číslo 3 /2022

Požár v bývalém statku v Květnici.
Letos měli naši dobrovolní hasiči napilno. Nejen, že hasili požáry v okolí Sibřiny, viz text v rubrice hasiči, ale získali i přední
místa v soutěžních kláních. Právem můžeme být na naše hasiče pyšní. Jen tak dál hoši. :-)

Soutěžní tým SDH Sibřina - zleva Petr M., Daniel M., Pavel D.,
Jiří S., Martin O., Luděk H., Radek P.

Soutěžní tým SDH Sibřina:
získaná ocenění.

Dětský den – koncert.

Dětská liga TFA soutěž Praha - výstaviště Holešovice.
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1. A – ZOO Chleby.

3. A – škola v přírodě.

MŠ Berušky a Žabičky – Ukliďme svět.

Soustředění fotbalového dorostu.

Soustředění malých fotbalistů.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončil čas dovolených a s podzimem se
všichni vracíme k běžným povinnostem.
Hlavní téma podzimu byly volby do
obecního zastupitelstva. V době psaní
mého článku bylo těsně po volbách a naše
sdružení pro Sibřinu a Stupice, získalo pět
mandátů v našem zastupitelstvu. Tímto
vám chci poděkovat nejen za podporu,
ale hlavně za účast na volbách. Volilo
přes 50,3 % občanů, a to je známka toho,
že většina se zajímá o svou obec, což
je dobře. Podpora, kterou jste našemu
sdružení vyslovili je velkou odměnou
za naši práci, a i velkým závazkem do
budoucna, abychom splnili, co jsme
v našem volebním programu slíbili.
Další událostí je samozřejmě začátek
školní docházky. Jsme rádi, že jsme
přivítali již třetí ročník našich prvňáčků
v další, nově zrekonstruované, třídě naší
základní školy. Třída pro příští rok je
již v rekonstrukci, a tak pokračujeme
dle našeho plánu postupné výstavby
naší základní školy.
Abychom vylepšili bezpečnost cesty
dětí do školy, instalovali jsme přídavné
veřejné osvětlení přechodu pro chodce,
přes silnici ke Kolodějům. To výrazně
zlepší viditelnost chodců na přechodu,
zvláště za soumraku v zimních měsících.

Od 1. 9. 2022 také došlo ke změně
v dopravní obslužnosti. Téměř rok trvající jednání mezi obcemi, pražskou
integrovanou dopravou a integrovaným
dopravním systémem Středočeského
kraje, přineslo své ovoce. Podařilo se
nám nejen zachovat veškeré původní
dopravní spojení, ale navíc kompletně
integrovat do linky 303 lokalitu u Křenice
a přidat víkendové spoje autobusu 303.
Původní spoje 303 do Říčan byly nahrazeny novou linkou 765. Dále jednáme
o možnosti obnovení zastávky u naší
mateřské a základní školy. Již máme
provedeno místní šetření s dopravním
podnikem, kde byly provedeny praktické
zkoušky otáčení autobusu. Jednáme
o možnostech dopravní obslužnosti buďto
linkou 303 nebo v kooperaci s Újezdem
nad Lesy novou autobusovou linkou.
V tuto dobu již máme první výsledky
zavedení našeho nového systému třídění
odpadu. Výrazně se zvýšila vytříděnost
a tím výrazně ubylo množství směsného
netříděného odpadu. Za to patří velký
dík zvláště vám, občanům, kteří poctivě
třídíte a využíváte náš nový systém.
I přes zvýšené náklady na svoz (více
popelnic) jsme obdrželi výrazně větší
odměnu za třídění od společnosti EKOCOM. Zmizela nevábná sběrná hnízda

a skončilo zneužívání těchto míst občany
jiných obcí, kteří řešili svůj odpad na
úkor nás všech. Nehrozí nám pokuty
a zvýšené náklady na skládkování za
„nadprodukci“ netříděného odpadu.
To vše nám umožní nezvedat v příštím
roce cenu za svoz odpadů, i přes zvýšené náklady na svozové firmy (drahá
nafta, inflace).
U obecního úřadu a u kapličky bylo vytvořeno a částečně obnoveno vodorovné
dopravní značení. Tím se, jak věříme,
zlepšila přehlednost a bezpečnost při
parkování. Další obnova vodorovného
značení bude pokračovat, stejně tak
i tvorba dalšího značení dle požadavků
občanů. Některé budeme moci provést
sami (na účelových komunikacích),
další po domluvě a odsouhlasení krajské
správy silnic středočeského kraje.
Závěrem bych všem popřál dobrého
zdraví i přes nečekaně chladný začátek
podzimu a s přáním, abychom si snad
užili meteorology slíbeného babího léta,
než nás zavalí blížící se myšlenky na
adventní čas.
S pozdravem Luděk Havel,
v době psaní článku
starosta obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Sibřina konané 23. 9.–24. 9. 2022
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy

číslo

název

poř.

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

abs.

v%

Pořadí
zvolení

1

NAŠE OBEC

3

Černý Jaroslav MUDr.

68

NK

BEZPP

162

13,52

1

1

NAŠE OBEC

1

Klapková Markéta Mgr.

45

NK

BEZPP

138

11,51

2

1

NAŠE OBEC

2

Kurej Peter Ing.

46

NK

BEZPP

138

11,51

3

1

NAŠE OBEC

4

Jelisejeva Světlana Bc.

35

NK

BEZPP

122

10,18

4

2

Sdružení pro Sibřinu

1

Havel Luděk Bc.

47

NK

BEZPP

174

12,17

1

2

Sdružení pro Sibřinu

2

Bendová Jaroslava

43

NK

BEZPP

173

12,10

2

2

Sdružení pro Sibřinu

3

Krušina Martin

65

NK

BEZPP

162

11,33

3

2

Sdružení pro Sibřinu

4

Knytlová Jana

67

NK

BEZPP

155

10,84

4

2

Sdružení pro Sibřinu
a Stupice

5

Čermáková Zuzana

61

NK

BEZPP

147

10,28

5
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Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom touto cestou velice poděkovat
všem voličům, i těm, kteří nás nevolili, za
zodpovědný přístup k letošním komunálním volbám a za jejich výraznou podporu
našich kandidátů, která přispěla ke zvolení
čtyř zástupců sdružení NAŠE OBEC do
zastupitelstva obce. Cítíme opravdu velkou
podporu a vážíme si jí.
Ve své práci Vás nezklameme a napomůžeme
k uskutečnění cílů a přání, která jste svou
volbou do našich rukou vložili.
Zároveň se těšíme na spolupráci se všemi
zvolenými zastupiteli a chceme pro obec
pracovat společně.

Naše představa je taková, že zastupitelstvo
by se mělo setkávat pravidelně a o věcech
diskutovat z různých úhlů pohledu, ale věcně.
Budeme Vás v každém vydání obecního
časopisu informovat, na čem právě pracujeme a co se nám podařilo.
Můžete nás sledovat na facebooku:
Sibřina-NAŠE OBEC
Na obecním webu bude u našich zastupitelů
uvedeno telefonní číslo a mail. Můžete nás
kontaktovat kdykoliv. Také fotografie, abyste
věděli, kdo je Váš zastupitel.

• Strategický plán rozvoje obce. Je třeba
najít zhotovitele. Po vytvoření plánu,
které zahrnuje i dotazníkové šetření pro
občany, by mělo zastupitelstvo vytvořit
plán investic a rozhodnout, které projekty
začne zpracovávat, zejména s ohledem
na možnosti získání dotací.
• Obecní rozpočet. Je třeba kompletní revize
výdajů a příjmů. Více využívat možností
spolufinancování z dotací.
• Správní poplatky. Je třeba znovu zanalyzovat výši poplatků za svoz odpadu.
• Zeleň. Projdeme celý katastr obce a navrhne podzimní úpravy na obecní zeleni..

Co se týká programových priorit, ještě
v letošním roce, začneme s:

Rozsvěcení a zpívání

u vánočního stromu v Sibřině
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče
na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu,
které se bude konat

v sobotu 26. listopadu 2022
na dvoře Obecního úřadu v Sibřině.

Začátek akce: cca v 15 hodin
(bude ještě upřesněno na webu obce)
Konec akce: cca v 18:30 hodin
Připraveny jsou vánoční dílničky, koledy, čtení pohádek
a příběhů, jarmark, občerstvení
a vystoupení dětí z naší mateřské a základní školy.
Akce se koná ve spolupráci
s Obecním úřadem Sibřina, obecní knihovnou,
dobrovolnými hasiči a MŠ a ZŠ Sibřina.
Občerstvení bude zajištěno.
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Zprávy z obce
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
28. 6. 2022 v budově OÚ v Sibřině od 18:30 hod.
do 18:53 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení
a projednané informace. Tam, kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh jednání. Plný
text zápisu je k dispozici na místním úřadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o provedení exekuce a hrazení jejích
nákladů mezi obcí Sibřina, Říčanská 15
a JUDr. Ivem Erbertem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha-východ.

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost
o poskytnutí dotace – veřejnoprávní
smlouva č. VS/00415/2022/OŠK o poskytnutí dotace na úhradu výdajů žáka
ve 4. základní škole Nerudova Říčany,
přísp.org. mezi obcí Sibřina, Říčanská
15 a Město Říčany, Masarykovo nám.
53, Říčany ve výši 5 433 Kč za rok 2021.
Každý rok přispíváme na postiženou žačku,

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
2. 8. 2022 v budově OÚ v Sibřině od 18:30
hod. do 18:56 hod.

a změna užívání části stavby mateřské
a základní školy v Sibřině č.p. 100-(2) mezi
obcí Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
a T4 Building s.r.o. Třídvorská 1386,
Kolín V, 280 02 Kolín.

Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení
a projednané informace. Tam, kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh jednání. Plný
text zápisu je k dispozici na místním úřadu.

Zastupitelstvo obce schvaluje výběrové
řízení a Smlouvu o dílo „Rekonstrukce
sportovního hřiště v obci Sibřina“ mezi
obcí Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
a PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice
nad Jizerou 74.

