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Čarodějnice obléhaly Sibřinu
V úterý 30. dubna 2013 proběhlo na hřišti
Viktorie Sibřina již tradiční „pálení čarodějnic“. Umístěním ohniště na tradičním místě
nohejbalového hřiště, stejně tak průběhem
celého odpoledne a noci, jsme se vrátili k původní podobě z dob minulých a účast nejméně 150 účastníků tuto volbu potvrdila jako
správnou. Již přípravy na samotnou akci
byly zajímavé. Spolu s částí místních hasičů
jsme se vydali pro dříví do lesa v majetku
obce Sibřina. Ještě než padnul první – řádně
označený strom, rychlostí blesku se na místo
činu dostavila hlídka policie a nekompromisně tuto „krádež „ zastavila. Nepomohlo

vysvětlování, že je vše legální, že je vše povoleno majitelem lesa, ani že nejsme lupiči
dřeva. Po delším vysvětlování nás zachránil
osobně starosta ing. Novák, který se musel
dostavit na místo, a tak nás osvobodit. V
opačném případě jsme snad všichni skončili v „Újezdské šatlavě“. Díky, pane starosto!! Jenom díky jeho „neohroženého činu“
mohla být na hřišti postavena hranice, jejíž
vrchol ozdobila čarodějnice v životní velikosti, kterou pro tuto událost vyrobily děti
a paní učitelky z Mateřské školy Sibřina.
Od 16:00 hodin, kdy byly otevřeny všechny
příletové trasy pro pozvané i volně příchozí

3× foto: Michal Lukavský

účastnice sletu, se hřiště začalo zaplňovat
návštěvníky. Potěšující a zároveň zajímavé
bylo, že se zdaleka nejednalo pouze o Sibřiňáky a Stupičáky, ale mezi příchozími byli
i návštěvníci z Květnice, Sluštic a širšího
okolí. Ty všechny přilákal připravovaný program, soud nad čarodějnicemi, připravený
dle historických pramenů a další program.
Zahájení programu zajistila přípravka fotbalistů Sibřiny, která si to v lítém boji rozdala s
těžkým a nerovným soupeřem. Protihráči se
totiž stali rodiče a jiní dospělci, naštěstí rozhodčí vyrovnal váhovou a početní převahu
soupeře tím, …   » Pokračování na straně 6

Foto: Zuzana Čermáková
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Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 15. 5. 2013. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Mgr. Věra Sirůčková, Jan
Kožuský, Ing. Lenka Stemberková Hosté:
5 občanů.
Zastupitelstvo schvaluje: Výpůjčku části
pozemku 559/3 v k.ú. Květnice obce pro
instalaci reklamy. Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Výpůjčku části pozemku obce parc. č. 16/1
v k.ú. Sibřina pro desky “Venkovská tržnice“ Pro – 8; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Návrh smlouvy pro odběr vody z obecního
vodovodu. Cena vodného 19,30 Kč. Pro – 8;
Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Prominutí části nájemného v obecním bytě
v budově MŠ v roce 2012. Celková částka
21 000 Kč. Pro – 8; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Rozpočtového opatření č. 1, úhrnem 47 046
Kč příjmy, výdaje ( dopravní značení, sekání příkopů v obci, čistění škarp) 38 714 Kč.
Pro – 8; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Informace k žádosti o dotaci na zateplení
OÚ.Projednání a schválení způsobu výběru
dodavatele - firma Europoint nabídla 38 740
Kč za zpracování projektové dokumentace
pro provedení stavby včetně položkového
rozpočtu. Pro – 8; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Informace o rozšíření MŠ Sibřina o 20 míst
a zpevnění ploch v areálu MŠ. Projednání a
schválení způsobu výběru dodavatele. Obec
obdržela stavební povolení. Zpracuje firma
Institut pro rozvoj vzdělávání s.r.o. Dvě části - 1.část 33 725, 2.část 28 350 Kč. Pro – 6;
proti – 0; Zdrželo se – Lenka Stemberková,
Věra Sirůčková nepřítomna, nehlasovala
Zastupitelstvo projednalo: Záměr obce
odkoupit pozemek č. 582 (sousedící s areálem MŠ). Cena 704 260 Kč odhad znalce.
Popřípadě vyměnit.
Připravované žádosti o dotace (SFŽP /
TMCZ) SFŽP - Zeleň extravilán, dále dvě
žádosti TMCZ, dotace Mluvme spolu - zažádáno o interaktivní tabuli do budovy MŠ
a Gsm modul pro komunikaci úřadu a občanů. MŠ se zapojila do spolupráce s MŠ v
Bavorsku.
Zastupitelstvo schvaluje: Sazebník poplatku za poskytování informací. Sazebník
pořízení kopií: 2 strany zdarma; 3. a každá
další strana 1,50 Kč. Opatření technických
nosičů dat: 1 ks disketa 4,- Kč, 1 ks CD 10,Kč, 1 ks DVD 12,- Kč. Náklady na odeslání
informací žadateli - balné 50,- Kč, náklady
na poštovní přepravu dle platných sazeb.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, každá započatá hodina práce 220,- Kč. Pro – 8; Proti – 0; Zdrželo se
– 1 (Lenka Stemberková).

Zastupitelstvo projednalo: Námitky proti
zápisu z VZ ze dne 15. 11. 2012. konkrétní
námitky viz příloha zápisu.
Zastupitelstvo neschvaluje: Že součástí
dnešního zápisu bude přepis zvukového záznamu z VZ ze dne 15. 11. 2012 týkající se
pasáže zpětvzetí výpovědi Sosáku. Pro – 2
(Sirůčková, Stemberková); Proti – 5; Zdržel
se – 1 (Kožuský)
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 26. 6. 2013. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Ing. Lenka Stemberková;
Omluveni: Jan Kožuský, Mgr. Věra Sirůčková, Hosté: 9 občanů
Zastupitelstvo schvaluje: S výhradou závěrečný účet obce za rok 2012 spolu s výsledkem hospodaření. Dle písemného vyjádření
v závěru zprávy o výsledku hospodaření z
22. 5. 2013 byly zjištěny nedostatky, a to:
a) Účetní pokladní doklady neobsahovaly
podpisový záznam odpovědné osoby. ZO
přijalo systémové opatření, starosta nebo
místostarosta bude vždy podepisovat pokladní doklady
b) Územní celek chybně účtoval o oprávkách k DHM neboť v příloze v části G. 1 a
G. 3 vykázán záporný zůstatek. Opraveno
účetním dokladem č. 920001 z 30. 5. 2013
c) skutečné stavy finančního majetku nebyly zjištěny u účtu 231. ZO přijalo systémové
opatření, aby byl vždy řádně zjištěn stav na
účtu 231, rozdíl byl dohledán a doúčtován
dokladem č. 920001 z 30. 5. 2013
d) Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze části C.2. Účetní obce
zajistila nastavení programového vybavení
tak, aby se pohyby promítaly do příslušných
oddílů dle obsahového vymezení
e) Územní celek neúčtoval zástavní právo
samostatně je účtováno společně s věcnými
břemeny. Opraveno účetním dokladem č.
920001 z 30. 5. 2013
f) Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci – závazné ukazatele MŠ. ZO přijalo systémové
opatření a určilo, že vždy po schválení rozpočtu na příslušný rok budou závazné ukazatele pro MŠ písemně stanoveny a předány
ředitelce MŠ
g) Územní celek v roce 2012 neprovedl
kontrolu zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Sibřina. ZO přijalo systémové opatření – vždy v příslušném roce
proběhne kontrola v MŠ Sibřina, termín
kontroly a její průběh bude sdělen ředitelce
MŠ. Pro – 6; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Rozpočtového opatření č. 2/2013. Nárůst

