mu z nich vyrobí peroutku
Nejvyššímu drůbežáři
přeji, ať se jeho slípkám daří
A u Václava Moravce,
ať vyzvedne si mé pukavce
Hřeben je chloubou každého kura,
ať se s ním češe Okamura
A zobák, co kloval už spoustu břeček,
ať nosí ombudsman Křeček
Tady jsou moje běháky
pro všechny bývalé svazáky
A tady jsou mé ostruhy
pro všechny bývalé soudruhy
A maso odkazujem tobě, lide,
a netlačte se, na každého zbyde
Propékejte zlehýnka
křidýlka i stehýnka
Upečte i mých dvacet sedm kuřat
a nahlaste to všechno na finanční úřad!
I polívku z volete
registrujem v EET!
Přejeme dobrou chuť!
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Představujeme Vám
Rozhovor s JUDr. Jaroslavem Těšínským
Kdy jste se dostal do Sibřiny a co Vás
sem vlastně přivedlo?
Tady tu parcelu jsem koupil v roce 1988
na inzerát. Hledal jsem něco, kam bychom mohli jezdit na víkendy. Byla to
jen zahrada a tehdy mi tu nepovolili nic
postavit, takže jsem přebýval řadu let jen
v plechové garáži, kde se dalo i přespat.
Nesměl jsem si postavit ani chatu, protože
ten pozemek byl určen jen na zahradu.
Později už to šlo, takže jsem v roce 2003
postavil tady ten rodinný dům a od té
doby tu bydlím trvale. V Karlíně už mám
jen kancelář firmy. Takže na Sibřině jsem
něco přes třicet let.
Pan Dr. Těšínský nám věnoval do knihovny řadu pěkných knih s tematikou druhé
světové války.
Domluvili jsme se, že pro naše občany
udělá besedu s promítáním fotografií
k březnovému výročí okupace naší vlasti
německou armádou. Tomuto tématu se
dlouhodobě věnuje, a tak se těším, že se
dozvíme řadu věcí, které nejsou běžně
známy nebo publikovány. Pozvánku na
akci najdete v rubrice knihovna a na webu
obce i na nástěnce knihovny.
S panem doktorem jsme si povídali o jeho
zájmech i o životě.
Pane doktore, my se nevidíme poprvé,
vzpomínám si, že jste mi před časem
ukazoval Vaše technické památky, ze
staré rozvodny elektřiny, které jste vystavil ve Vaší garáži, kde si je kdokoliv,
kdo bude mít zájem, může prohlédnout.
Psala jsem o tom do Zebrinu krátký
článek. Vy se tedy zajímáte o technické
památky, máte tedy technické vzdělání
nebo je to jen čistě Váš koníček?
Já mám technické věci rád už od mala,
vyrůstal jsem v jižních Čechách v rodinném domku a tehdy bylo běžné, že
si člověk musel leccos sám opravit nebo
vyrobit. Každý byl tak trochu všeuměl.
Lásku k technice a jistou zručnost jsem
zdědil nejspíše po tatínkovi, který byl
velice šikovný. Ale techniku jsem nikdy
nestudoval, vystudoval jsem práva.
Vím, že jste bydlel v Karlíně, což mě
zaujalo, i já jsem původem z této pražské čtvrti :-).

Tak to je docela dlouho, to byste mi určitě
mohl říct, co se Vám tady líbí a co by se
ještě dalo zlepšit, aby se nám tu žilo lépe
a radostněji.
Sibřina se mi líbí, je to pěkná vesnice
a nemohu říct, že by se mi něco nelíbilo.
Teď, když už je vybudovaná kanalizace
a vodovod, tu chybí snad jen dobudovat
chodníky a trochu zklidnit dopravu, protože
občas si to tu někteří řidiči pletou se závodní
dráhou. Takže nějaké zpomalovací pásy
nebo kamery, kde by obec mohla vybírat
i pokuty, by se určitě hodily. Jinak Sibřina
žije svým sympatickým životem, je tu řada
společenských akcí i pro děti, je tu obchod,
pošta i restaurace, fotbal se tu hraje, takže
nevím, že by mi tu vyloženě něco chybělo.
Jedině snad by bylo dobré vybudovat nějaký
obchvat kolem obce, aby tranzitní doprava
jezdila okolo a neprojížděla obcí.
Ano to s Vámi souhlasím, už vzhledem
k plánovanému obchvatu Prahy kolem
Běchovic, Újezda, Úval atd. bychom
potřebovali také obchvat kolem Sibřiny,
aby nás nezahltila doprava z plánované
mimoúrovňové křižovatky, která má být
nedaleko od mateřské školy směrem
k Újezdu.
Vy jste studoval práva, zajímáte se
o techniku a historii. Co je Vaše profese,
pracoval jste jako právník?
Ne já jsem nikdy právnickou praxi neprovozoval. Po studiích jsem se rozhlížel, co
bych mohl dělat, a nakonec jsem pracoval
jako redaktor a fotograf v časopise Květy
a po listopadu 89 jsem tam dělal ředitele
vydavatelství. No a pak jsem založil vlastní
firmu a té jsem se věnoval.