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sibřina o nočním klidu.
Zastupitelstvo obce schvaluje výběrové
řízení a Smlouvu o dílo „Stavební úpravy

která chodí do školy se speciálními vzdělávacími potřebami v Říčanech. Jedná se
o dotaci na žáka.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene-služebnosti
č. IV-12-6025334/1 (pozemek parc. č. 386/1
v k.ú. Sibřina) mezi obcí Sibřina, Říčanská
15 a ČEZ Distribuce, as. Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly.
Kabelové vedení NN v délce 12 bm přes
ulici Ke Kolodějům.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytování produktu 101-0010 WWW
stránky – Roční provoz, mezi obcí Sibřina,
Říčanská 15, 250 84 Sibřina a Galileo

Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní
smlouvu pro období 2022 až 2023 č.j.
221/06/2022 mezi obcí Sibřina, Říčanská
15 a PORSIS VZ s.r.o., Kolová 1549/1,
Praha 16
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací
dokumentaci pro „Rekonstrukce sportovního hřiště v obci Sibřina“.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací
dokumentaci pro „Stavební úpravy a změna
užívání části stavby mateřské a základní
školy v Sibřině, Říčanská 100 (-2)“.

Corporation s.r.o., Březenecká 4808,
430 04 Chomutov.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací
smlouvu mezi obcí Sibřina, Říčanská
15, 250 84 a SK Viktoria Sibřina, z. s. Ke
Hřišti 225, 250 84 Sibřina.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o výpůjčce S-2015/00066001/2022 mezi
Vypůjčitelem Krajská správa silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 81/11,
150 00 Praha 5, Smíchov a Půjčitelem obcí
Sibřina, Říčanská 15, 250 84 a pověřuje tímto
starostu obce Sibřina, Bc. Luďka Havla
k podpisu smlouvy po vypršení 15denní
lhůty vyvěšení na webových stránkách.

MŠ s ZŠ Sibřina
Pozdrav z mateřské školky Sibřina
Milí rodiče, dětičky, čtenáři časopisu
Zebrin, doufáme, že jste si prázdniny
užili plnými doušky a máte spoustu krásných zážitků. My, pracovníci mateřské
školy Sibřina, jsme se už moc těšili na
nové děti, stejně tak, jako na ty, které se
nám po prázdninách vrátily o kapánek
starší a o krapítek vyšší.
V průběhu letních prázdnin jsme nejen
odpočívali a nabírali energii do dalšího

školního roku, ale také jsme nezaháleli.
V červenci v prostorách ZŠ a MŠ Sibřina
probíhal příměstský tábor, vedený našimi
učitelkami Ajkou a Janičkou. Děti si celý
týden hrály na piráty, užívaly si horké
dny na naší krásné zahradě a zažily
mnohá dobrodružství s kamarády. Ve
venkovních prostorách před školou v létě
probíhaly terénní úpravy, jejichž cílem
byl nový velký prostor pro sportovní
vyžití žáků základní školy.

Paní učitelky a asistentky se v období
prázdnin zúčastnily projektu MAP
II Brandýsko Letní škola pro pedagogy. Realizátorem projektu je MAS
Střední Polabí. Zaměstnanci ZŠ a MŠ
Sibřina se v rámci tohoto projektu
zúčastnili mnoha zajímavých seminářů a školení. Cílem projektu byla
příprava pedagogů na práci s dětmi
a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, spolupráce ve výuce, ap-
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MŠ s ZŠ Sibřina
likace moderních metod rozvoje (před)
matematické a (před)čtenářské gramotnosti, logopedická příprava, jazyková
a technická vybavenost a rozvoj jazykových a technických znalostí žáků.
Setkávání pedagogů z různých škol
a sdílení postupů, poznatků mezi sebou
a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
V posledním srpnovém týdnu probíhal
přípravný týden. Někteří rodiče se
ptají, co to vlastně je a co děláme ve
školce, když tam nejsou děti. Jedná se
o mezičasí mezi prázdninovým režimem
a vyučováním. Proběhlo poprázdninové setkání zaměstnanců, proškolení
zaměstnanců BOZP a IT, příprava
prostor a tříd, úklid školy, příprava
veškerých dokumentů, plánování akcí,
kroužků, a především sdílení zážitků,
sdílení myšlenek a plánů na ten letošní
školní rok.

MŠ Včeličky – výlet Toulcův dvůr.

MŠ Žabičky – cvičení s padákem.

MŠ Berušky – společná výtvarná práce.

MŠ Berušky – Ukliďme svět.
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MŠ s ZŠ Sibřina
Nový školní rok začal ve čtvrtek
1. 9. 2022. Uvítali jsme nové a nejmenší
dětičky ze třídy Berušek, starší ze třídy Žabiček a nejstarší předškoláky ze
třídy Včeliček. U všech dětí, především
u těch nejmenších probíhalo adaptační
období, kdy se dítě seznamuje s novým
prostředím, kamarády, zvyká si na nový
režim, ranní vstávání, třídní pravidla
a také na paní učitelky.

Připravujeme pro dětičky a jejich rodiče
na letošní školní rok mnoho zajímavých
akcí, divadel, výletů, dílniček. Už jsme
stihli v září divadlo Harmonika, které
nám zahrálo Pohádku o vodníku Řešátkovi, uklidili jsme si okolí školky v rámci
projektu Ukliďme svět, v nejbližší době
plánujeme brigádu ve spolupráci s rodiči
a také se připravujeme na dílničky na
svatého Václava.

Všem dětičkám přejeme, aby si rychle
zvykly na nové prostředí a dobře se začlenily do kolektivu. Přejeme jim, aby
se jim ve školce líbilo.
Těšíme se, že si tento letošní školní rok
krásně užijeme a věříme, že proběhne
bez vážnějších omezení.
Na shledanou na některé z našich akcí.
Hana Fraňková a kolektiv ZŠ
a MŠ Sibřina

Letmý pozdrav ze základní školy
Milí čtenáři, rodiče a příznivci, máme za
sebou podstatnou část září, a to je příležitost
pro malé nahlédnutí do naší školy. Pokud
se tedy necháte zlákat a podniknete pomyslnou výpravu k oknům 1. patra budovy,
uvidíte podzimní výzdobu, kterou vyrobily
vaše děti. A pak si možná všimnete, že
všechny tři učebny jsou obsazené. Letos
jsme již potřetí přivítali nové prvňáčky
a máme tak tři ročníky I. stupně základní
školy. Řady zaměstnanců se rozšířily
o nové paní učitelky (v MŠ i ZŠ), asistenty
pedagoga, vychovatelku v družině a nové
paní uklízečky. Doufáme, že se všem u nás
líbí a jsme za ně moc rádi.
Školní rok se naplno rozběhl, prvňáčci
si pomalu zvykají na jiný režim a nové
povinnosti. Kromě učení je ale čeká mnoho zajímavých akcí, výletů i divadelních
představení. Držíme všem palce, aby se
začátek nové životní etapy dětem vydařil.
Aby start byl zajímavější, vyrazili poprvé
jako školáci s kamarády z 2.A do zoologické
zahrady v Chlebech. A opět se společně
s 2.A v rámci školní družiny zúčastnili
pravidelné akce Ukliďme svět. Všichni
se snažili uklidit okolí školy od odpadků,
které do přírody nepatří.
Druháci a třeťáci si o prázdninách snad
odpočinuli, nabrali síly a bez potíží vpluli
do školních dnů. Paní učitelky si pro ně
připravily mnoho zajímavých zážitků. Některé již stihly děti absolvovat. Například
společně s předškoláky vyrazili žáci do
Toulcova dvora, kde se dozvěděli mnoho
zajímavých věcí ze života včel a také si
vyslechli důležité informace o pomoci
divokým zvířatům, která se dostanou do
nesnází. Už tedy vědí, jak se zachovat,

zavolat pomoc, a přitom zachovat klid
a také ochránit sebe před případným
poraněním.
Třeťáci hned v září stihli podniknout velkou výpravu na školu v přírodě. Cestu do
Frymburku zahájili s velkým nadšením
a odvahou. Pobyt strávili v krásném prostředí Lipna a jeho okolí. Společně všichni
podnikli výstup na Vítkův Hrádek, nasbírali
plno hub a prohlédli si Český Krumlov.
Domů si malí cestovatelé odvezli kromě
zážitků a dárků pro rodiče také ocenění
a diplomy. Paní učitelky nehodnotily pouze
sportovní výkony, ale také smysl pro čest
a kamarádství. Pět dnů uteklo rychle,
a i přes několik večerních slziček všichni
na závěr zakřičeli ze všech sil nadšené
„Ahooj, Lipno!!“.
Zkrátka prázdniny skončily teprve
nedávno, ve škole ale čas plyne rychle
a my všichni se již těšíme na další týdny
a měsíce. Čekají nás podzimní dílny s rodiči, adventní vyrábění, vánoční vystoupení a mnoho dalších akcí. Nejstarší děti
budou od října navštěvovat každé úterý
předškoláky a předčítat jim pohádky.
Naplno se také opět rozběhnou odpolední kroužky, které děti rády navštěvují.
Během celého školního roku budou mít
možnost absolvovat různá setkání a akce
zaměřené na prevenci rizikového chování.
Jedná se například o přípravu dětí na
možnost setkání s nebezpečnými osobami,
návykovými látkami, zamezení vzniku
šikany mezi dětmi, prevenci záškoláctví
a podobně. Důležitá je ochrana před možnými otravami a úrazy v domácnosti a děti
budou pravidelně seznamovány s pravidly
bezpečného chování při pohybu v silničním

provozu. Připravujeme setkávání se starší
generací obyvatel blízkého okolí Sibřiny.
Těšíme se na společně strávené chvíle při
pití čaje, vyrábění, a hlavně vyprávění
s lidmi, kteří nám mohou hodně říct
o svém životě a zkušenostech.
Všechny tyto akce můžeme plánovat
i díky rodičům a ostatním, kteří nám
ochotně podle možností pomáhají. Za to
všem děkujeme. Držme si všichni palce,
ať tento školní rok proběhne bez zásahů
a omezení a všichni ho společně zvládneme
v pohodě a klidu.
Alžběta Fišerová
a kolektiv ZŠ a MŠ Sibřina