výdajů: 70 000,- Kč (soustava případových
studií rozvoje obce), 999.078,- Kč (zateplení
budovy OÚ) – Narůst příjmu: 433 455,- Kč
(dotace od SFŽP na zateplení budovy OÚ)
Pro – 6; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Smlouvu o rozšíření MŠ mezi obcí a zhotovitelem – firmou Bonka s.r.o. Cena za dílo
činí: 553 317,- Kč bez DPH. Výběrová komise zhotovitele vybírala dnes. Členové výběrové komise: paní Věra Koubová, pan Josef Novák a pan Ing. Jiří Kacerovský (projektant). Pro – 6; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Zastupitelstvo projednalo: Smlouvu o
podílu obce Květnice na nákladech za rozšíření MŠ. Kapacita zvýšena na 96 dětí. S
obcí Květnice předběžně domluveno, že budou na těchto nákladech participovat. Obec
Květnice bude návrh smlouvy také projednávat na VZ v červenci. Obec Sibřina zašle
obci Květnice návrh smlouvy a současně
bude požadovat poskytnutí závazného termínu dokončení intenzifikace ČOV Květnice (termínu možného připojení Sibřiny na
kanalizaci Květnice)
Diskuze k tématu: V. Slámová: Neměla by
se Květnice podílet i na úpravách parkování
u budovy MŠ? J. Novák: Zatím o tom neuvažujeme. L. Stemberková: Proběhla schůzka
týkající se výstavby vodovodu a kanalizace.
Proč nemohli přijít i zastupitelé? J. Novák:
Byla to pracovní schůzka bývalých starostů.
Diskutovalo se, jak byl projekt připravován
v minulosti, diskutovali se možnosti obecního vodovodu. Jejím cílem je připravit se
podklady pro zastupitele. P. Vítek: kdo připravoval smlouvu o podílu na nákladech za
rozšíření MŠ. J. Novák: pan Tošner.
Zastupitelstvo schvaluje: Sociální pomoc
nájemníkovi opouštějící obecní byt v budově MŠ. Celková jednorázová částka ve výši
16 000,- Kč (Příspěvek na stěhování). Pro
– 6; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Zastupitelstvo projednalo: Informace o
soustavě studií rozvoje obce Sibřina s částí
Stupice. Budou provádět mladí architekti ze společnosti City Upgrade. Jedním z
prvních kroků soustavy studií bude dotazníkové šetření. Dotazník vyjde v nadcházejícím obecním zpravodaji. Architekti ze
City Upgrade poskytli studii barevného
provedení zateplení budovy OÚ. Pro – 6;
proti – 0; Zdrželo se – 0.
Zastupitelstvo projednalo: žádost od o.s.
SOSák na proplacení půjčovného za židle
SOSáku (58 dnů v zasedací místnosti OÚ)
Celkem se jedná o částku 1740,- Kč.
Diskuze k tématu: M. Klapková: Byl zaslán e-mail na jednotlivé zastupitele. Někteří s proplacením souhlasili, někteří ne.
V. Slámová: Již to proběhlo. Museli jsme
převážet židle tam a zpět. Nikdo nám s tím
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Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
nepomohl. J. Novák: Obec se podílela na
pořízení židlí. M.Vítková: Na pořízení židlí,
které jsme Vám půjčili se obec nepodílela.
Byly z ČSOB. J. Novák: V rámci projektu,
na kterém se obec podílela, byly také židle.
Jsou to typově stejné? M. Vítková: Ano –
jsou typově stejné, ale polepené. J. Novák:
nerozumím, proč by měla obec uhrazovat
nájemné. M. Vítková: Já Vám vystavím
tedy fakturu, nebo nám dáte dar? Jsou 2
možnosti: Buď se zastupitelstvo rozhodne
a odsouhlasí dar občanskému sdružení v
hodnotě 1740,- Kč, nebo občanské sdružení
na základě podpisu paní referentky vystaví
fakturu v této hodnotě a bude ji po Obecním úřadě vymáhat. V. Slámová: Hovoříme
o daru, který obec přijímá. Ne, který poskytuje. M. Klapková: tudíž nemusíme schvalovat J.Novák: Proč jste nám to neřekla na
začátku? Bod projednán.
Zastupitelstvo projednalo: Námitky k
zápisu veřejnému zasedání ze dne 15. 11.
2012. Námitky podali: M. Vítková, L.

Stemberková, J. Kožuský, O. Veškrna, V.
Slámová, E. Kloučková.
Diskuze k tématu: Václav Knytl: Námitek bylo celkem šest, námitky byly velmi
všeobecné, na konkrétní připomínku mám
názor, že výpověď nelze vzít zpátky z právního hlediska. P. Kožuský navrhl, ať si necháme udělat právní posudek. Na dalším
veřejném zasedání jsme o tomto hlasovali. Kdokoliv si může poslechnout záznam
na úřadě. Markéta Klapková: Námitek již
nemám, na veřejném zasedání z prosince
2012 jsem se vyjádřila. Souhlasím s výpovědí Sosáku. Josef Novák: Zápisy jsou
dostačující. Pokud existují připomínky,
mohou být kdykoliv tlumočeny prostřednictvím zastupitele. Souhlasím s tím, jak
situaci popsal pan Knytl. Bod jsme uzavřeli
tehdy na základě toho, že pan Kožuský dal
návrh, že se obrátíme na právníka. Lenka
Stemberková: Žádám o doslovný přepis záznamu. Ať se všichni konkrétně vyjádří k
věci výpovědi Sosáku a jsou v zápisu. Co je

pravda na tom, že jste vyměnili klíče? Proč
nemám klíče?
Josef Novák: Ano, vyměnili jsme klíče. Pokud budete chtít dohledat dokumenty či záznamy, můžete kontaktovat paní Bětíkovou
během dne či mne v odpoledních hodinách.
Petra Kubánková: Souhlasím s přepisem
zvukového záznamu. Alena Cvejnová:
Rovněž souhlasím s přepisem zvukového
záznamu. M. Klapková: Tímto se celá věc
ohledně námitek zaslaných na MV paní Bc.
Michaelou Vítkovou uzavírá.
Bude proveden přepis zvukového záznamu, týkajícího se projednání výpovědi o.s.
SOSák – viz příloha.
Diskuse s občany: Diskuze trvala cca. 20
minut. Zvukový záznam je k dispozici na
Obecním Úřadě.
Diskutované body: Příprava projektové
dokumentace na chodníky; Znečištění u
autobusových zastávek; Údržba zeleně ve
Stupicích; Opatření po povodních (začátek
června 2013).

Zprávy z obce
Technická infrastruktura
V polovině června proběhla pracovní
schůzka, na kterou byli pozváni bývalí starostové z let 1990–2012. Schůzka se týkala
plánované výstavby vodovodu a kanalizace a jejím cílem bylo prodiskutovat po
technické stránce napojení kanalizace na
čističku odpadních vod (ČOV) a zásobování vodovodu pitnou vodou. Detailnější
informace a možná řešení uvádíme níže.
Další schůzka se bude konat pravděpodobně v září tohoto roku.
Kanalizace: Dle vypracované projektové
dokumentace se v případě kanalizace počítá s napojením výstupu splaškové kanalizace na již vybudovanou kanalizaci v obci
Květnice, resp. napojení na tamní čističku
odpadních vod (ČOV). V minulém i letošním roce proběhly schůzky se zpracovatelem projektové dokumentace, potenciálním
zhotovitelem a samozřejmě s obcí Květnice.
Napojení na ČOV Květnice je možné pouze
po její intenzifikaci, tedy zvýšení její kapacity. Se zpracovatelem 3. změny územního
plánu jsme stanovili požadovanou kapacitu
pro Sibřinu a Stupice na následujících 20 let.
Na základě našeho požadavku obec Květnice poskytla odhad investičních nákladů
na intenzifikaci ČOV. Pro další plánování
výstavby pro nás bude důležité také to, v
jakém termínu by mohla být intenzifikace
provedena. Před samotným rozhodnutím
zda budeme podíl nákladů akceptovat či nikoliv, bychom chtěli provést odhad nákladů

za vybudování své vlastní ČOV a porovnat
je s podílem za výše uvedenou intenzifikaci.
Vodovod: Také na vodovod byla vypracována projektová dokumentace. Zde je však
situace ohledně výstavby a zprovoznění
vodovodu ještě složitější. Dle projektové
dokumentace bychom měli být zásobováni, obdobně jako Květnice, ze škvoreckého
vodovodu. Ten má však již nyní nižší kapacitu, než zásobované obce reálně potřebují.
K jejímu zvýšení je zapotřebí provést dosti
nákladná opatření (by-pass obce Jirny, posílení vodovodního řádu do Květnice a vybudování vodojemu v obci Květnice). Dle