Ano trochu jsem se informovala na internetu a vím, že máte dvě firmy. Musica
Bohemica a Media Bohemica. Také jste
byl řadu let vedoucím manažerem ankety
Český Slavík.
Povězte nám něco bližšího o činnosti
Vašich dvou firem
Musica Bohemica se zabývala produkcí
hudebních pořadů, a především ankety
Český Slavík a Media zajišťuje správu
nemovitostí.
Vy jste tedy založil anketu Český slavík
nebo jak to vlastně vzniklo?
No tehdy nás na to bylo víc. V roce 96 jsme
ji v časopise Květy a Mladý svět po čtyřleté
pauze obnovili. Pak jsem ji začal dělat sám.
Tato anketa ale asi před dvěma nebo
třemi roky vyhlásila pauzu. Znamená
to, že už ji nebudete pořádat?
Já už jsem to dělal dlouho, přes dvacet let
a to stačilo. Možná, když se toho někdo
ujme, tak by se mohla obnovit. Zájemců
je dost, ale když jim vysvětlím, co vše to
obnáší, tak většinou prvotní nadšení ochabne
a zájemci odpadnou.
Zabýval jste se produkcí pouze popové
hudby nebo i jiných žánrů?
Ne, jen popové hudby. Vážnou hudbu jsem
neprodukoval. Kromě Českého slavíka
jsme organizovali koncerty a další akce.
Je to poměrně komplexní činnost a zabere
Vám hodně času.
To znamená, že jste se znal osobně
i s panem Gottem. Jak na Vás působil,
jaký byl jako člověk?
Byla to velká osobnost, člověk, který skutečně něco dokázal a přitom byl skromný
a k tomu přátelský a férový. Nikdy nedával
najevo, že je velká hvězda. Mimochodem
také ho bavila historie, byly to dlouhé
debaty...
Stále se zabýváte muzikou? Hrajete také
sám na nějaký nástroj?
Ne já už jsem v důchodu a už toho nestíhám
tolik co dřív. Agentura Musica Bohemica
svou činnost v podstatě skončila. A já sám
jsem nikdy na žádný nástroj nehrál, když
nepočítám mé mladické drnkání na kytaru.
Ale ani na tu jsem léta nehrál.
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Vy se ale zajímáte o historii, ostatně jste
nám do knihovny věnoval řadu krásných
knih o druhé světové válce. Povězte nám
něco o této Vaší zálibě. Věnujete se jen
období druhé světové války nebo máte
širší záběr?
Já se zaměřuji hlavně na období druhé
světové války. Nedá se do hloubky zajímat
o všechno, zvlášť když nejste profesionální
historik, i profesionální historici mají každý
své období dějin, na které se zaměřují.
Co vlastně podnítilo Váš zájem o historii druhé světové války. Je to tím, že se
zajímáte o techniku z té doby?
V devadesátých letech se v médiích začaly
objevovat články a pořady, které ty události
líčily jinak, než jsem slyšel doma. Tak jsem
se snažil zjistit, jak to vlastně bylo, hledal
jsem fakta a objektivní svědectví. Souvislosti
a důvody proč ten který politik udělal to,
či ono, proč k té události došlo atd. Někdy
je to bádání docela zajímavé a čte se to
jako detektivka. S odstupem času zjistíte,
že spousta věcí do sebe krásně zapadá, že
mají svou logiku. Tehdy i dnes. Proto se
také říká, že klíč k pochopení současnosti
a poznání budoucnosti je znalost historie.
Musím ale říci, že o druhé světové válce dnes
vychází mnoho knih, ale bohužel mnohdy
jsou v nich úplné nesmysly. Věci, které se
nikdy nestaly nebo se udály jinak. Nevím,
jestli je v tom úmysl přepisovat dějiny, nebo
neznalost a povrchnost autorů.
Co máte konkrétně na mysli?
Uvedu jen namátkou, na co si teď vzpomenu. Například v jedné zahraniční encyklopedii jsem se u hesla Lidice dočetl,
že „lidičtí muži byli nahnáni do stodoly
a upáleni.“ Přitom snad všichni kromě autora
a vydavatele vědí, že byli postříleni u zdi
Horákova statku. Nebo v knize anglického
autora Anthony Shawa Druhá světová válka
krok za krokem se píše, že „na základě
mnichovské dohody byly Sudety vráceny
zpět Německu“. Přitom české a moravské
pohraničí nebylo nikdy v historii součástí
Německa. Údajně renomovaný francouzský historik (podle informace na záložce)
v jiné knize zase napsal, že Hitler obsadil
Řecko bez jediného výstřelu. Ve skutečnosti
tam probíhaly velmi tvrdé boje a Řekové
a Britové, kteří jim přišli na pomoc, měli
tisíce mrtvých. Takových příkladů bych
našel desítky.