ZŠ, 2. A – Ukliďme svět.
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Hasiči
Nastal podzim, je tu další číslo časopisu Zebrin
a s ním i dalších pár slov a informací o dění v SDH a JSDH Sibřina
Činnost jednotky (JSDH)
V době od uzávěrky minulého čísla
Zebrinu (05/2022) do uzávěrky tohoto
čísla Zebrinu (9/2022) jednotka prožívala
malou okurkovou sezónu, neboť vyjížděla
„pouze“ k šesti mimořádným událostem/
požárům, z nichž 1x to byl požár trávy/
polního porostu, 1x požár dřevěného
stánku u benzínky Warman, 1x požár
trafostanice/rozvodny v Křenici v části
obce u silnice směrem na Březí a 3x požár
budovy. Za zmínku stojí především požár
rodinného domu v sibřinském „satelitu“
a požár další opuštěné budovy v ulici Na
Ladech v obci Květnice (bývalý statek
u Mlýnského rybníka). Oba tyto požáry,
co do rozsahu a počtu nasazené techniky
a osob při jejich likvidaci, lze opět považovat za velice náročné zásahy naší
hasičské jednotky v uplynulém období.
V obou těchto případech jednotka následně
zajišťovala dozor nad požářištěm až do doby
předání požářiště vyšetřovatelům z HZS
a PČR. Při požáru v Květnici bohužel
došlo k poškození naší velkokapacitní
„Bestie“ sálavým teplem a k jejímu nucenému vyřazení z aktivní služby. Díky úsilí
a obětavosti členů jednotky byla cisterna
opravena ve velmi krátké době a mohla tak
být opět zařazena do výjezdu. K činnosti
jednotky, kromě výjezdů k mimořádným
událostem, dále patří i případné vyžádané
požární dozory nad kulturně/společenskými
akcemi, a proto koncem srpna jednotka
prováděla požární dozor při koncertu
rockové skupiny Kabát-revival, který se
konal na hřišti v Křenici.

Požár domu Sibřina.

JSDH Sibřina v ZŠ bratří Jandusů.

JSDH Sibřina v ZŠ bratří Jandusů.
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I nadále pokračujeme v prezentaci naší
jednotky a ve spolupráci s okolními JSDH
obcí. Máme za sebou další tři „předváděčky“. Jednotka se s naší technikou nejprve
v červnu zúčastnila akce s názvem „Přednáška o požární ochraně a prevenci“ pořádaného spřátelenou JSDH Praha - Uhříněves
v areálu ZŠ Bratří Jandusů v Uhříněvsi.
Na této akci se děti seznámily s technikou
a vybavením, které naše jednotka používá
k výjezdům k mimořádným událostem
a členové jednotky ochotně odpovídali
na zvědavé otázky školáků. Druhou akcí
byla účast na „Dni otevřených dveří SDH
a JSDH Škvorec“ začátkem srpna a třetí
akcí byla účast na oslavách 95. výročí
založení JSDH Praha – Koloděje, která
proběhla koncem srpna.
Činnost sboru (SDH)
Členové SDH a JSDH během léta na
žádost vedení obce několikrát vypomohli
se zaléváním nově vysazené zeleně. Dále
provedli vyčištění zelené plochy před
budovou naší školy a školky, aby zde
mohlo vzniknout další důstojné místo
pro venkovní aktivity dětí.

Během letních prázdnin došlo k důležitému rozhodnutí - bylo vytvořeno družstvo
mužů pro závody v požárním útoku.
Chlapi dali několik tréninků, z nich vzešlo
2. místo na okrskové soutěži v požárním
útoku v kategorii „Mladší muži“ konané v Šestajovicích a 5. místo v soutěži
„O pohár starosty obce Šestajovice v kategorii „Požární útok muži“. Druhé místo
v okrskové soutěži pro tým znamená postup
do okresního kola a v případě slušných
výsledků pak postup na kraj a republiku.
Nelze jinak, než týmu tímto poděkovat
za reprezentaci SDH a popřát hodně sil,
vytrvalosti a úspěchů do dalších závodů.
Kroužek mladých hasičů
Po prázdninové letní přestávce kroužku
„Mladých hasičů“ opět začaly středeční
odpolední schůzko-tréninky, na kterých
si děti osvěžují a zlepšují své znalosti
a dovednosti, které pak mohou zužitkovat
jak při účasti na závodech Pražské a Středočeské dětské ligy TFA, tak v civilním
životě. S potěšením můžeme konstatovat,
že se řada současných členů rozrostla
o další nováčky, kteří se aktivně zapojili

Požár v bývalém statku v Květnici – dozor nad požářištěm.

do činnosti kroužku. Z poslední ligové
soutěže, v době uzávěrky tohoto čísla
Zebrinu, ještě nebyly zveřejněny kompletní
výsledkové listiny, tak alespoň ve zkratce:
Soutěž Praha
Výstaviště Holešovice
24. 9. 2022
Přípravka chlapci 3-5 let – 3. místo
Mladší starší dívky 9-11 let – 2. místo
Mladší starší chlapci 9-11 let – 2. místo
Do dalších soutěží našim sportovcům
přejeme spoustu sil, odhodlání, výdrže
a posun ve výsledkových listinách směrem vzhůru.
Aktuální dění ve sboru a jednotce můžete
sledovat především na naší facebookové
stránce:
www.facebook.com/ JSDHaSDHSibrina
a na Instagramu – Hasicisibrina
Za SDH a JSDH zpracoval:
Jaroslav Benda,
foto: archiv JSDH Sibřina
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Fotbalisti
Letní příprava našich týmů
Letní přípravu odstartoval začátkem července na našem hřišti již tradiční brankářský
kemp Radka Sňozíka. Bývalý prvoligový
gólman Bohemians 1905 předal své letité
zkušenosti brankářským nadějím, které
pak můžou zúročit v soutěžních zápasech.
V prvním srpnovém týdnu jsme zahájili
také přípravu hráčů společným soustředěním mladší a starší přípravky doplněné
o kluky ze starších týmů. V letošním létě
jsme ji absolvovali v sportovním areálu
v Heřmanicích, který poskytl klukům nadstandardní podmínky pro trénink. Soustředění
se zúčastnilo 40 dětí, které pod dohledem
našich trenérů denně dvojfázově trénovaly
s cílem co nejlépe se připravit na novou sezónu. A to nejenom po stránce fotbalových
dovedností, ale i fyzické zdatnosti. Součástí
tréninkových jednotek byla proto také
kondiční příprava pod dohledem zkušeného
trenéra. Kromě dvou fotbalových velkých
hřišť (jedno s umělým povrchem) měli kluci
k dispozici bazén a také hřiště pro vodní
fotbálek. Naše mladé fotbalové naděje si
soustředění náležitě užily a pochvalovaly
si nejenom kvalitní fotbalovou přípravu ze
strany našich trenérů, ale také prostředí,
v kterém se soustředění uskutečnilo.
Hned v následujícím týdnu pokračovala
fotbalová příprava našich nadějí fotbalovým
kempem na našem hřišti. Děti tak navázaly
na předchozí týden a zdokonalovaly své
fotbalové dovednosti. Ve stejném termínu
proběhla také příprava naší nové kategorie
mladších dorostenců. Kluci ji absolvovali
v Kardašově Řečici, kde intenzivně trénovali
na hřišti místního sportovního areálu. V následujícím týdnu je vystřídal tým starších
žáků, kteří, kromě fotbalového tréninku,
využili možnosti okolních cyklostezek
a v rámci kondičního tréninku jim trenéři
dali zabrat i na kolech.
Snad kvalitní letní fotbalová příprava přinese
také „fotbalové ovoce“ u všech našich kategorií v podobě skvělých výkonů, dobrých
výsledků a fotbalových zážitků. Závěrem si
dovolujeme poděkovat všem našim trenérům
za jejich čas a nasazení, které věnovali letní
přípravě našich mladých fotbalistů.
					
Peter Pikna,
člen VV SK Viktoria Sibřina

Soustředění starší žáci.

Soustředění.

Hřiště.
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Fotbalisti
Nový povrch na hřišti s umělou trávou!
Skvělá zpráva nejenom pro naše fotbalisty, ale
také všechny, kteří využívají možnost zahrát
si na hřišti s umělou trávou. Již v loňském
roce jsme se rozhodli napřímit naše úsilí
k výměně původního a již nevyhovujícího
starého povrchu. A protože jedním z našich
cílů, je také zlepšování podmínek pro přípravu našich hráčů, vybrali jsme z nabídek
aktuálně nejkvalitnější umělou trávu, která
je dostupná na trhu. Předností je nejenom
kvalita samotného umělého vlákna, ale
také fakt, že se jedná o bez-zásypovou
technologii. Finančně náročný projekt
jsme zvládli i díky zpracované a podané
žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Naše žádost byla schválena a finanční
prostředky přiděleny. Z celkové investice
cca 1,6 milionu korun nám ministerstvo
poskytlo finanční prostředky ve výši 80%.
Dofinancování akce jsme pokryli ze zdrojů
klubu. V letním období jsme náš záměr

Nástup hráčů.