Foto: Josef Novák
posledních informací, které jsme obdrželi,
se předpokládá, že tyto úpravy nebudou
provedeny dříve než za 4 až 5 let. Výstavba
vodovodu a kanalizace by měla být prováděna zcela určitě najednou. Jelikož je našim
záměrem vybudovat vodovod a kanalizaci
dříve, zjišťujeme možnosti zajištění zásobování plánovaného vodovodu alternativním

způsobem s tím, že vodovod by byl naprojektován tak, aby bylo v budoucnosti možné
jeho napojení na výše uvedený škvorecký
vodovod. Tím alternativním způsobem je
využití stávající obecní vodárny. Voda je v
současné době do stávajícího vodovodu čerpána bez úpravy. Vzhledem k vysokému obsahu manganu a železa by musela být mezi
spotřebiteli a jímacím vrtem vybudována
úpravna vody.
Pozemní komunikace
Hlavní komunikace ve vlastnictví kraje
byly konečně, po opakovaných žádostech,
opraveny. I když jsme se snažili, aby byly
opravy provedeny náročnějším způsobem
– tedy odfrézováním a následnou pokládkou asfaltové směsi, nebylo nám z finančních důvodu vyhověno. V průběhu května
a června proběhly první opravy účelových
komunikací ve vlastnictví obce. O prázdninách by měla proběhnout druhá etapa opravy účelových komunikací.
Plánované investice v tomto
roce – V květnu jsme obdrželi stavební
povolení na vybudování nové třídy v budově MŠ. Následně proběhlo výběrové řízení
a na posledním veřejném zasedání jsme
schválili smlouvu mezi obcí a zhotovitelem, který podal nejvýhodnější nabídku
(553.317,- Kč bez DPH). Nová třída bude
vybudována během prázdnin a na podzim
proběhne dodatečný zápis pro 20 dětí. Jelikož většinu míst obsadí pravděpodobně
děti ze sousední Květnice, dohodli jsme
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se s panem starostou na tom, že se obec
Květnice bude podílet na nákladech spojených s vybudováním a zařízením nové třídy. Smlouva byla projednána na posledním
veřejném zasedání a její návrh zasíláme k
projednání do Květnice. Společně se stanoviskem k návrhu této smlouvy žádáme
poskytnutí termínu intenzifikace ČOV. Na
počátku června jsme obdrželi dotaci na
komplexní zateplení budovy obecního úřadu. Výběrové řízení na zhotovitele proběhne v průběhu prázdnin. Samotné zateplení
pravděpodobně v září či v říjnu.
Hospodaření obce
Obec vyzvala prostřednictvím svého právní-

ho zástupce firmu CZ Trade k úhradě dlužné
částky ve výši 1.482.821,- Kč. V případě, že
nebude částka uhrazena ve stanovené lhůtě,
bude ji obec vymáhat soudní cestou.
Lokální záplavy na počátku
června – Na počátku června při intenzivních deštích bylo v obci vytopeno několik sklepů a bohužel i jeden rodinný dům.
U obydlích, která byla zatopena, pomáhala
naše jednotka sboru dobrovolných hasičů,
a to nejen v Sibřině, ale i v sousední Květnici. Chtěli bychom tímto hasičům poděkovat za pomoc s odčerpáváním vody a s
odstraňováním škod. Lokální záplavy se
v obci vyskytly s různou intenzitou. V ně-

kterých oblastech bude zcela určitě možné
příslušnými technickými opatřeními (snížení vpustí do dešťové kanalizace v terénu,
prodloužení jejího vedení a pročištění, prohloubení příkopů, pročištění sibřinského
potoka) rizika záplav snížit. Lokální záplavy byly detailně zdokumentovány a během
následujících měsíců bude ve spolupráci s
vodohospodáři připraven plán na vybudování technických opatření. Pročištění některých příkopů a vedení dešťové kanalizace bylo objednáno a proběhne v průběhu
následujících týdnů.
Josef Novák,
Markéta Klapková

Brigáda v Uličce lásky
Jednoho dubnového sobotního rána
se několik dobrovolníků sešlo, aby
v Uličce lásky trochu „odlehčilo“
přírodě. Cílem celé akce bylo odstranění náletových dřevin, které
ohrožují návštěvníky, prořez keřů
a úklid odpadků, které zde „zapomněli“ návštěvníci. Podél cesty bylo
odstraněno několik náletových dřevin, především bez černý, přičemž k
odstranění byli určeni pouze takoví
jedinci, kteří byli proschlí a bylo
zde velké riziko pádu na cestu.
Bylo nutné redukovat některé bujně
rostoucí jedince především z důvodu
průjezdu mechanizace. U některých
dřevin byly odstraněny suché větve. Po

Foto: Zuzana Čermáková
prořezu dřevin jsme sesbírali několik pytlů
odpadků. Tímto bychom rádi apelovali na

občany, kteří se zde rádi kochají
přírodou, aby veškerý odpad
ledabyle neodhazovali do křovin
kolem, ale jako správní milovníci
přírody jej odnesli domů do koše.
A to nejlepší nás čekalo na konec:
po dobře vykonané práci nás čekalo
pohoštění u táboráku - špekáčky a
pivo, panečku, jak nám chutnalo!
Děkujeme vám všem, kteří jste
přiložili ruku k dílu, a budeme se
těšit na setkání s vámi na některé
z dalších akcích, o kterých vás
budeme informovat na stránkách
Nového Zebrinu nebo na webových
stránkách obce.
Jiřina Neckářová

Nová zeleň pro Sibřinu

Foto: Jiřina Neckářová

Vzhledem k tomu, že stav zeleně v obci
a hlavně mimo obec není zrovna růžový,
byla podána opětovná žádost o dotaci
na zeleň podél silnic a kolem polních
cest. Jednalo by se především o doplnění
ovocných stromů podél silnice směrem ke
Křenici, do Stupice a do Koloděj. Dřeviny
by byly doplněny také v Uličce lásky a na
Hrázi. Vznikl by nový krajinotvorný prvek

v podobě větrolamu, který by začínal u
Pomníku padlým a končil u remízku na
Skalce. Remízek by vznikl také na polní
cestě mezi Stupicí a Sibřinou.
V rámci dotace se počítá také s ošetřením
stávajících ovocných stromů, a to především
z hlediska bezpečnostního řezu u vybraných
jedinců.
Za OÚ Jiřina Neckářová

Staráme se o zeleň před domem
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
z Vás, kteří se sami, vlastními silami, staráte o zeleň před svým domem. Ať již se
jedná o sekání trávníku, či stříháte bujně
rostoucí keře. Vás ostatní bychom chtěli
požádat, abyste i Vy, v rámci svých možností, pomohli v údržbě zeleně v obci. Tím,
že si před svým domem udržujete záhonky,

Foto: www.sxc.hu

trávník či živý plot, šetříte náklady obce,
která pak může ušetřené peníze použít na
další zvelebování naší obce. Obecní úřad
vám zajistí případný odvoz odpadu, kdykoliv se na nás můžete obrátit o radu, jak se
správně o zeleň před domem starat.
Za OÚ
Jiřina Neckářová
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Databáze firem a živnostníků v obci Sibřina a Stupice
Vážení podnikatelé a živnostníci, rádi bychom vytvořili databázi firem a živnostníků, které působí v našich obcích, ať zde
mají sídlo či nikoliv. Tato databáze by sloužila pro potřeby Obecního úřadu Sibřina s
částí Stupice a také případným zájemcům
o Vaše služby ze strany našich občanů.
Obec by Vás tak mohla lépe oslovovat při
přípravě různých zakázek, výběrových řízení, nebo v případě řešení různých situací

spojených s běžným provozem obce. Pokud
budete mít zájem o uveřejnění v databázi,
kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím
Emailu, nebo schránky umístěné na budově OÚ vedle vchodových dveří. Do zprávy (dopisu) uveďte prosím tyto údaje nebo
vyplňte přiložený formulář: Název firmy;
Obor podnikání; IČO (DIČ); Adresa; Telefon; Email; Kontaktní osoba. Tato databáze
nebude zveřejněna na webových stránkách

obce. V případě dotazů nás můžete kontaktovat ne telefonu: 733 394 574. Připomínáme, že inzerce na našich webových stránkách je pro firmy a živnostníky se sídlem
v obci Sibřina a Stupice zdarma. Bližší
informace jak uveřejnit inzerát na webu je
uveden na stránkách obce, v sekci Obec Sibřina – Firmy na území obce.
Předem děkujeme
OÚ Sibřina