Takže myslíte, že současný pohled na
dějiny u nás není objektivní?
Většinou snad ano, ale vždy se to říct nedá.
Například v poslední době se stává módou
líčit Čechy za německé okupace jako národ
kolaborantů, kteří spolupracovali s Němci,
udávali atp. Ano, byli tady kolaboranti
a udavači, stejně jako v jiných okupovaných
zemích. V každém národě se najde určité
procento takových lidí. Koneckonců i mezi
apoštoly byl zrádce - Jidáš. Ale když si
nastudujeme něco o kolaboraci v jiných
okupovaných zemích, například ve Francii,
Holandsku, Belgii, Norsku, Polsku nebo
v Sovětském svazu, tak zjistíme, že se ve
srovnání s nimi nemusíme o nic víc stydět
než oni, spíše naopak.
Můžete být konkrétnější?
Češi například nikdy neměli vlastní jednotky SS, které bojovaly po boku Němců
tak jako Francouzi, Belgičané, Holanďané,
Skandinávci nebo Ukrajinci. Nikdy tu nebyly vytvořeny zvláštní jednotky z Čechů,
které by pronásledovaly naše odbojáře
a popravovaly je tak jako třeba ve Francii
a Řecku.
A co země, které se staly německými spojenci a bojovaly s nimi na frontě – například
Maďarsko, Rumunsko, Itálie. A co tzv. neutrální země jako Švýcarsko nebo Švédsko.
Švýcaři dodávali Němcům za války zbraně,
prováděli zahraniční finanční transakce,
díky nimž získávalo Německo strategické
suroviny, ukrývali nacistům nakradené zlato
(které ještě dlouho po válce odmítali vydat
jejich obětem). Švédové zase prakticky celou
válku dodávali Němcům železnou rudu na
tanky a kanóny i další suroviny a výrobky.
A udavačů bylo všude taky dost. Například
vzpomínáte na slavný deník holandské
židovské dívky Anny Frankové, která se
s rodinou ukrývala před deportací do koncentráku? Udal je holandský sympatizant
nacistů a skoro všichni skončili v plynu.
Také se říká, že čeští dělníci kolaborovali,
protože vyráběli zbraně pro Němce.
Předně si musíme říci, jak mezinárodní
právo definuje kolaboraci. Zjednodušeně
řečeno o kolaboraci jde tehdy, když člověk
dělá víc, než z donucení musí. A to pod
hrozbou trestu smrti, koncentráku apod.
U nás byla samozřejmě vyhlášena pracovní
povinnost, a kdo by řekl, že pro Němce
pracovat nebude, stál by druhý den před