zrealizovali. Zničený starý povrch jsme
odstranili a realizační firma v průběhu
týdne nainstalovala novou umělou trávu.
Jsme rádi, že se nám náš záměr povedl
zrealizovat a vytvořit tak nejenom lepší,
ale také bezpečnější podmínky pro trénink
dětí na hřišti.
Peter Pikna,
člen VV SK Viktoria Sibřina
Zahájení nové fotbalové sezóny.
Koncem srpna byla také zahájena nová
sezónu 2022/2023. Také všechny naše
týmy vstoupily do fotbalových klání.
Do nové sezóny se rozšířil počet našich
týmů. Aktuálně působí v klubu deset týmů
v kategoriích, miniškolka, ministar, mladší
a starší přípravka, mladší a starší žáci. Od
letošní sezóny máme také tým v kategorii
mladší dorost. Informace o dosažených
výsledcích našich mládežnických klubů
naleznete v aplikacích Můj fotbal nebo Náš

fotbal. Výsledkový servis je také dostupný
na webových stránkách souteze.fotbal.cz.
Stejně jako mládežnické týmy rozehrál soutěž
i tým mužů. Úvod sezóny se zatím herně
i výsledkově vydařil. S bilancí čtyř výher
a jedné prohry se tým nachází na čtvrtém
místě tabulky. Pozitivní je také vzrůstající
fanouškovská podpora všem našim týmům.
Důkazem spolupráce fanoušků, rodičů
a klubu byl nástup A týmu na domácí derby
s týmem SK Úvaly. Naši mladí fotbalisti
doprovodili hráče obou týmů na hřiště.
Fanoušci zpestřili nástup hráčům na hřiště
pod barevnou kouřovou bránou.
Děkujeme všem, kteří tuto akci zorganizovali a i tímto způsobem potvrdili slogan
z fanouškovského banneru, že „JSME
JEDEN TÝM!“
Peter Pikna,
člen VV SK Viktoria Sibřina
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Představujeme Vám
Rozhovor s Mudr. Jaroslavem Černým
Dobrý den pane Černý. Jsem moc ráda,
že jste souhlasil s rozhovorem pro časopis
Nový Zebrin. Vím o Vás, že jste zubní lékař,
dlouholetý včelař, máte krásnou zahradu
a dva pejsky. V neposlední řadě jste kandidoval do obecního zastupitelstva a byl jste
zvolen s nejvyšším počtem preferenčních
hlasů na kandidátce vašeho sdružení. Prozraďte mi prosím něco o vás, vaší rodině.
Zajímá mě, jestli jste rodák ze Sibřiny nebo
jste se sem přistěhoval.
Nejsem sibřinský rodák, narodil jsem se
ve Velimi, což je nedaleko Kolína, a tedy
odsud to také není daleko. Po studiu na
Karlově univerzitě, FVL, obor stomatologie, jsem nastoupil do Prahy. Bydlel jsem
nejdřív v Praze s rodinou, mám z prvního
manželství dvě děti. Syna Vojtěcha a dceru
Kateřinu. Vojtěcha jistě všichni znáte, má
dětskou mozkovou obrnu, a je často vidět
jak jde o hůlkách z chráněné dílny. Ráno
ho vozím. Vojtovi je 42 let, dceři Kateřině
je 37 a mě je 68 let.
Dcera je dentální hygienistka. Dokud jsem
vlastnil velkou kliniku v Praze Vysočanech, v plném rozkvětu jsme měli přes
50 zaměstnanců, tak tam dcera pracovala
jako vedoucí úseku dentálních hygienistek.
Já jsem později firmu prodal, v té době jsem
se podruhé rozvedl. Z tohoto manželství
mám dceru Viktorii, té je 18 let a studuje ve

druhém ročníku gymnázia v Praze. Chvíli
jsem zkusil být doma, ale zjistil jsem, že
to neprospívá mému zdraví, tak jsem začal
znovu pracovat. Nastoupil jsem do zubní
ordinace v Úvalech na 3 dny.
Jenže se ukázalo, že klinika, kterou jsem
prodal, po mém odchodu neprosperovala,
nechal jsem se přemluvit a nastoupil tam
jako vedoucí lékař. Stále ale pracuji v Úvalech, kde mám praxi u místního zubaře.
Práce mě velmi baví a naplňuje. Já jsem
se po čase znovu oženil, tedy už potřetí
a doufám že šťastně a naposledy. Sice
na to nejsem hrdý, pocházím z katolické
rodiny, ale tak to život přinesl. Mám tedy
kromě svých tří dětí ještě děti, které jsem
vyženil z druhého a třetího manželství
a jsem za to rád.
No, to byste si mohl otevřít malou školu
nebo školku Teď už ne, jsou všichni
dospělí:-). Máte už také vnoučata?
Vnoučata mám dvě, od dcery Kateřiny,
ta se odstěhovala do Železnice u Jičína.
Máme tam poblíž chalupu. Mám čtyřletého vnoučka Přemysla a tříletou vnučku
Kateřinu a jak už to bývá , mám z nich
velkou radost.
Děkuji za obšírné představení Vaší
rodiny a práce zubního specialisty. Já
o Vás ale vím, že jste dlouholetý včelař.

Mohl byste našim čtenářům přiblížit
něco o této Vaší zálibě a trochu nás
zasvětit do tajů této velmi zajímavé
a bohulibé záliby?
Já jsem vyrůstal v rodině, kde jsme vždycky
měli zvířata, o která jsem se staral, nikdy
jsme ale neměli včely. Měl jsem chalupu
v Podkrkonoší na samotě a tam jsem začal
uvažovat o tom, že bych si mohl pořídit včely,
ale neměl jsem s tím žádnou zkušenost.
Zkoušel jsem to nastudovat z literatury, ale
zjistil jsem, že to nestačí. Přihlásil jsem se
tedy do včelařské průmyslovky do Nasavrk
na dálkové studium. Moc mě to bavilo
a bylo mi jasné, že ze mě bude včelař. Pořídil
jsem si včely nejprve na chalupu . Začal
jsem se čtyřmi včelstvy. Včely jsou velmi
specifický hmyz k chovu, je na nich krásné
to, že voní, všechny jejich produkty včetně
úlů, vosku a samozřejmě medu voní, což se
o ostatních hospodářských zvířatech nedá
říci. Pak je na tom hezké to, že se nedá dát
úplně jednoznačný návod, jak se o včely
starat. I na průmyslovce v Nasavrkách si
některé přednášky protiřečily.
Každý totiž chová včely trochu jinak. Vše
začíná tzv. úlovou mírou, což je rozměr
úlu. Ve světě je v podstatě daný unifikovaný rozměr, který používám i já, a to je
„landsroth“, což jsou původně americké
bedničky od granátů z první světové války.
Ty bedničky mají jeden rozměr a ty se
prostě začaly využívat po první světové
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válce pro úly, protože jich bylo hodně.
Tento rozměr používá většina včelařů na
světě. My jsme specifičtí a používáme cca
devět rozměrů. Každý preferuje ten svůj
rozměr, je to nekompatibilní, takže já si
nemohu vyměnit včelstvo s někým, kdo
má jiný rozměr úlu. Někdo chodí do včel
často, někdo méně. Hodně také záleží na
nadmořské výšce. Ale obecně nejvíce záleží na tom, aby včelstvo bylo udržované
v čistotě. Ale vlastní chov si musí každý
vyzkoušet sám a zjistit v praxi, co jemu
a jeho včelám vyhovuje.
Já jsem si pak přestěhoval z chalupy včely
sem do Sibřiny. Hlavně díky tomu, že tady
není takzvaně převčeleno a je tu tepleji,
mám třikrát větší výnos než v podhůří
Krkonoš. Také je tady řepka (řepkový med
je výborný), ovocné stromy, sem tam akát
a snůškově nejistá lípa. Tomuto medu se
říká květový. Naopak u nás oblíbeného
lesního medu zdrojem, kterého jsou mšice
a medovice, kterou produkují a o kterou
včely soupeří s mravenci, svými nejbližšími
hmyzími příbuznými, je tu podstatně méně.
Ale lesní med je pro včelaře vždy sázkou
do loterie, tam záleží snůška ještě více na
počasí než u medu květového.
Tím, že je tu tepleji, včely se dříve rozvinou. Na chalupě začaly včely vylétávat
v květnu, tady o měsíc dříve. Mám devět
včelstev letos, vloni jsem měl šest. Z těch
šesti včelstev jsem měl 250 kg medu. A to
je hodně. Já med často i pastuji, ačkoliv vím
že Češi mají rádi spíše ten přírodní med.
Mohu se na něco zeptat? Slyšela jsem, že
přírodní med má tendenci zcukernatět,
tedy ztuhnout. Zatímco med, který koupíme v supermarketu je pořád tekutý,
což je prý způsobeno tím, že je ten med
přislazovaný. Je tomu tak?
Ano, je to tak. U nás neexistuje jednodruhový med, protože u nás nemáme
takové monokultury, aby se dalo mluvit
o jednodruhovém medu, abychom mohli
říci, že jde o med lipový nebo akátový.
Včelka má akční rádius 6 km, a tak si zaletí
kam chce. Každý med do 3 – 4 měsíců
zcukernatí. Takové ty medy, které pořád
tečou, jsou velmi podezřelé. Obrana proti
zcukernatění je tzv. pastování medu. Používá se nerezová nádoba ve které se med
několik dní pomalu a s přestávkami míchá.
Tím se změní krystalická struktura medu
a med pak vypadá jako sádlo a taky se
tak chová. Takže si jej můžete namazat na

chleba, neteče, ale také neztuhne. Ve světě
je to běžný a oblíbený způsob. U nás se
spoustě lidem líbí ten klasický med. Aby
starší med tekl, musela byste ho zahřát.
Takže když mám doma med, který mi
zcukernatí, chci ho mít tekutý, tak ho ve
vodní lázni trochu zahřeji. Je to chyba?
Řekl bych, že ano. Tím zahřátím se některé
enzymy obsažené v medu znehodnotí.
Není to žádná tragická chyba, ale ideální
je s tím medem nedělat nic.
Tak děkuji za radu. Med se tedy nikdy
nekazí?
Ne v ideálním případě se med nekazí, ale
může se kazit. Záleží na včelaři. Ten musí
hlídat množství vody v medu. Nesmí stáčet
brzo, med nesmí vystřikovat při stáčení
z plástve, převážná část plástve musí být
zavíčkovaná, to znamená že si včely pro
sebe dělají takovou konzervu. Potom má
med správnou konzistenci.
Včelám nevadí, když jim seberete med?
:-) Samozřejmě, že jim to vadí, ale je na
včelaři, aby byl rozumný. Jsou období
snůškové, kdy včely nosí třeba dvě kila
medu denně. Ale pak jsou období bez
snůšky, třeba i na jaře, když je špatné
počasí, protože včela vylétá při 15°C.
Proto teď sadaři pěstuji stále více čmeláky,
protože ti vylétají a opyluji již při 10°C
a jako opylovači jsou výkonní. Takže je
na včelaři, aby včelám neodebral všechen
med, protože i v tom snůškovém období
mohou včely zemřít hlady.
Na zimu je potřeba včelám odebraný
med nahradit. Já obvykle krmím 16 kg
cukru na včelstvo. Krmí se cukerným
roztokem v poměru 3 díly cukru a 2 díly
vody. Včelky si to přepracují na med.
To jim dá spoustu práce. Včelařský rok
končí posledním červencovým dnem. Toto
období nazýváme podletím.
Staří včelaři krmili v září. Včely jsou
krátkověké. Produkční včelky, létavky, žijí
jen asi 3 neděle. Ale v červenci a srpnu
se začnou rodit dlouhověké včely, které
přečkají zimu. Těmto dlouhověkým včelám dá práci přetvořit cukerný roztok na
med. Proto je lepší krmit včely už koncem
července, aby tuhle práci za ně udělaly
ještě ty krátkověké dělnice a ty dlouhověké
včely se nevyčerpaly dříve, než začne
zima. Další věcí je léčení včel. My jsme
povinni ze zákona včely léčit. Dříve jsme