Pomáháme…
la celkových 115 kilogramů víček, přičemž
jsme se umístili z celkového počtu 14-ti
obcí na krásném 5.místě, těsně za Šestajovicemi. Je vidět, že nejsme lhostejní k
pomoci druhým, a to především v dnešní
době, potěší.
Doufejme tedy, že nasbíráme ještě více,
abychom stejně jako Michalce pomohli
také malému Maxíkovi, který to, stejně
jako řada dalších dětí s podobným životním údělem, nevzdává…
Jiřina Neckářová
koordinátorka sběru

Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do
sběru víček od PETlahví pro malou Michalku. Ve sběru víček rozhodně nepolevujte, naopak, stále je spousta dětí, které
potřebují naši pomoc.
Tentokrát sbíráme víčka pro Maxíka Čejkovského, kterému budou tři roky. Maxíkovi budou za nasbíraná víčka pořízeny
zdravotní pomůcky, které by jemu a jeho
rodině alespoň trochu pomohly v těžké životní situaci.
Jak jste si jistě mnozí všimli, (viz. Náš Region ze dne 6. 6. 2013), naše obec nasbíra-

Ministerstvo vnitra informuje občany
Zabezpečení obydlí v době dovolené – Letní měsíce jsou z hlediska
vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase
tráví rekreaci v tuzemsku či v zahraničí a
jejich obydlí bývají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená. Přinášíme některá doporučení, jak snížit riziko vykradení
domu či bytu.
Autem do zahraničí – Pokud plánujete cestu automobilem z České republiky do zahraničí, je důležité, abyste se seznámili s místními pravidly pro řízení vo-

zidla ještě před tím, než na cestu vyjedete.
V následujících odkazech najdete základní
přehled o jednotlivých státech, pravidlech a
odlišnostech v nejrůznějších zemích, včetně
rychlostních limitů, požívání alkoholu před
jízdou, používání světel, základní povinné
výbavě, dokumentech, jež budete na cestu
potřebovat apod.
Zákon o obětech trestných
činů – Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o obětech trestných činů)
především vymezuje obsah pojmu oběť

INFORMACE PRO OBČANY: Tašky na tříděný odpad
Vážení občané,
Obecní úřad by Vám rád pomohl s tříděním domovního odpadu.
Pořídil proto tašky na tříděný odpad: sklo, papír, plasty.
Tyto tašky si můžete vyzvednout na místním úřadě v Sibřině od
15. července 2013.
Bližší informace Vám podá referentka úřadu
paní Petra Bětíková, tel: 733 394 574

trestného činu. Za oběť je zde považována
každá fyzická osoba (nikoliv tedy právnická), které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž
úkor se pachatel trestným činem obohatil.
Pokud trestný čin zapříčinil smrt oběti, pokládá se za oběť též její příbuzný v přímém
pokolení, sourozenec, osvojenec, osvojitel,
manžel, partner nebo druh.
Více informací naleznete na webu
http://www.prevencekriminality.cz/
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Zátopy v Sibřině
Pomalu si začínáme zvykat na to, že počasí
jde v posledních letech z extrému do extrému. S tím souvisí i stále častější a téměř
rok co rok se opakující záplavy.
V roce velkých záplav 2002 se Sibřinský
potok ještě držel ve svém korytu, zato letos
už nám přetékal na silnici v Sibřině. Také
přívalové deště dokážou natropit dost ško-

Foto: Josef Novák

dy, zvláště z okolních polí se často řinou
úplné potoky a dravé říčky, které zatopí
nejeden sklep a zahradu. Bohužel naše nedostatečná kanalizace si s těmito přívaly
neumí poradit. Pan starosta již slíbil nápravu, jakmile se trochu umoudří počasí,
zasadí se o pročištění a údržbu stávající
kanalizace. Na řadě míst, ale dešťová ka-

nalizace schází, takže ji obec bude muset
vybudovat znovu. Pevně doufám, že se tak
stane co nejdříve, než nás opět překvapí
další přívalové deště. Obrázky z letošních povodní nám připomenou, že voda je
opravdu živel, který se těžko ovládá.
Zapsala
Ing. Zuzana Čermáková

Foto: Zuzana Čermáková

Foto: Zuzana Čermáková

Čarodějnice obléhaly Sibřinu
(pokračování ze str. 1.) …že jaksi pozapomněl počítat hráče přípravky na ploše. Za
tichého souhlasu trenérů Lukáše Fuksy a
Luboše Mokrého byla na hřišti
celá smečka hráčů přípravky
a na základě zásady „mnoho
psů-zajícova smrt“ dokázali
dávat dospělákům krásné góly.
Po skončení fotbalového zápasu již přivedl dráb (Martin
Lukavský) na laně přivázané
čarodějnice (Klára Lukavská,
Veronika Štěrbová, Petra Kubánková, Markéta Klapková
a Jindřiška Fuksová, které v
dokonalém převleku zmátly
nejednoho diváka, který zprvu
neodhalil jejich identitu) před
všemocného soudce k veřejnému procesu. A tento soudce
(perfektní Monika Vérostová)
se dle zásady „ říkejte si, co chcete, stejně
rozhodnu sám“ vůbec nebral v úvahu obhajobu souzených a během okamžiku už rozdával tresty. Nemilosrdně všechny čarodějnice
poslal do rukou kata, (stejně perfektní jako
ostatní David Chudomel z dalekých Mnichovic), který poté rozsudky ochotně vykonal.
Je však pravdou, že kata pravděpodobně
trápilo svědomí, neboť byl v dalších dnech
opakovaně spatřen při návštěvě samotného
soudce v restauraci U Pofíka, pravděpodobně si zde ověřoval, zda rozsudky byly spravedlivé. Po skončení soudu, který byl oceněn
velkým potleskem všech přítomných, mohl
nejvyšší hasič Petr Mik za pomoci svých
podřízených na první pokus zapálit hranici

co přicházelo ze dvora fy. PLK s.r.o. a u převážné většiny přítomných způsobila aktivaci
chuťových buněk. Toto tajemství bylo záhy
odhaleno, když místní vařič
dobrot a majitel fy. PLK s.r.o.
Pavel Liebscher přenesl mezi
přítomné dva nefalšované kotle
guláše, jeden pro slabší povahy
a druhý pro odvážné. A že druhý řádně kořeněný „Magyar“
guláš byl opravdu pro odvážné jedince, potvrdily ohlasy
získané druhý den, kdy ti odvážní záviděli ranní pocity těm
neodvážným. Ale pravdou je,
že oba kotle byly po skončení
prázdné a nebylo jedince, který
by ho nechválil. Jako „třešnička na dortu“ byla hudební sku2× foto: Michal Lukavský
pina UNIVERS, která svým
vystoupením provázela celý
(celkem se spořádalo 160 ks !) a nealkoho- večer a nevídaným způsobem rozproudila
lický nápoj. A zájem byl takový, že v 18:00 zábavu. Perfektní a jedinečný zážitek! Takhodin nebylo co rozdávat. V té době se však že závěrem je jako jediné hodnocení akce
již nad hřištěm linula tajemná vůně čehosi, - povedené a příjemné. Komu poděkovat za
finanční spoluúčast: Všem čarodějnicím, katovi a soudci, kteří si ve vlastní režii pořídili
perfektní převleky, St. Podlipnému jun. z restaurace U Pofíka za zakoupení nealkoholických nápojů, Pavlu Liebscherovi za výrobu
gulášů a finanční spoluúčast nákladů, o. s.
Sibrin za zakoupení špekáčků a úhradu části
nákladů za guláš a Tomáši Hendrychovi za
moderování odpoledne.
Za o. s. Sibrin Michal Lukavský
Všechny fotografie z akce najdete na
http://fotolukavsky.zonerama.com/
a otevřít tak volnou část odpoledne. Všichni zájemci, a to i z řad přespolních, si mohli
zdarma vyzvednout špekáčky na opékání
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Zahradní slavnost v SOSákově
Myšlenka zorganizovat Zahradní slavnost
přišla již někdy v létě minulého roku. Zrodila se v hlavě – jak jinak – Michi Vítkové.
A již v říjnu jsme si v pracovním kalendáři
SOSáku zakroužkovali datum 18. 5. 2013.
Koncert, výtvarné dílny, vystoupení dětí,
dobré občerstvení... Postupně se objevovaly další a další nápady. Ne všechny se nakonec realizovaly, máme je
však uloženy a určitě se k nim v budoucnu ještě vrátíme. Zásadní změnu v průběhu realizace znamenalo
rozhodnutí změnit místo akce – nová
zahrada Vítkových a budoucí centrum
kulturních aktivit našeho sdružení
nám pomohlo ujasnit si, na čem nám
záleží a kam bychom chtěli směřovat.
A naším novým začátkem byla právě
Zahradní slavnost s koncertem Václava Koubka. Ještě dopoledne probíhaly
přípravy, ladily se poslední detaily a
po obědě vše začalo. Zahrada se zaplnila především dětmi, jejich rodiči a prarodiči, návštěvníky sibřinskými, stupickými
i těmi z okolních vesnic a měst. Pohodu
celé akce doplňovalo slunečné počasí, ačkoli ještě ráno vypadala situace úplně jinak. Slavnost byla zahájena dekorováním
malých pirátů z RC Rozmarýn, a hned po
té se rychle zaplnil stan, v němž lektorky
a další dobrovolníci z o. s. SOSák připravili prostor pro kreativitu dětí i dospělých