popravčí četou nebo v lepším případě by
putoval do koncentráku. Navíc ve všech
továrnách i úřadech byli němečtí dohlížitelé, kteří velmi bedlivě sledovali, jak kdo
pracuje, jestli nedělá zmetky, jestli nějak
neprojevuje nepřátelství k Říši apod. Přesto
se našla spousta Čechů, kteří výrobu nějak
zpomalovali, pracovali nekvalitně, nebo
poškozovali už hotové výrobky. Například
v letecké továrně v Letňanech prořezal jeden dělník pneumatiky pro několik desítek
německých stíhaček. To byla pro Němce
citelná škoda – kaučuk byl nedostatková
surovina. Čekala ho za to smrt. Podobných
případů bylo mnoho.
Také bychom neměli zapomínat, že pro
Němce pracovaly na plné obrátky také
zbrojovky v okupované Francii, Holandsku, Belgii, Rusku apod. Naše země v tom
nebyla žádnou výjimkou.
Ono, když někdo pořád zdůrazňuje, že Češi
kolaborovali, tak tím jaksi v podtextu říká,
že u jiných národů tomu tak nebylo. A to
vůbec není pravda.
Myslíte, že Češi si neváží svých hrdinů?
Mnohdy to tak vypadá. Ve školách se dnes
dějepis učí velmi povrchně, o účastnících
našeho odboje se často nemluví, nebo se
jejich činnost dokonce nějak relativizuje,
zpochybňuje. Mladí často nemají ani příležitost se s nimi seznámit. Mohu uvést jeden
příklad. Můj kamarád pořádá každý rok
zájezd do koncentračního tábora Mauthausen.
Tam se koná vzpomínkové shromáždění
u příležitosti osvobození tábora. Sjíždí se
tam lidé z celého světa, pamětníci i školní
mládež. Na závěr probíhá takzvaný pochod
národů na apelplatzu. Tam jdou delegace
těch národů, které sem přijely uctít své
umučené vězně, nesou vlajky, květiny apod.
A mohu Vám říct, že tam šlo asi 800 Italů,
1200 Poláků, 300 Francouzů a dále Maďaři,
Rusové, Holanďani, Srbové, Němci apod.
Všechny ty delegace měly několik set členů a většinu z nich tvořila školní mládež.
A pak jsme šli my z Česka a nebylo nás víc
jak dvacet a většinou lidé v důchodovém
věku. Přitom my to sem máme paradoxně
ze všech nejblíž.
Čím to je, že tam bylo tak málo Čechů.
Je to snad tím, že tady bylo vězněno
a umučeno málo Čechů?
To vůbec ne, do Mauthausenu bylo deportováno zhruba 7 500 Čechů a Slováků
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a téměř 4 500 z nich tady zahynulo. Byl tady
doslova utýrán písničkář Karel Hašler, po
atentátu na Heydricha tady bylo zavražděno
více než 250 mužů a žen, kteří pomáhali
parašutistům, včetně známé herečky Anny
Letenské, apod.
Když se vrátím k té mládeži, před pár lety
jsem vzal vnuka do památníku v Lidicích,
kam jezdí školní zájezdy z celé Evropy
včetně těch našich. Ale jak mi řekl místní
průvodce, ty naše děti toho o tom, co se stalo
v Lidicích, vědí nejméně. Děti z ostatních
zemí je hravě strčí do kapsy.
Tak o tomto tématu nám jistě řeknete
podrobně během Vaší přednášky 24.
března na místním obecním úřadu. Ale
pojďme teď k jinému tématu. Já jsem
si o Vás přečetla, že jste zakoupil nějaký
mlýn na Vysočině a máte tam i rybník.
Povězte mi něco o tom. Prý tam máte
také spoustu technických zařízení, které
jste zprovoznil.
Ano, to je taky taková technická památka,
kde je Francisova turbína z roku 1920. Tu
udržuji v chodu, ne tedy, že by neustále
běžela a vyráběla proud, je to už stařenka,
ale čas od času ji spustím pro kamarády
nebo, pokud to někoho zajímá. Původně
tam byla dřevěná mlýnská kola, ale v roce