byli povinni být i ve včelařské organizaci,
což už teď není povinné a myslím si, že
je to chyba. Protože samozřejmě už není
takový přehled o tom, zda ti včelaři, kteří
nejsou ve svazu, opravdu včely léčí.
Jsou tady dvě choroby, které včely velmi
ohrožují. Za prvé je to varoáza. To je
roztoč, který na včele cizopasí, včelu tím
vyčerpá a včelstvo uhyne. Včely s varoázou umí žít, pokud jí tlumíte. Je potřeba
říci, že u nás se ze zákona nesmí používat
antibiotika, což je dobře. Samozřejmě,
když se stáčí med, tak se neléčí. Neštěstí
je, když to někdo nedělá a má včely ve
vaší blízkosti, protože kontaktem se
samozřejmě nakazí i vaše včely. Můžete
léčit tak jak je třeba, ale stejně vám hrozí
problémy. Proto jsem sobecky rád, že nás
v Sibřině není mnoho. Druhá choroba je
včelí mor. Ten je daleko nebezpečnější.
Vede k úplnému úhynu včelstev a je velmi
nakažlivý. Pokud se někde objeví včelí
mor, musí všichni včelaři v okruhu 6 km
svá včelstva spálit včetně úlů . Od státu
dostanou sice finanční náhradu, ale mnoho
zejména starších včelařů po ztrátě svých
včelek už znovu včelařit nezačne. Nejlepší
prevencí je udržovat svá včelstva v čistotě.
Já moc děkuji za vaše velmi zajímavé
a poučné povídání o včelách. Bohužel
nemáme tolik prostoru a času, abychom
zabíhali do podrobností. Vy jste mi říkal,
že jste se sem přestěhoval z Prahy. Jak
dlouho tady žijete?
Já jsem tady už 22 let. Koupil jsem parcelu od souseda, pana Hodra a postavil
si tu dům. Dříve tady měl původně pan
Hodr slepice 😊.  Kolem  ještě  nebyly  téměř 
žádné domy, což mi vyhovovalo vzhledem
k mému vztahu k přírodě, ovšem postupně
se vše změnilo
V Sibřině tedy žijete již dlouho a zřejmě
se zajímáte o dění kolem sebe, letos jste
kandidoval do obecního zastupitelstva
a získal jste na vaší kandidátce největší
počet preferenčních hlasů. Povězte mi,
jaké pohnutky Vás vedly, při vašem
pracovním vytížení, k tomu, abyste
kandidoval do místního zastupitelstva.
Já si dlouho myslel, že se k tomuto kroku
neodhodlám, ale nakonec mě k tomu vedla
jednoduchá úvaha. Já si totiž myslím, že
politika má být službou lidem. Vysoká
politika má být službou národu, tedy
velmi nadneseně, ale obecní politika je
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Představujeme Vám
především o službě lidem ve vašem okolí.
Samozřejmě vím, že tomu tak často nebývá zejména v té velké politice. Já budu
velmi otevřený. Když jsem viděl mzdové
náklady uvolněných funkcionářů, tak
se mi to nelíbilo. Částečně to bylo odůvodněné, pokud se zde dělala kanalizace
a vodovod a bylo zde extrémně mnoho
práce. Teď si myslím, že mzdové náklady
spolykají velkou část peněz, které má
obec k dispozici. Práce v zastupitelstvu
by měla být především službou lidem
a neměli bychom čekat, že nás to, jak
se říká uživí. To je tedy ten důvod, proč
jsem kandidoval a nabídl tak svou službu.
Také mi tím pádem nehrozilo případné
zklamání z toho, že nebudu zvolen, když
o mně voliči neprojeví zájem. Což se tedy
nakonec nestalo. V našem sdružení jsme
neuvažovali o tom, že bychom pracovali
jako uvolnění funkcionáři. Proto bych jako
zastupitel chtěl omezit mzdové náklady
uvolněných funkcionářů. Pak se podívat
na to, co chceme asi všichni. To znamená
vylepšit infrastrukturu, chodníky apod.
Rád bych se podíval na to, jak se peníze
rozdělují, rád bych, aby ty ušetřené peníze
pocítili ti občané, kteří tu jsou přihlášení.
Každý např. platí odpady, vodu atd. Já si
myslím, že i v druhé kandidátce jsou lidé,
kterým toto nebude proti mysli, protože
i oni jsou tím, že nabídli jako kandidáti
obětovat svůj volný čas a pracovat ve
prospěch obce v podstatě na stejné lodi.

Já oceňuji, že jste se našim čtenářům svěřil
se svými plány jako budoucí zastupitel obce.
Nicméně pojďme obrátit list a povězte mi,
jestli máte kromě včelaření ještě nějaké
další koníčky. Co dalšího Vás těší?
Já mám velmi mnoho různých koníčků, které
stíhám asi také díky tomu, že vstávám každé
ráno v pět hodin. Jsem už tak zvyklý. Já jsem
byl velký rybář, dokonce si myslím, že to
někdy bylo na úkor mé rodiny. Byl jsem
v Miletíně, kde mám chalupu předsedou
spolku rybářů. Rád chodím na houby a do
přírody vůbec. K tomu patří samozřejmě
zahrada, chov drobného zvířectva. Příroda
mě zkrátka moc baví, jsem spíše zemědělský
člověk. Mě třeba velmi iritovalo, že tady se
vysázely stromky v úvozu a po té výsadbě
se o ně nikdo nestaral, takže jich polovina
zahynula. Teď už se to trochu zlepšilo, ale
je potřeba se o stromy starat zejména po
výsadbě. Jsou tam ovocné vysokokmeny,
které je třeba po prvním roce ostříhat. Já
bych nebyl proti tomu, kdyby se udělala
brigáda na údržbu zeleně. Nečekám masovou účast, ale stačilo by pár lidí z okolí.
Ano, to tu již také bylo, pamatuji se na
brigády při prořezávání keřů a stromků
v „Cestě Lásky“ nebo při výsadbě zeleně
před obecním úřadem.
Rád bych se vrátil ke spolkovému životu,
protože sám jsem byl dlouho jednatelem
a pak předsedou spolku rybářů, Takže jsem
poznal, co to znamená pracovat s lidmi. Každý

rybář by byl rád, aby se platily co nejmenší
příspěvky, zrušily se brigádní povinnosti
a rybník byl plný půlmetrových kaprů.
Tomu samozřejmě nelze vyhovět. Čím je
člověk náročnější, tím je méně oblíben a
někdy je těžké se s tím smířit.
Já se budu těšit na naši spolupráci
v zastupitelstvu a moc Vám děkuji, že
jste si na mě udělal čas. Jsem moc ráda,
že jste nás nechal nahlédnout do tajů
včelařského řemesla, doufám že to bude
zajímat nejen mě, ale i naše čtenáře.
Přeji Vám, aby se Vám v zastupitelstvu
dařilo najít společnou řeč a pracovat ve
prospěch naší obce.
Mám na Vás na závěr ještě jednu prosbu.
Celou dobu, co spolu hovoříme, tady
voní na plotně polévka, kterou občas
odbíháte zamíchat. Předpokládám tedy,
že rád vaříte. Podělte se s našimi čtenáři
o nějaký Váš oblíbený recept, který by
nebyl moc složitý, abychom si jej zvládli
uvařit i my.
Já opravdu rád vařím, z nostalgie i z praktického hlediska mám v oblibě remosku,
ale jídla, která umím nepovažuji za tak
specifická, abych případné čtenáře svým
receptem opravdu zaujal. Od toho jsou
tady jiní, od kterých čerpám inspiraci i já.
To je škoda, ale i tak Vám moc děkuji
za rozhovor a cenné informace.

Knihovna
Co je nového v knihovně
Milé čtenářky a čtenáři,
v červnu od nás odešla moje milá kolegyně
Zita, která nyní pracuje v knihovně v Klánovicích. Musím přiznat, že mi bude chybět,
moc ráda jsem s ní pracovala a snad mohu
říci, že se z nás staly nejen kolegyně, ale i
dobré kamarádky. Zita vnesla do knihovny
svůj humor a já jsem velmi ocenila její
smysl pro řád a systém. Neocenitelná byla
její pomoc při stěhování knihovny do nových prostor v přízemí. Moc jí přeji, aby
se jí v novém působišti líbilo a čtenáři si
k ní chodili pro radu a na kus řeči, jako
u nás. Od září se budete každou středu

setkávat s naším novým, velmi sympatickým mladým knihovníkem Petrem. Petr
je velmi šikovný „ajťák“. Jeho pomoc při
zpracování a úpravě našich webových
stránek je pro mě neocenitelná. Slíbil, že
pro knihovnu vytvoří i facebookové stránky. V brzké budoucnosti se můžeme těšit
i na jeho internetové lekce pro veřejnost.
Sledujte naše webové stránky, na které
se snadno prokliknete z webu naší obce
v sekci Volný čas, Knihovna.
V druhé půlce září dostaneme z Kutné
Hory nový výměnný katalog knih.

Také naše knihovna se může pochlubit
horkými knižními novinkami. Jedná se
jako vždy o knižní bestsellery. Přijďte si
vybrat nové knížky pro dlouhé podzimní
večery, protože nic tak nepotěší, jako když
se můžete zahřát se šálkem něčeho dobrého
a začíst se do stránek, které vás vtáhnou
do děje a přenesou do jiných krajin a časů.
V listopadu jsme pro vás připravili promítání z dobrodružné cesty čtyř kamarádů po
aljašských řekách, viz. pozvánka. Těšíme se
na vás v nových bezbariérových prostorách
naší knihovny, v přízemí obecního úřadu.
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Knihovna
Naše nové knihy
Michal Černý
Cesta vojáka
Kniha Cesta vojáka představuje osobní
příběh, ve kterém autor zachytil svou
vlastní cestu - od své motivace pro vstup
do armády přes zážitky během základní
vojenské služby až po tvrdý výcvik a mnohaleté působení ve službě jako profesionální
voják, během které se zúčastnil i čtyř misí
v Afghánistánu. Ve své knize zachytil nejen
život v armádě, tvrdou dřinu a povinnosti,
které vojenská služba obnáší, ale i osobní
život táty a manžela.