nislavy Babuškové. Netradiční, ale velmi
oblíbenou atrakcí byla pyramida z balíků
slámy. Děti si tuto nenáročnou a nenápadnou atrakci náležitě – podle vlastní fantazie
– užily. Snad právě pro tu svobodu, jak s
balíky slámy naložit (nutno podotknout, že
žádné z dětí nenapadlo dělat si ve slámě ohýnek, nechť laskavý čtenář zůstane klidný). S blížícím se večerem
se zčásti obměnili návštěvníci, nadešla totiž chvíle pro Václava Koubka a
ty, co rádi naslouchají jeho osobitým
písním a příběhům v ještě osobitějším podání. Svým laskavým humorem krásně souzněl s atmosférou celého odpoledne a vnímaví posluchači
to dovedli náležitě ocenit. Pak opět
dostalo prostor Saxofonové kvarteto.
Hrálo tak dlouho, dokud nás nezahalila noc. Ve tmě pak zazářila světla
působivé ohňové show žonglérského
3× foto: Patrik Bláha a Michaela Synková
tria Mix-Trix. SOSák touto akcí zaMotion, žonglování tria Mix-Trix, hudební hájil veřejnou sbírku na projekt Tvořivá
vystoupení Saxofonového kvarteta ze Zli- setkání a kultura na vsi a započal činnosti
čína. S profesionály se střídaly děti (4 – 5 v novém prostoru – SOSákově. SOSákov
let) z dramatického kroužku pod vedením aneb Oáza kultury a vzdělávání by mělo
Ivy Touškové, aby předvedly své poeticky být místo, kde chceme realizovat právě to,
hravé zpracování básničky Princeznička na co nás baví, a to je setkávání s vámi, vybále; byly moc statečné, tančily, zpívaly a tváření nových možností pro trávení času
recitovaly před plně obsazeným hledištěm nejen dětí, ale i celé rodiny, všech generasosákovského šapitó. Stejnou odvahu pro- cí. Držte nám palce!
Pavla Veškrnová
jevila i děvčata z kroužku zumby pro děti;
dívky nejen předvedly, jaké jsou šikovné
tanečnice, ale dokonce se svou lektorkou
Radkou Roedlovou rozpohybovaly publikum v tanečním rytmu. Malí účinkující sklízeli velký potlesk stejně jako jejich
dospělí kolegové. Kromě tohoto programu
si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu
dětských obrázků v šapitó, připravila ji výtvarnice a lektorka Výtvarné dílny Pastelka
paní Zdeňka Hošková. A ještě jedna báječná příležitost zpříjemnit si sobotní odpoledne tu čekala na děti - sportovní koutek,
kde si mohly stavět různé opičí dráhy, skákat na trampolíně, a to vše pod dohledem
zkušené lektorky sportovních kurzů Sta– společně tvořili kytičky z organzy, plastové šperky, větrníky nebo malovaná trička. Na pódiích (jedno velké na louce, druhé
menší v šapitó) probíhal bohatý program:
divadelní představení Tři přadleny souboru Tichý Jelen, vtipná pantomima Silent

Povodňová sbírka pro obec Hořín
Ve dnech 5. 6. – 6. 6. 2013 byla na OÚ Sibřina zorganizována materiálová a finanční sbírka.
Všechen materiál, který byl na OÚ nashromážděn (pitná voda, balená voda, čistící a dezinfekční prostředky, rukavice, lopaty,
košťata, …) byl odvezen do obce Hořín, který byl letošními povodněmi ničivě zasažen.
V rámci finanční sbírky občané Sibřiny a Stupic přispěli celkem 16.300,- Kč.
Částka byla poskytnuta rovněž obci Hořín.
Děkujeme Všem, kteří přispěli
JSDH Sibřina a OÚ Sibřina
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Sibřinsko–Stupické fórum: SOSák již brzy opustí prostory MŠ
(Jak to vidím já) Milí spoluobčané, jmenuji
se Veronika Slámová a dosud jsem tři roky
působila jako lektorka angličtiny pod záštitou občanského sdružení SOSák v Mateřské
škole Sibřina. Od roku 2013 jsem také členkou sdružení. Občanské sdružení SOSák
obdrželo výpověď z nájemní
smlouvy a tento školní rok ukončí
svou činnost na půdě MŠ. Smlouva
sdružení byla uzavřena na původní
prostory v 1. patře školky, kde je
nyní třída Skřítků. Po rekonstrukci budovy (2010) byl tento prostor
uvolněn potřebám MŠ, SOSák se
přestěhoval na půdu, která se nedá
využít jako prostor pro třídy státní mateřské školy, ale nedošlo k
uzavření nové smlouvy, což vedení obce označilo jako závažné pochybení a SOSák dostal výpověď.
Pokoušeli jsme se o dohodu s obcí
- starosta obce mě na veřejné debatě dne 14.
11. 2012 ujistil, že na prostor ve 3.NP (půda)
vypíše výběrové řízení, do kterého se SOSák
může přihlásit, zároveň jsme žádali zastupitele prostřednictvím naší zastupitelky, aby
vzali výpověď zpět. Na následujícím veřejném zasedání (19.12.2012) prošel návrh, aby
prostory 3NP využívala pro volnočasové
aktivity přímo mateřská škola (bez SOSáku)
a byla potvrzena výpověď našemu sdružení.
V posledním čísle Nového Zebrinu byla veřejnost informována o tom, že bylo vypsáno
výběrové řízení na „atelier“, ale do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Došlo zde

asi k nechtěné záměně – v prostoru půdy se
všechny místnosti nazývají „atelier“. Výběrové řízení se však netýkalo prostoru, který
bývá běžně označován jako ateliér, kde probíhají cvičení a kulturní setkání, týkalo se
pouze jedné třídy (č. 308) o výměře zhruba

51 m2 (nyní slouží jako učebna RC Rozmarýn). Jeden z důvodů, proč jsme se do řízení
nepřihlásili, je ten, že se tato místnost bez
využití dalších prostor na půdě jako jsou
toalety, kuchyně a chodba, nedá využít pro
naše aktivity. Dalším důvodem byl fakt, že
zájem o naši činnost se každoročně zvyšuje
a my bychom nedokázali uspokojivě nabízet
naše služby v tomto malém prostoru. Ovšem
o celý prostor půdy jsme zájem měli a chtěli
jsme se do výběrového řízení přihlásit; existuje návrh koncepce i rozpočtu. Obec ale slibované výběrové řízení na celý prostor půdy
nikdy nevypsala. Nyní tedy SOSák v MŠ po