1920 je nahradila Francisova turbína, která
má větší výkon.
A co ten Váš rybník? Tam chodíte na
ryby?
Ne, já ryby nechytám. O rybník se stará
můj syn, který má na to firmu a bydlí
nedaleko v Pelhřimově. V rybníku chová
kapry, ale pouze pro sportovní rybolov.
To znamená chyť, vyfoť se s úlovkem
a pusť ho. Takže kapři tu dorůstají velkých
rozměrů. Měli jsme tu i český rekord,
Matyldu, která vážila 32 kg.
U nás je kapr téměř posvátný tvor a když
už jíme ryby, tak nějaké jiné, třeba pstruhy,
štiky apod. Naši rybáři jsou tzv. „kapraři“.
Ti by nikdy kapra nezabili.
Ale ryby jíte, tak to byste nám mohl dát
nějaký dobrý rybí recept.
Ne já nevařím, jen čaj a míchaná vajíčka,
ale mohu se zeptat Romany, mojí partnerky,
ta ryby připravit umí.
Tak to se těším, já mám ryby ráda
a dobrý recept uvítám!
Moc Vám děkuji za příjemné i poučné
povídání a už se těším, až se sejdeme
na Vaší besedě.

Našim čtenářům připomínám, že bude
24. 3. od 18:30 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Rozhovor vedla a zapsala:
Zuzana Čermáková
Romanin recept
na AMURA NA ZELENINĚ
Suroviny: Amur
Kořenová zelenina
Bobkový list
Nové koření
Ocet
Sůl, pepř
Máslo
Naporcujeme rybu na podkovy, osolíme
a opepříme. Do zapékací mísy dáme nakrájenou kořenovou zeleninu (mrkev, petržel,
celer), kterou také osolíme, přidáme nové
koření , bobkový list a cca 3 lžíce octa.
Malinko podlijeme vodou a přidáme 3-4
plátky másla. Na připravenou zeleninu
položíme kousky ryby a ještě trochu másla.
Mísu přikryjeme pokličkou a pečeme
v troubě na 200 st. C zhruba 45 – 50 minut.
Jako přílohu doporučuji brambory.
Dobrou chuť

Zahradník Šikula radí
Štěrkové zahrady jako reakce na sucho

V loňském roce byl největší zájem
o permakulturní zahrady, které jsou šetrné
k přírodě a plné užitku pro celou rodinu.
Je pravdou, že zájem o to, vypěstovat
si svoje vlastní produkty, je stále na
vzestupu a čistě okrasné zahrady se tak
často nezakládají. Již delší dobu se také
mluví o tzv. štěrkových zahradách, které
se stávají žádaným trendem vzhledem
k neustálé změně klimatu, kdy stále se
zvyšující vysoké teploty trápí naše zahrady. Na tyto změny ale, jako zahradní
architekti, umíme zareagovat, a to díky
pestrému sortimentu odolných rostlin,
které extrémní podmínky bravurně zvládají. A co více, ony tyto, pro jiné rostliny
nepříznivé podmínky, dokonce milují!
Slunce, sucho, horko a minimum živin,
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Recepty
to ke svému životu tyto druhy chtějí.
A to zní dobře, nemyslíte?
Možná právě vy máte na své zahradě
oblast (případně máte takovou smůlu
a máte takovou celou zahradu), kde se
vám nedaří pěstovat běžné druhy rostlin,
byť je pravidelně zavlažujete. A právě
pro vás jsou štěrkové zahrady možným
řešením celé situace. Autorkou těchto
typů zahrad je Angličanka, zahradní
architektka Beth Chatto, kterou zkrátka
nebavilo, věnovat se pravidelné a leckdy
i náročné údržbě trávníků, což nebaví
i mnoho z vás. Proto si řekla, že travnaté
plochy nahradí kamínky, které doplní
suchomilnými rostlinami. A světe div
se, ono to nejen splnilo svoji požadovanou funkci, ale také to dobře vypadalo.
A stal se z toho hit.
Mohlo by se zdát, že pokud máme v názvu
slovo „štěrk“, představíme si jen plochu
vysypanou kamínkem, s několika rostlinami a naprosto bez života. A to je právě
ten omyl, proč třeba někdo na tento typ
zahrad může zanevřít. Díky vhodnému
výběru rostlin a dodržení zásad při založení těchto zahrad, dokážeme poskytnout