Tereza Brodská
Moje máma Jana Brejchová

Hana Parkanová Whitton
Jak se po anglicku vytratit v Anglii

Kniha vychází ve spolupráci s nakladatelstvím
WWA photo. Jde o životní příběh jedné
z největších českých hereček Jany Brejchové,
zachycený dcerou Terezou Brodskou. Na
základě společných rozhovorů přibližuje
filmovou kariéru filmové hvězdy, jež v
šedesátých letech zářila též na evropské
scéně. Vypráví o spolupráci s filmovými
kolegy, kteří byli součástí její profesní kariéry i osobního života. Setkáme se s režiséry
Jiřím Krejčíkem či Milošem Formanem
a nahlédneme do zákulisí natáčení s umělci
jako Pierre Brice, Vlastimil Brodský nebo
Jan Werich. Kniha je neobvykle otevřenou
výpovědí o soukromí slavné herečky, o jejích
partnerstvích i složitých rodinných vztazích.

Kniha je volným pokračováním titulu Jak
si na anglické zahrádce vypěstovat českého
trpaslíka. Popisuje další sžívání Hany a Paula
s půvabným a harmonickým Oxfordskem
i jeho laskavými, byť rázovitými obyvateli a
odehrává se na pozadí mnohdy dramatických
změn v Hinstonu.
K těm radostným patří několikery svatby
a křtiny, smutnou zprávou je úmrtí matky
zámeckého pána. Ani návrat jeho manželky Samanthy nelze bohužel zařadit mezi
příjemné události, neboť její hrabivost
přivede Hinston a přilehlé okolí téměř na
pokraj zkázy…

Elena Ferrante
Temná dcera
Leda, profesorka anglické literatury na
florentské univerzitě, pochází stejně jako
všechny hrdinky románů Eleny Ferrante z
Neapole. Kdysi odtamtud utekla, aby se
vdala a porodila dvě dcery. Nyní odpočívá na pláži v jižní Itálii, rozvedená, její
dospělé děti odjely za otcem a ona se ke
svému překvapení cítí konečně spokojeně
a svobodně. Setkání s mladou matkou
Ninou a její malou dcerou v ní však probudí zasunuté vzpomínky na dětství, na
matku, se kterou měla, tak jako většina
hrdinek Eleny Ferrante, komplikovaný
vztah, a na dcery, které milovala tolik,
až se začala bát, že se v nich rozplyne
a ztratí sama sebe.
Zprvu poklidné přemítání nad novým
životem se postupně proměňuje v drásající
konfrontaci s temnými vzpomínkami, které
posléze vyústí v drama. Elena Ferrante
i v tomto románu nahlíží do nitra ženy, do
jeho skrytých zákoutí, odkrývá narušené
vztahy hrdinky k její rodině, k partnerovi
i k sobě samé a nechá vyplouvat na povrch
dlouho potlačované destruktivní pocity.
Zapsala
Ing. Zuzana Čermáková,
obecní knihovnice
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Zahradník Šikula
Vysazujeme živý plot
Možná právě nyní řešíte, že byste rádi
získali potřebné soukromí a odclonili se od
sousedů či od rušné komunikace. Příjemným
řešením jsou živé ploty, a to jak stálezelené,
které nemusí být nutně omezeny pouze na
využití jehličnanů, nebo opadavé. Sortiment
rostlin, které jsou na živé ploty vhodné, je
poměrně bohatý a nabízí tak řadu možností
a kombinací.
V případě živých plotů můžeme kromě
výběru vhodné rostliny řešit také otázku, zda
bude tvarovaný či volně rostoucí. Abyste se
snáze rozhodli, něco málo si o jednotlivých
typech povíme.
Tvarované živé ploty
Již hrabě Silva Tarouca měl v Průhonicích
jednodruhový živý plot ze smrku a jeho
zaměstnanci jej tvarovali šavlemi. Vy šavle
samozřejmě používat nemusíte, nicméně
rozhodnete-li se pro tvarovaný živý plot,
počítejte s jeho častou údržbou. Je tedy důležité
si ujasnit, zda na jeho péči budete mít čas.
Jako první varianta se nabízí zeravy neboli
thuje, speciálně pro živé ploty se používá zerav
západní (Thuja occidentalis ´Malonyana´),
což je kultivar dobře snášející řez. Od použití
thují se však již dlouhou dobu upouští,
a to nejen z důvodu bohatého sortimentu
rostlin, ale také z faktu, že živý plot z thují
připomíná hřbitovní atmosféru, protože
většina hřbitovů je obehnána právě tímto
jehličnanem. Nicméně, proti gustu žádný
dišputát a rozhodnete-li se pro thuji, budete
ji včas a pravidelně řezat, získáte jistou,
neprůhlednou bariéru kolem svého pozemku.

keř, přičemž tento kultivar je prakticky
celoročně neprůhledný. Listy zůstávají na
keři až do prosince, pokud tedy není velký
mráz. Výhodou ptačího zobu je, že snáší
jak slunce, tak polostín a stín. V případě
ptačího zobu máte na výběr z několika druhů
a kultivarů, přičemž např. kultivar ptačího
zobu vejčitolistého (Ligustrum ovalifolium
´Aureum´) má list žlutě panašovaný
a doslova celou zahradu rozzáří.
Dalším oblíbeným keřem je habr (Carpinus
betulus), rovněž se dobře tvaruje a řez dobře
snáší. Pravdou je, že pokud se mu u vás
daří, musíte jej řezat několikrát do roka. Na
zimu habr sice opadává, ale je to v období,
kdy na zahradě beztak moc nejsme a na
jaře zase obrazí.
Příjemnou variantou mezi jehličnany
a listnatými keři je blýskavka (Photinia
sp.). Jedná se o stálezelený keřík, jehož
listy jsou po celý rok zeleno-červené.
U některých kultivarů dokonce platí úměra,
že čím více ho řežete, tím více zbarvují
vrcholky do červena. Blýskavky jsou
v současné době velmi oblíbené rostliny,
které mají tu výhodu, že neopadávají a v zimě
dodají zahradě příjemnou, červenou barvu.
Tvarované živé ploty řežeme na jaře, v létě
i na podzim, případně dle potřeby. Sklon

boků by měl být 10 %, to znamená, že bude-li
základna při zemi široká v budoucnu 1 m,
bude horní základna ve výšce 1 m široká
zhruba 90cm. Šikmost stěny zaručuje, že
všechna patra plotu budou mít dostatek
přístupného světla. Stříhá-li se přísně svisle,
horní patra spodním stíní. Cílová výška
tvarovaného plotu v podstatě stačí v úrovni
očí, tedy asi 175 až 180 cm.
Vysazovat lze vesměs po celý rok, kdy
není půda zmrzlá, přičemž doporučuji spíše
kontejnerované rostliny, které se lépe ujímají,
a máme s nimi lepší zkušenost. Ve srovnání
s prostokořennými rostlinami (nejčastěji
jsou takto dodávány habry či ptačí zoby),
které mají často proschlé kořeny a špatně
se na novém stanovišti ujímají.
Volně rostoucí živé ploty
Máte-li na své zahradě dostatek místa, je
vhodnější a přirozenější zvolit variantu
volně rostoucího, živého plotu. I v tomto
případě je sortiment vhodných adeptů
poměrně široký, důležité je si ujasnit, zda
živý plot bude pouze jednodruhový nebo
z více druhů.
Jednodruhové živé ploty jsou časté např.
z běžných keřů, jako jsou zlatice, pustoryl
(nepravý jasmín), vajgélie, dříny, svídy, kaliny,

Pokud vás použití thuje nijak neoslovuje,
ale rádi byste živý plot z nějakého jiného
jehličnanu, doporučuji tis (Taxus baccata),
což je naše domácí dřevina. Roste pomalu,
ale velmi dobře snáší řez a obrazí dokonce
i v případě, že to s řezem přeženete
a skončíte až na pařezu. U tisu však vždy
našim zákazníkům zdůrazňuji fakt, že celá
rostlina je jedovatá, pozor dávejte především
na červené, pro děti lákavé, plody.
Možná nemáte rádi jehličnany, ale přesto
byste rádi tvarovaný živý plot. V tom případě
máte dvě možnosti. Tou první je ptačí zob
(Ligustrum vulgare ´Atrovirens´), listnatý

Tavolník van Houtteův

Blýskavka
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Tvarovaný plot z thuje.
tavolníky a řady dalších druhů. Oblíbená je,
v případě, že chcete stálezelený plot, také
bobkovišeň (Prunus laurocerassus), která
se však hodí spíše do města, než na vesnici.
Její výhodou je nejen celoroční funkčnost,
ale také to, že roste v polostínu i stínu.
Vícedruhové živé ploty lze nakombinovat
z vámi oblíbených keřů, např. zlatice,
pustoryl či vajgélie. Jediné, nač si dávejte
pozor je, abyste druhy nakombinovali tak,
že budou vykvétat postupně během roku.