7 letech končí. Proto mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na provozu Rodinného
centra Rozmarýn i volnočasových aktivit
pod hlavičkou SOSáku dosud podíleli. Velké díky patří: Radce Fischerové, Veronice
Matějčkové, Zuzce Budinové a Michi Vítkové za vynikající předškolní vzdělávání, Pavle Veškrnové za to, že se o
chod centra starala, Ivě Touškové-Kašparové za dramatický kroužek
a jejich roztomilé divadelní představení, Stáně Babuškové, Radce
Roedlové, Andree Škopové a Petře
Rybníčkové za to, že nás i naše děti
rozhýbaly, Zdeňce Hoškové, Jole
Beránkové, Monice Šárové a Michi
Vítkové za to, že v nás probouzely
dřímající výtvarný talent, Magdě Špringarové za flétničky, Lucii
Chvojkové za logopedii a všem
asistentkám v RC, dobrovolníkům
a rodičům za pomoc, dary i péči, bez kterých bychom se určitě neobešli. Díky moc
za váš čas i práci! Shodou okolností i já letos
končím s výukou angličtiny. Jsem si jistá, že
na tuto životní zkušenost budu vždy vzpomínat s láskou, protože mi přinášela mnoho
radosti. Doplním tedy své poděkování ještě
osobním rozloučením. Moji milí studenti,
přeji vám do života hodně úspěchů, laskavé
a vnímavé učitele a dostatek píle a nadšení
při dalším studiu. Nebojte se angličtiny, ani
dalších jazyků, neboť jsou branou do širého
světa. Tak ať se v něm neztratíte :-)
Veronika Slámová

Sibřinsko–Stupické fórum: Vyjádření k článku paní Slámové
Byl bych velmi rád, abychom na stránkách
obecního zpravodaje diskutovali korektně a ve svých příspěvcích uváděli úplné a
pravdivé informace. V záležitostech týkajících se dění v obci má zcela určitě každý z
nás právo na svůj názor, najít pro něho další podporovatele a prosazovat ho možnými
prostředky. Paní Slámová sepsala na konci
června 2012 petici proti zrušení rodinného
centra Rozmarýn v budově MŠ.
Petici podepsalo 144 občanů – z toho 44
ze Sibřiny a Stupice. Nám ji předala během veřejné schůzky 14. listopadu 2012.
Schůzka trvala téměř 2,5 hodiny a kromě
působení Rodinného centra v budově MŠ
bylo diskutováno i to, kdo bude v budoucnu pořádat volnočasové aktivity, záměr
zřídit v budoucnu v budově MŠ třídy prvního stupně ZŠ a záměr rozšíření kapacity
MŠ o 20 míst. Obec začala od podzimu
2012 připravovat vše nutné, aby mohla být
rozšířena MŠ o další místa. Cílem bylo to,

abychom zajistili místa v MŠ dětem s trvalým bydlištěm v Sibřině ve věku od 3 let a
zároveň pomohli sousední Květnici, která
mateřskou školu nemá. Nová třída bude
vybudována během prázdnin a na podzim
proběhne dodatečný zápis pro 20 dětí.
I přesto zastupitelstvo obce chtělo vyjít
vstříc požadavku na provozování rodinného centra, které doposud zajišťovalo
hlídání dětí, především pro děti z okolních obcí, a na jaře tohoto roku schválilo
záměr pronajmout pro tyto účely prostory
ve 3NP. V záměru, který byl zveřejněn
na úřední desce a na webových stránkách
obce od 27. 2. 2013 do 19. 3. 2013, je jasně
uvedeno, že ten, kdo bude mít o prostory
zájem, bude sdílet šatny v suterénu i sociální zařízení a MŠ může zajistit poskytování obědů. Jedná se o naprosto stejné
prostory, které rodinné centrum využívá
v současnosti. V žádném případě nebyl
záměr připraven tak, jak popisuje paní

Slámová – tedy bez sdílení společných
prostor a sociálního zařízení. Jediný rozdíl
je v tom, že doposud o.s. SOSák platilo za
tyto prostory nájemné ve výši cca 17 Kč/
měsíc (měsíční nájemné, za které p. Vítek
paní Vítkové prostory ve 3.np přenechal je
100 Kč / 300 m 2). Jelikož je rodinné centrum spíše komerční záležitostí, obec očekávala v rámci tohoto výběrového řízení
hrazení alespoň nákladů spojených s provozem. Reálné důvody, proč se občanské
sdružení SOSák do výběrového řízení nepřihlásilo, nechť nyní vysvětluje 144 občanům, kteří rodinné centrum v budově MŠ
podporovali.
Mrzí mne ale, že paní Slámová argumentuje nepravdivými a naprosto zkreslenými
informacemi. Záměr na pronájem z 27. 2.
2013 bude uveden jako příloha zpravodaje
na webových stránkách obce.
Zapsal Josef Novák,
starosta obcí Sibřina a Stupice
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Sibřinsko–Stupické fórum: Věřit, vážit si a volit
Milí spoluobčané, po přečtení posledního
vydání našeho časopisu jsem se rozhodla napsat tento článek. Asi nebude nijak
dlouhý, ale mám velikou potřebu ho napsat a doufám, že poslouží dobré věci. V
Sibřině žijeme s manželem a dětmi už 7
let. Za tu dobu jsme zažili již 4 starosty
– pana Knytla, pana Šádu, pana Vítka a
nyní pana Nováka. Téměř každá výměna
na postu starosty byla doprovázena
poukazováním na chyby těch, kteří
odcházeli. Je pravdou, že intenzita a „rádoby objektivita“ útoků se
pokaždé lišila. Útoky byly a jsou
zřejmě vedeny snahou vyzdvihnout své vlastní úspěchy, případně
poničit pověst politického rivala, to
vše pod zástěrkou práva…. Přesně
to nedokážu říci. A především se
mi vůbec nechce se touhle otázkou zabývat. V životě se snažím
žít podle určitých zásad. Jednou z
nich je i to, že k těm, kteří tu byli
před námi, máme mít úctu, případně alespoň respekt. Ať už se jedná
o naše rodiče nebo prarodiče, případně o naše předchůdce ve funkci
nebo v práci. Pevně věřím tomu, že
každý kousek úcty, o kterou někoho připravím, ubere na úctě i mně.
V tomto ohledu si uvědomuji, že tuto obec
někdo založil, postavil první domy, dal jí
určitý ráz, vybudoval rybník. Pokračovatelé se rozhodli obec dále zvětšovat, žít
právě tady a po většinu času ji zvelebovat.
A po dlouhých staletích jsme přišli my se
svou vlastní představou a přínosem. Když
na to myslím, musí mi být zákonitě líto
toho, na co asi dnes klademe důraz my a

nich vyrovnává po svém. Všichni také dělali, možná dělají a jistě budou dělat (snad
pouze v dobré víře) chyby, za které je bohužel budou budoucí generace evidentně
ještě dlouho hanět. Přemýšlela jsem kdysi o tom, že bych sebrala odvahu a sama
kandidovala. Neudělala jsem to. Důvod je
opravdu jednoduchý. Práci se snažím dělat
s nasazením a s citem. Kdo pracuje tímhle
způsobem, vystavuje sám sebe
zklamání z toho, když to nevyjde
nebo když je následně kritizován.
Jelikož politika je disciplína, kde
jak už jsem řekla, kritika je jistá a
veřejná a pochvala nejistá a tajná,
asi by mne to skolilo. A proto do
politiky obvykle jdou ti, kteří mají
hroší kůži. Dostane – li se tam
slušný člověk, může to vydržet jen
za předpokladu, že ho my ostatní
podpoříme. Tak co vlastně chceme? Nebo jinak, koho chceme a co
pro to uděláme? Milí zastupitelé,
věřím, že seberete morální i praktickou odvahu k tomu, abyste se
nadále nenechávali zatáhnout do
prapodivných her, kde hrají pouze černé nebo bílé figurky. Pokud
Zdroj: Geodis Brno s.r.o.; Mapy.cz
se navíc může stát, že tím někomu
zničíme život a promiňte mi to kliKaždého z nich je alespoň trochu za co si šé i víru v lidi. Dívejte se, prosím, do buvážit. Minimálně za odvahu, se kterou do doucna. Když už jste se rozhodli věnovat
svých funkcí vstoupili, i přesto, že větši- svůj čas této obci a nám občanům, věnujte
nou s politikou neměli vůbec žádnou zku- svou drahocennou energii pozitivním prošenost. Ale už z historie víme, že dobré jektům. Velice se těším, že příští Zebrin a
činy jsou po zásluze vbrzku zapomenuty webové stránky naší obce, stejně jako výnebo posuzovány jako automatické. Zřej- věska a veřejná zasedání budou věnovány
mě proto musí každý z nich následně čelit tomu, co dobrého se v naší obci chystá.
Tereza Kožuská
značnému tlaku, se kterým se také každý z
čemu věnujeme svou energii a svůj volný
čas. Budujeme nebo ničíme? Díváme se
dozadu plni nenávisti a neúcty nebo dopředu plni naděje a odhodlání?
Pokud se vám mé úvahy zdají příliš filozofické nebo naivní, chápu to. Za svým
názorem a životní filozofií si ale pevně
stojím. Proto také nemám problém se chovat slušně i nyní ke všem našim starostům.