útočiště mnoha živočišným druhům,
i když se to na první pohled nezdá. Štěrkové zahrady jsou přátelské k životnímu
prostředí a podpoří druhovou pestrost
u domu. Pokud chcete docílit zajímavého
barevného efektu, můžete použít různě
probarvené kamínky.
Mezi rostlinné druhy, kterými nikdy nic
nezkazíte, a které jsou suchomilné, patří
celá řada cibulovin (modřence, sasanky,
tulipány, okrasné česneky, a to díky tomu,
že nepříznivé podmínky přežívají právě
díky zásobnímu orgánu – cibuli), dále
trvalky jako jsou kakosty, pupalky, bělotrn,
řebříček, sporýš, šanta či rozchodníkovec

nachový a samozřejmě nízké, kobercové
druhy sukulentního charakteru jako jsou
rozchodníky, lomikameny či netřesky.
Okrasné traviny, např. kostřavy, zvládají
sucho také velmi dobře.
Pokud byste chtěli založit štěrkovou zahradu i u vás, a sami si na to netroufáte,
ozvěte se nám. Rádi pomůžeme. Od čeho
byste pak měli Zahradníka Šikulu?:).
Přeji vám krásné jaro a mnoho příjemných
chvil strávených 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

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

Barevná inzerce :
1 strana – 1300 Kč, ½ strany – 700 Kč, ¼ strany – 500 Kč
Platba: 1) v hotovosti na obecním úřadu Sibřina, 2) na fakturu.
Zašlete fakturační údaje na e-mail redakce. Fakturu Vám zašle
účetní obecního úřadu.
! Důležité upozornění!
Pokud máte zájem o inzerování v našem časopise, pošlete text
inzerátu v požadovaném formátu v pdf a foto v jpg. na adresu
novyzebrin@email.cz
S přátelským pozdravem, Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván jako čtvrtletník, toto vydání vychází v březnu 2020
Redakce: Ing. Zuzana Čermáková – šéfredaktorka, tel.: 777 782 266
Ing. Jiřina Neckářová - redaktorka, tel.: 728 007 691
Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci zasílejte na e-mail:
novyzebrin@email.cz nebo nás kontaktujte na výše uvedených
tel. číslech. Elektronická podoba zpravodaje: www.sibrina.cz/

novyzebrin.htm. Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma do Vaší
poštovní schránky. Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník.
Vydavatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
IČO: 00240745, Reg. zn. MK ČR E 17368, Tel: 281 970 692,
Mob: 733 394 574, E-mail: obec.sibrina@sibrina.cz
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Inzerce
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Firma PLK s.r.o., provozovatel internetových
obchodů v České republice a na Slovensku
hledá vhodného kandidáta na pozici
PRACOVNÍK EXPEDICE / ŘIDIČ.
Náplň práce:
přijímání
zboží
na sklad a jeho označování

 zpracovávání objednávek z internetového obchodu a následná expedice zásilek
 převoz zboží mezi pobočkami (dodávka do
3,5t) a obsluha VZV
Nabízíme:
práci
na
HPP
při jednosměnném

provozu 9:00-17:00 hodin
 pestrou a zajímavou práci
 jistota pravidelné mzdy
(24 000 – 28 000Kč / měsíc)
 možnost odborného růstu
 nástup možný ihned
 Bonusy/prémie, Sleva na firemní výrobky/služby, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, Firemní
akce, Možnost si napracovat hodiny.
Kontaktní osoba:
Karel Zloch, tel.: +420 602 342 777
e-mail: info@plkshop.cz
Adresa: PLK s.r.o. Říčanská 69, Sibřina

BAZAR

Dětského oblečení, obuvi, hraček, knih
a sportovního vybavení se koná dne 27.-28. března 2020
Příjem: Pátek, 27. 3., 17-20 hodin
Prodej: Sobota, 27. 3., 8-12 hodin
Výdej: Sobota, 28. 3., 15-16 hodin

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

!!!POZOR, POZOR!!!
Bazar je v nových prostorách ve Stupicích fa. Selgen - Stupice 24, Info – 775 157 225
Nevyzvednuté zboží bude předáno charitě!
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Masopust 2020

Sudičky

Na hrázi rybníka v Květnici

Dixík

Buřto- žrout