Volně rostoucí plot ze svídy.
Není nic nudnějšího, než živý plot z keřů
kvetoucích v létě, přičemž zbytek roku se
z něj stane obyčejné „křoví“.
Máte-li dobré vztahy se svými sousedy,
můžete se domluvit, že živý plot vysadíte
společně, např. prvních pět metrů vysadí
jeden, dalších pět metrů druhý atd., tím
vznikne zajímavá zprohýbaná linie, která
prostor přirozeně člení. Občas se může
nějaký úsek vynechat a pohledy do zahrad
budou opticky propojené, jako je to například
v případě průhledů u anglických parků.
Jsou-li sousedské vztahy opravdu dobré, lze
se podělit také o finanční náklady spojené
s pořízením a údržbou živého plotu.
Volně rostoucí živé ploty nejsou tak náročné
na údržbu, jako tvarované, zkrátka, pokud
vám to nijak nepřekáží při běžných činnostech
na zahradě, nemusíte se o něj skoro vůbec
starat. Samozřejmě, nemluvě o závlaze či

hnojení. Další výhodou u volně rostoucích
živých plotů je fakt, že pokud nějaká rostlina
„odejde“, ať již je rostlina napadena chorobou
či škůdcem, je možné ji snadněji nahradit.
Různověkost rostlin celkovému dojmu
jenom prospěje. To u tvarovaných plotů,
především u těch jednodruhových, hlavně
jehličnanů, je mnohem těžší a obtížnější,
protože v případě již vzrostlého živého
plotu, např. z thují, již většinou neseženete
jedince stejné výšky, druhu či kvality
a konečný výsledek je vždy patrný.
Ať se rozhodnete tak či tak, živý plot je vždy
příjemným doplňkem každé zahrady a stále
ještě máte čas si nějaký vysadit.
Přeji vám příjemný podzim a bohatou úrodu
z vašich zahrad.
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
Pustoryl věncový.

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691
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Zprávy z La Manche 2022
Naši plavci letos zase bodovali na La Manche, Letos přeplavali kanál 4 štafety a 2 sólisti:
La Manche štafeta – jeden směr
Kanál

#

Jméno

Datum

Čas

Platný

Směr Doprovod

Lodivod

La Manche

Czech IT!
DYKOVÁ Kristýna,
8 (8) BRAUNER Michal, MARTINEC Zdeněk, PEKÁREK
Jaroslav, PROCHÁZKOVÁ
Pavlína, ŠTENGL Michal

22. 5.
2022

10:53:00

ano

A-F

-

Andy King /
James King

La Manche

DAVLUM Havířov
9 (9) TESLÍK David,
HLAVÁČ Lumír

14. 6.
2022

11:50:00

ano

A-F

Daniel Mik
Martin Dybal

Stuart Gleeson

La Manche

10
(10)

CZ Lions La Manche 2022
ČERNÝ Martin, JÍCHA Filip
jr., JÍCHA Filip sr., KAVAN
Matyáš, ŠVEJDA Marek

21. 6.
2022

14:26:00

ano

A-F

Michal Štengl

Stuart Gleeson

11
(11)

Crazy Proch
PROCHÁZKOVÁ Zuzana,
HÁJKOVÁ Kateřina,
PROCHÁZKOVÁ Jana, PROCHÁZKOVÁ Pavlína

12. 7.
2022

12:06:00

ano

A-F

-

Stuart Gleeson

La Manche sólo – jeden směr
Kanál

#

Jméno

Věk

Datum

Čas

Platný

La Manche

50
(31)

Brauner
Michal

36

06. 8. 2022

11:47:00

ano

A-F

David Brzek
Petra Braunerová

Reg Brickell

La Manche

50
(32)

Procházková
Pavlína

57

24. 8. 2022

17:26:00

ano

A-F

Zuzana Procházková
Jana Procházková

Reg Brickell

První štafeta CZECH IT! Již měla plavat
v loňském roce, ale kvůli Covidu se nakonec
rozhodli svoji plavbu přesunout na letošek.
Ve štafetě byli 2 plavci, kteří přeplavali
v loňském roce – Kristýna Dyková a Michal
Štengl, psali jsem o nich v loňském roce.
Dalšími členy byli plavci v přípravě na
přeplavbu letos Michal Brauner, Pavlína
Procházková a příští rok Zdeněk Martinec
posledním členem byl Jaroslav Pekárek
dlouholetý výborný zimní plavec. Tato
skvělá parta přeplavala kanál La Manche
22. 5. 2022 jako první letošní přeplavba
za 10,53 hod. Štafetové přeplavby se často
využívají jako trénink na sólovou přeplavbu
ke získání zkušeností s kanálovým plaváním
po boku lodi. Je to výborná průprava pro
plavce, který se chce pokusit o svoji životní
sólovou plavbu.
Druhá štafeta DAVLUM byla pouze
dvoučlenná, i když původně byla plánovaná
jako tříčlenná. Nakonec se do vln ponořili jen

Směr Doprovod

dva plavci David Teslík a Lumír Hlaváč. Plavci
se střídají po hodině plavání, mají hodinu
na odpočinek a takto to pokračuje, dokud
nedoplavou do Francie. David s Lumírem
to dokázali 14.6.2022 za 11,50 hod.

Krystýna Dyková – svítání.

Lodivod

Třetí štafeta CZ LIONS byla původně
šestičlenná, ale jelikož jeden z plavců je
aktivní voják z povolání, museli kluci
nakonec plavat jen v pěti: Filip Jícha st.,
Filip Jích ml., Matyáš Kavan, Marek Švejda

Michal Brauner - před startem.
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Zprávy z La Manche 2022
a Martin Černý. Kluci jsou členy I.PKO
a věnují se aktivně zimnímu plavání. Nejsou
tak rychlí plavci, nicméně se vypořádali
s kanálem se ctí a odnesli si celoživotní
zážitek Přeplavali 21. 6. 2022 za 14,26 hod.
Každý musel plavat 3x. I když původní
plán byl, že někteří poplavou jen 2x. Ve
štafetě byl po boku svého otce Filip Jícha
ml. Ten se chystá na své sólo v příštím roce
a jeho cílem je přeplavat více světových
úžin, kde se plave tzv. OCEAN7.
Čtvrtá štafeta CRAZY PROCH je kuriozní
tím, že jsou to tři dcery a jejich maminka
Pavlína Procházková, která už byla ve
štafetě CZECH IT! A navíc ji ještě čekalo
její sólo v srpnu. Navíc dcery Zuzka a Jana
Procházkovy už mají své sóla za sebou
Zuzka v roce 2018 za 10,51 hod. a Jana
v roce 2020 za 14,14 hod. (mimochodem

za stejný čas jako já😊)  Jediná  dcera,  která 
ještě nepřeplavala sólo byla Kateřina.
Holky to zvládly 12.7.2022 za 12,06 hod.
Měl jsem to štěstí být na lodi jako doprovod,
když plaval Michal Brauner, který přeplaval
6. 8. 2022 za 11,47 hod. Měli jsme krásné
počasí a Michal plaval opravdu moc pěkně.
Na lodi byla i jeho maminka Pavla, Masérka
Věrka, a kamarádi Kristýna, David a já. Po
doplavání jsem s Michalem udělal rozhovor,
který je na yutube: Michal Brauner –
La Manche 6. 8. 2022, rozhovor – kdybyste
se chtěli podívat. Také tam má více videí
o přeplavbě La Manche solo 2022 i plavání
pod ledem z roku 2021 Swimming under
the ice – tohle video má 3,8 tis. Zhlédnutí.
Posledním letošním úspěchem českých
plavců na La Manche je fantastická přeplavba
Pavlíny Procházkové, (57 let), matky 4

dětí, účastnice štafety North Channel
two way 2018, která drží světový rekord
zapsaný v Guinnessově knize rekordů,
Celkově už na kanále plavala po čtvrté,
jednou si vyzkoušela sólo v roce 2020,
bohužel po šesti hodinách byla tak promrzlá
a dezorientovaná, že ji lodivod vytáhl na
loď. Ona se však nevzdala, trénovala a letos
už přeplavala ve dvou štafetách a splnila
si i svůj velký cíl. Pavlína Procházková
přeplavala kanál La Manche 24.8.2022 za
17 hodin a 26 minut. Tímto výkonem se
právem může nazývat Českou královnou
kanálu La Manche za rok 2022. Celkem
letos strávila ve vodách kanálu přes
22 hodin, což je nejvíc ze všech plavců.
Letos jsme tedy rozšířili počet našich
českých úspěšných přeplaveb o 4 štafety
a 2 sóla. Celkem letos plavalo přes La Manche
19 českých plavců, což je nejvíce v historii.

Trajekty na kanálu.

Michal přeplaval.

Michal plave.

Trasa Michala Braunera.
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Zprávy z La Manche 2022
V příštím roce 2023 vím o 3 štafetách:
1. CZ Ladies
Červen 2023
2. CZ 60+
Červen 2023
3. PK Hodonín Srpen 2023
A dvou sólech:
1. Zdeněk Martinec
2. Filip Jícha ml.

Červen 2023
Září 2023

Naším dvorním lodivodem zůstává Stuart
Gleeson s lodí Sea Leopard i když letos jsme
využívali služeb i dalších „našich známých“
lodivodů Andy King, který převedl štafetu
CZECH IT! A Reg Brickel, který převedl
naše obě letošní sóla Michala i Pavlínu.
Naše hvězda na kanále pořád září a věřím,
že za rok budu znovu reportovat další české
úspěchy.

Holky Procházkovy, zlva Jana, Pavlína (máma), Zuzka, všchny přeplavaly.

Stále více plavců má zájem o přeplavání
kanálu La Manche, pokud patříte mezi
ně a potřebujete více informací nebo
pomoc s organizací, propojením s lodivody,
ubytováním v Doveru, neváhejte se ozvat,
rádi Vám s tím pomůžeme.
Děkuji za pozornost.
Jakub Valníček, CZECH IT!
Více info: https://www.oceans-seven.cz/

Pavlína Procházková před vyplutím.
Trasa Pavlíny Procházkové.

Štastná Pavlína Procházková,
po přeplavbě.