Michal Lukavský – vymáhání, odkup a správa pohledávek
Dluží Vám bývalý partner na výživném pro děti?
Využijte novou a velice účinnou možnost vymožení pohledávky
formou zadržení řidičského průkazu dlužníka.
Zákaz řízení pro dlužníka je platný po dobu trvání pohledávky.

Více informací na http://pohledavky-lukavsky.webnode.cz/
Provádíme rovněž vymáhání a správu všech ostatních pohledávek
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Představujeme Vám – Jana Kubánka, majitele Gril servisu
Pane Kubánku, věřím, že většina našich
čtenářů Vás a Vaši firmu již dobře zná.
Přesto prosím představte se těm našim
čtenářům, kteří tu bydlí teprve krátce
nebo neměli možnost Vás dosud poznat.
Jak dlouho již žijete ve Stupicích a v čem
spočívá Vaše podnikání?
Ve Stupicích žiji od narození. Můj děda byl
řezník z Kopidlna, ale tatínek studoval na
VŠCHT, maminka pochází z Hluboké nad
Vltavou. Táta, protože nebyl v KSČ, tak
po studiích se nemohl věnovat své práci ve
výzkumném ústavu v Řeži a dostal umístěnku do Stupic do výzkumného ústavu
OSEVA, dnešní SELGEN. Já se ale narodil
v Českých Budějovicích, protože náš druhý
děda tam působil jako lékař. Tam jsem se
jen narodil, ale rodiče už bydleli tady. Ke
cateringu jsem se dostal v Německu, tam
měli řeznictví a party servis dohromady.
Jezdil jsem tam na prázdniny. Pak jsem dělal v Květnici v testační stanici prasat, kontrolovali jsme přírůstky potomstva kanců,
atd. Testační stanici zrušili a já jsem začal
soukromě podnikat. Později jsem přebral i
zpracování zvěřiny z firmy, které věnoval
můj tchán Karel Schaller prakticky celý
život. Máme gril servis, poskytujeme veškerý servis pro grilování, včetně prodeje
již naloženého masa, zvěřiny i exotického
masa, např. pštrosa, apod.
Momentálně je ideální čas na grilování.
Mohl byste nám prozradit některé finty z
Vašeho oboru? Jak nejlépe naložit maso,
jak dlouho předem a jaké používáte ingredience, pokud to není tajemství.
Nejlepší je nechat vyniknout chuť masa a
koření, to znamená nepřeplácat maso mari-

nádami. Koření používám dle druhu masa,
pak je potřeba zalít maso na 24 hodin do
oleje tak, aby bylo ponořené. Před tepelnou
úpravou je potřeba maso nechat asi hodinu
odležet při pokojové teplotě, aby nedostalo

Foto: Zuzana Čermáková
teplotní šok, když ho vyndáte rovnou z lednice a dáte na rozpálený gril. Solit lze už
při nakládání, ale maso musí být celé ponořené v oleji, aby šťáva zůstala v mase. K
masu rád podávám grilovanou zeleninu. Je
potřeba ji nakrájet na větší kousky asi tak
3x3 cm, pak ji dát nejlépe na horký kámen
a až na grilu ji pohodit kořením, ideální
je Podravka nebo jiné koření. Bylinky ze
zahrádky lze rovněž použít. No a vše zapíjíme dobrým pivem, doporučuji Koutské
pivo ze Šumavy.
Vím, že máte skvělé jelení klobásky, často
je u Vás nakupuji. Děláte si je sám?
Ne dodávám maso kamarádovi, ten je připravuje.
Pane Kubánku, jistě máte kromě grilování i jiné záliby. Jak nejraději trávíte volný
čas? Dáváte přednost rekreaci na zahrádce s rodinou nebo rád cestujete?
Já mohu říci, že práce je mým koníčkem,

jiné hobby nepěstuji.
To jste šťastný člověk, ne každý to může
říci, ale to nejezdíte třeba na kole?
Občas jezdím na kole, jinak chodím rád na
pivko do hospody na hřišti, na fotbálek.
Jak se Vám tu žije? Vadí Vám něco, co
byste rád, aby se tady zlepšilo?
Je potřeba zlepšit vztahy mezi lidmi, občas
mě někdo naštve, ale občas i mile překvapí.
Na závěr našeho krátkého rozhovoru
bych Vás ráda požádala o nějaký jednoduchý recept na letní grilování, případně
na salát či přílohu k masu.
Recepty najdete na našich webových
stránkách, ale mohu Vám dát jednoduchý
recept na grilovaná žebírka. Koupíme
vepřový bůček s kostí, nakrájíme po
jednotlivých žebrech. Na 1 kg masa dáme
hrst soli a zalijeme vodou, 2 dny necháme
v lednici odležet. Pak dáme do vroucí
vody na maximálně 20 minut cca povařit.
Pak necháme vystydnout. Vychladlé dáme
na gril, pohodíme směsí barevného pepře
navrchu a dobrou chuť. Je možno si maso
připravit dopředu a zamrazit. Pak už jen
vyndáme z mrazáku, když přijde nečekaná
návštěva. K masu podáváme grilovanou
zeleninu. Používám i kousky hlívy i
žampiony, cibuli, rajčata. Zásada je nesolit
zeleninu před grilováním, aby nebyla moc
měkká. Další recepty najdete na www.
grilservis.cz
Moc děkuji za Vaše odpovědi a za čas,
který jste mi věnoval. Přeji hodně zdraví a
ať se Vám daří Vaše podnikání a všechny
Vaše aktivity i v budoucnu.
Rozhovor vedla a zapsala
Zuzana Čermáková

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
A KOMBINOVANÉ OČKOVÁNÍ (VZTEKLINA+INFEKČNÍ NEMOCI)
PRODEJ ANTIPARAZITÁRNÍCH OBOJKŮ A PIPET PRO PSY A KOČKY
PRODEJ ODČERVOVACÍCH TABLET PRO PSY A KOČKY

se uskuteční v neděli 8. 9. 2013
v době od 17,00 do 18,15 hodin – Sibřina před Obecním úřadem
v době od 18,30 do 19,45 hodin – Stupice na návsi U Zvoničky
Majitel psa předloží očkovací průkaz, pokud jej vlastní (při očkování lze koupit nový). Očkování psů proti vzteklině je 1x ročně dle platných
právních předpisů povinné, očkovat se mohou pouze klinicky zdravá zvířata.
Očkování proti vzteklině – 120 Kč; vzteklina + infekční nemoci – 350 Kč, odčervovací tablety – 40Kč/ks

Pořádá HomeVet – Veterinář až k Vám domů • MVDr. Marta Koudelková, Nové Jirny • www.homevet.cz • tel.: 725 297 641