Doprovod Pavlíny, dcera Jana.
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FEJETON
„Aplikace“
Dnes po odpolední službě jsem zajel do
TESCA, že si koupím něco k večeři a
něco pro zítřejší návštěvu. Nakonec jsem
si k pokladně odnesl jen půlku melounu
a 6 čokolád Milka, které mají zrovna v akci
za 18,90 Kč, v práci jsem jednu takovou
čokoládu někomu snědl z ledničky, tak
jsem ji chtěl zítra donést, aby se na to ani
nepřišlo. Bylo těsně před zavíračkou, a tak
fungovaly jen samoobslužné pokladny,
které zrovna nemusím, a taky jsem viděl
na regále u čokolád cenovku 42,90 Kč
a cena 18,90 Kč je prý platná pouze
s nějakou CLUB KARTOU. Chtěl jsem
tedy platit u normální pokladny s obsluhou
a ukecat prodavačku, aby to s tou CLUB
KARTOU nějak vyřešila, určitě má svojí…
Zeleně svítila pouze jedna pokladna se
šťastnou „sedmičkou“. Bohužel u ní
nikdo nebyl. Chvíli jsem se nervózně
rozhlížel, nakonec šla kolem velmi milá
prodavačka, která na můj dotaz, jestli
mě může vzít na pokladně, reagovala
zvesela, že samozřejmě. Zeptal jsem se,
jak to je s tou „CLUBOVOU“ cenou
a ona mi vysvětlila, že bez karty na tu
cenu nemám nárok, což jsem samozřejmě
tušil, ale přesto jsem jí poprosil, jestli to
nemůže pro mě „nějak“ zařídit. Řekla, že
se kvůli mně nenechá vyhodit, a na moji
námitku, že jestli ji vyhodí, tak si najde
lepší práci, kde si ji budou více vážit,
reagovala sice s úsměvem, ale pomoct mi
nechtěla. Prý se mám zeptat támhle toho
pána, jestli mi půjčí jeho kartu, kterou
zrovna přikládal k terminálu. To jsem
v úmyslu neměl. Kulišácky jsem se zeptal:
„A co bych jako musel udělat, abych
získal tu Vaši CLUBOVOU KARTU?“
A ona mi řekla, no musel byste si stáhnout
naši aplikaci do telefonu……
Explodoval jsem! Cože Vaši Aplikaci???
Do mého telefonu? To myslíte vážně?
Já jsem za ten telefon dal 30 táců a teď

si každý obchodní řetězec dělá choutky
na to, aby mi ten telefon zaneřádil svojí
aplikací?? Nemám jich tam náhodou už
více, než vůbec dokážu využít a ze všech
stran se na mě hrnou další? Které možná
využiju jednou, a pak tam prostě budou
žít svým životem...
„NE NE NE, nemám zájem u Vás
nakupovat!“ zvolal jsem a naštvaně jsem
odnesl zboží zpět do regálu.
Po cestě domů jsem přemýšlel o tom,
že jsem starý nervózní a unavený chlap
z toho množství informací, aplikací
a kdo ví čeho. Už nemám zájem o přísun
neustále nových věci, které jsou chytřejší
a chytřejší. V mém novém autě si vlastně
ani neumím pustit rádio, není tam ten
knoflík, na který jsem byl zvyklý. Snažím se
nepropadat panice, když se můj telefon sám
připojuje k autorádiu, které spíše vypadá
jako monitor počítače a je samozřejmě
dotykové. Ovládá nejen media, telefon,
navigaci, ale i jízdní režimy, nastavení
auta, repro soustavy, dá se tam najít tlak
v pneumatikách a určitě ještě spousta
dalších věcí, na které snad přijdu dříve,
než to auto budu vracet leasingovce...
Některé aplikace jsou fajn, i když mám
velkou nechuť k jejich stahování, tak
je využívám docela rád, když si na ně
zvyknu. Nevýhodou je, že ke každé
potřebujete znát nějaké heslo a kdo si
to má všechno pamatovat. Začínám mít
panický strach z nových aplikací a můj
postoj mi připomíná moji mámu, která
už ty novoty prostě ignoruje a nepoužívá.
Máma má na to nárok už je jí přes 70,
zatím co mně jen přes 50, jsem vlastně
ještě mladý kluk. Nicméně mě to fakt štve.
Další nevýhodou těch aplikací je jejich
počet. Na jednu funkci máte snad desítky
aplikací… tak jen přes co komunikujeme?
Whatsapp, Messenger, SMS, VIBER,
MAIL1,2,3, FACETIME, SKYPE,

Linkedin, atd. Když mi přijde zpráva,
telefon mi ji naservíruje na display, ale
když ji chci pak znovu přečíst a třeba
na ni odpovědět, musím prohledávat
několik aplikací, než ji najdu, to je fakt
hrozný! Dost často se stane, že si otevřu
telefon, abych někomu zavolal, ale blikne
na mě něco jiného, nějaká jiná zpráva
a já zapomenu, že jsem chtěl telefonovat
a tak je to i s odpovědí na maily, zprávy,
placením účtů, atd. V očích mých přátel
začínám být nespolehlivý a zapomnětlivý,
prostě hnus. Jako by člověku nestačily ty
špatné vlastnosti, se kterými se narodil a
cestou životem nasbíral… ještě nás tyhle
„Aplikace“ „zdokonalují“ až se začínám
sám sobě hnusit.
Další příklad: Podle čeho se navigujeme?
Google maps, Mapycz, Apple maps, kam
se díváme na počasí? Weather, Meteo
radar, atd.
Můj syn by mi určitě vysvětlil, že existují
další „Aplikace“, které sdružují funkce
více „Aplikací“ do jedný tak, abyste
nemuseli hledat ty zprávy v několika
různých „Aplikacích“.
Ale já už prostě, žádný další aplikace
nechci, naopak chci můj telefon vyčistit
od všeho, co nepoužívám, aby to bylo
jednoduché, přehledné a funkční.
Všechno zlé pro něco dobré. Dnes jsem
byl pravděpodobně na dlouhou dobu
naposledy v TESCU a nekoupil jsem
si ty čokolády, po kterých bych stejně
jen přibral. Taky jsem si udělal pěknou
chvilku psaním tohoto fejetonu a zamyslel
se nad tím, co bych si přál udělat s tím
množstvím Aplikací a informací, které
se na mě valí odevšad.
Jakub Valníček
+ 420 603 434 957
Jakub.valnicek@gmail.com
Jakub.valnicek@email.cz
Skype: Jakub.valnicek

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván jako čtvrtletník, toto vydání vychází v říjnu 2022
Redakce: Ing. Zuzana Čermáková – šéfredaktorka, tel.: 777 782 266
Ing. Jiřina Neckářová – redaktorka, tel.: 728 007 691
Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci zasílejte na e-mail: novyzebrin@
email.cz nebo nás kontaktujte na výše uvedených tel. číslech.
Elektronická podoba zpravodaje: www.sibrina.cz/novyzebrin.htm.
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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
Náplň práce:
přijímání zboží na sklad a jeho označování
zpracovávání objednávek z e-shopu a následná expedice
zásilek
Nabízíme:
práci na HPP při jednosměnném provozu 9:00-17:00
pestrou a zajímavou práci
jistota pravidelné mzdy
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 +420 602 342 777
info@plkshop.cz
Adresa: PLK s.r.o. Říčanská 69, Sibřina

ZAHRADNÍ TECHNIKA
Nabízíme zahradní techniku značky HECHT, zahradní

nářadí, závlahové systémy, nábytek na zahradu,
grily a potřeby ke grilování, bazénové příslušenství

a chemii, potřeby pro chovatele zvířat od králíkáren
po psí pelíšky, krmivo pro domácí mazlíčky, accu

nářadí, šlapací vozítka pro děti na baterii i dálkové
ovládání, potřeby pro kutily a mnoho dalšího od
firmy HECHT. Katalog poskytneme na přání.

Rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem,

vše dovezeme až k vám domů. Pro stálé
zákazníky nabízíme možnost slevy.

KONTAKTUJTE NÁS NA ADRESE
Říčanská 25, Sibřina
Tel: 603 415 703, 777 782 266
Jiří Čermák, Zuzana Čermáková

Přiznám se, že jsem trochu sobecká. Prací v realitách si
totiž plním životní sen.
Mým snem je, abych vám našla nové bydlení a nový domov.
Abych i vám splnila váš sen.
Nikdy pro vás nechci hledat nemovitosti. Protože vy je
také nehledáte.
Nemovitost, to je kus stavby.
Zdi bez kousku osobitosti. Ale dům nebo byt je vaším
domovem. Vyjadřuje váš životní styl a vaši osobnost.
Proto nikdy nehledám nemovitosti. Ani je neprodávám.
Vždy řeším pro klienty nové bydlení, které vyjádří jejich
jedinečnost.
Přiznám upřímně, že nejsem realitní dravec. Zakládám si
na osobním přístupu, spolehlivosti, loajalitě a téměř až
rodinné atmosféře.
Přesně tak si vybírám lidi do týmu a přesně s takovými
klienty chci spolupracovat.
Jestli právě hledáte nové bydlení, nebo byste vaše to
stávající rádi svěřili do rukou nových majitelů, napište mi.
Ráda se s vámi osobně potkám
a pomůžu vám splnit váš sen.
S úctou
Iveta Lukášková
T: 606 372 689
iveta.lukaskova@remax-czech.cz
www.remax-excellent.cz

Ceník inzerMilí spoluobčané, rádi
bychom Vám nabídli možnost inzerce v našem občasníku
Nový Zebrin, který vychází jednou za čtvrt roku. Časopis
vychází nákladem 400 výtisků a je roznášen zdarma do
schránek v Sibřině a Stupicích. Řádková inzerce je bezplatná
pro podnikatele a občany s trvalým bydlištěm v Sibřině
a Stupicích v černobílém provedení.
Ceny za větší rozsah inzerce, černobílá inzerce:
1 strana – 800 Kč, ½ strany – 600 Kč , ¼ strany – 400 Kč
Barevná inzerce :
1 strana – 1400 Kč, ½ strany – 800 Kč, ¼ strany – 600 Kč
Platba:
1) v hotovosti na obecním úřadu Sibřina,
2) na fakturu. Zašlete fakturační údaje na e-mail redakce.
Fakturu Vám zašle účetní obecního úřadu.
! Důležité upozornění!
Pokud máte zájem o inzerování v našem časopise, pošlete text
inzerátu v požadovaném formátu v pdf a foto v jpg. na adresu
novyzebrin@email.cz
S přátelským pozdravem,
Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka
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INZERCE
Obecní knihovna Sibřina spolu s Obecním úřadem si vás dovolují pozvat
na přednášku spojenou s promítáním filmu

Kanadskou divočinou na kanoi

8. 11. 2022 od18:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sibřině
Promítají a vypráví: Ing. Petr Čoček a Ing. Jiří Čermák.

MŠ Včeličky – ranní rozcvička.

Toulcův dvůr, ZŠ.