Strana 11

Nový Zebrin 2 / 2013

Mateřská školka
Spolupráce s německou školkou Falkenstein
Díky dotaci od agentury Tandem, která se
zabývá podporou spolupráce mezi českými a
německými školami a školkami a snaží se tak
podporovat pozitivní vztahy s našimi sousedy a rozšiřovat mezi dětmi zájem o němčinu
jako o jazyk jedněch z našich sousedů se nám
podařilo navázat spolupráci s mateřskou školou Falkenstein.
V červnu tohoto školního roku se
realizují tzv. přípravné týdny – návštěva ředitelky MŠ v Německu a
návštěva německé kolegyně v naší
MŠ za účelem seznámení se s chodem školky, vzdělávacími programy, denním programem a celkově
životem v obou mateřských školách.
Na základě těchto seznamovacích
týdnů bude pro příští rok zpracován projekt vzájemné spolupráce a
návštěvy budou pokračovat. U nás
bychom rádi toto spojili s realizací
třídy s rozšířenou výukou němčiny,
která by využila této příležitosti
učit se přímo od rodilé mluvčí a
děti by se tak mohly přirozeným
způsobem seznamovat s jazykem
našich sousedů.
První dojmy z německé školky
Týden není nijak dlouhá doba na to, aby člověk
přesně pochopil vzdělávací záměry a všechny
aspekty předškolní výchovy v Německu. Nicméně je to dostatečně dlouhá doba na to, aby
bylo možné načerpat inspiraci, získat určitý
nadhled a připravit následný projekt pro příští
školní rok.
A jaké to tedy vlastně v té německé školce je?
Něco je určitě lepší a něco je také o něco horší
než u nás, jinak to asi ani být nemůže. Moc se
mi líbí práce s portfolii dětí, které vytvářejí
učitelky ve spolupráci s rodiči i s dětmi a pro
děti jsou zdrojem a dokumentací jejich vlastního pokroku. Také je pěkné, že v Německu
nejsou tak přísná hygienická a bezpečnostní
nařízení, takže děti mají větší volnost pohybu
po budově školky a učí se tak i zodpovědnosti
za své činy a opatrnosti.
Naopak lépe jsme na tom určitě s přípravou
předškoláků a s rozvojem grafomotoriky a
rozhodně máme o hodně lepší systém stravování dětí. Odpoledne například německé děti
už nic nejedí, jejich posledním jídlem je oběd,
který není nijak objemný. Věřím, že spolupráce obou předškolních zařízení přinese
pozitivní změny do vzdělávacích programů a
podaří se nám některé věci zlepšit a některé si
zase rádi necháme takové, jaké je máme.
Rozšířená výuka angličtiny
Příští rok se v MŠ Sibřina otevřou dvě třídy s
rozšířenou výukou angličtiny. Zájem o anglič-

tinu byl obrovský a bohužel převýšil možnosti
naší školky. Personální zabezpečení neumožňuje otevřít více tzv. anglických tříd, už by to
bylo na úkor kvality a to by byla škoda. V příštím školním roce tedy zrealizujeme dvě třídy
a v průběhu školního roku se pokusíme zdokonalit v angličtině natolik, aby bylo možné v
dalším školním roce angličtinu ještě rozšířit.

Angličtina bude zařazena do běžného každodenního programu a doplněna o lekce s rodilým mluvčím, tak aby se děti přirozenou formou seznamovaly s cizím
jazykem, kulturou, svátky
a tradicemi. Výuka cizího jazyka v prostředí mateřské školy není vlastně
výukou ve vlastním slova
smyslu, jedná se o tzv. jazykovou propedeutiku - tj.
přípravu a získání kompetencí pro další vzdělávání
se v cizím jazyce. Děti se
učí vždy formou hry, zábavných aktivit a písniček,
takže je zpravidla učení se
cizímu jazyku velmi baví
a získávají k tomu pozitivní vztah, který se jim jistě
bude hodit v průběhu celého života.
Volnočasové
aktivity
V příštím školním roce
bude pro školkové i neškolkové děti a rodiče
připravena pestrá nabídka volnočasových aktivit,
které budou zahrnovat
široké spektrum činností – výtvarné, pohybové

i vzdělávací. Najdete zde řadu tvůrčích a tvořivých kroužků, různorodou nabídku sportovních činností pro všechny věkové kategorie,
jazykové kurzy, přípravu na přijímací zkoušky, individuální doučování, logopedickou
péči, přípravu na první třídu apod. Rovněž
zde budeme pořádat pravidelné víkendové
aktivity z oblasti kreativní tvorby, osobního
rozvoje a sportu. Věříme, že Vám
tato nabídka bude vyhovovat a využijete její návaznosti na mateřskou
školu, která přináší rodičům velkou
výhodu v tom, že nemusí svoje dítě
složitě převážet z jedné volnočasové
aktivity na druhou nebo naopak, že
oni sami mohou jít například cvičit
v době, kdy dítě pobývá v mateřské
škole. Více informací o volnočasových aktivitách naleznete na:
http://skolka-sibrina.webnode.cz/
krouzky/
Letní výlety
Nevíte-li, jak zabavit Vaše děti během léta, můžete se přihlásit na
letní výlety pořádané mateřskou
školou. Více informací na:
http://skolka-sibrina.webnode.cz/
kalendar-akci/
Hlásit se mohou školkové i neškolkové děti (od 5ti let). Výlet se koná pouze, přihlásí-li se dostatečný počet dětí.
MŠ Sibřina
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Zahradník Šikula radí: Stříháme živé ploty
Máme tady léto a to je symbolem pro
„sladké nicnedělání“, to však neplatí pro ty
z vás, kteří máte na své zahradě živý plot.
Chcete-li, aby živý plot plnil svoji funkci,
musíte se o něj správně starat,
především ho stříhat. Četnost
stříhání živého plotu záleží na
druhu, ze kterého je plot vysazen. Ačkoliv se může zdát, že
na stříhání plotů není nic složitého, opak je pravdou. Hned
se totiž pozná, zda je o živý
plot správně pečováno až do
doby posledního stříhání. Některé zásady jsou ale společné,
ať již máte živý plot z habru či
ze zimostrázu. Zde jsou ty nejhlavnější:
1.) Nástroje, kterými budete
plot stříhat (plotovky, žací lišta) musí být ostré, v opačném
případě rostlinu pouze „ožvýkáte“ a ta začne následně
žloutnout, což pravděpodobně
nechcete; 2.) Po stříhání nezapomeňte aplikovat hnojivo,
abyste rostlinám přilepšili
(bohatě postačí Cererit, NPK
nebo Krystalon). Nepořizujte
si drahá hnojiva, je to zbytečné a pouze vám to „tahá“ peníze z kapes; 3.) Po stříhání více
zalévejte; 4.) Velmi důležitý
je správný tvar živého plotu,
a to je lichoběžník (tzn. širší
základna a směrem nahoru se
tvar zužuje). Tento tvar je důležitý z toho důvodu, že pouze

takto se ke spodním větvím dostane světlo
a spodní část plotu netrpí chlorózou.
5.) sestříhávat můžete vše až ke starému
dřevu; 6.) nejste–li si jisti, že zvládnete

stříhat rovně, natáhněte si na začátku a na
konci plotu provázek v požadované výšce.
Pokud se teprve chystáte živý plot založit,
ale nevíte z jakého druhu, zodpovězte si
následující otázky: Chci plot
stálezelený nebo z opadavých
listnáčů?; Jak má být vysoký?;
Chci, aby rostl rychle nebo
si rád počkám; Mohou mít
rostliny ostny?; Nebudou se
kolem pohybovat malé děti?;
Zvířecí miláčci? Myslete i na
ně; Bude plot volně rostoucí
nebo jej chci tvarovat?; Jakou
cenu chci do živého plotu investovat?
Pokud jste si na následující
otázky zodpověděli, stačí si
jen vybrat: Stálezelené, rychle rostoucí keře: ptačí zob,
bobkovišeň, thuje (zeravy),
zimolez, tis prostřední; Stálezelené, pomalu rostoucí
keře: tis červený, cesmína,
mahonie, zimostráz (Buxus);
Opadavé, rychle rostoucí:
javor babyka, vrby, olše, lípa,
pámelník, habr, ptačí zob,
bez černý; Opadavé, pomalu rostoucí: buk, svída nebo
dřín, tavolníky.
Krásné léto a hodně
pěstitelských úspěchů
na vaší zahradě přeje
Jiřina Neckářová
www.zahradniksikula.cz

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

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691, Sibřina
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JSHD Sibřina
Události – povodně
Posledních pár deštivých týdnů není třeba až tolik popisovat. Hasičská jednotka
obce Sibřina byla v plném nasazení a pomáhala občanům obcí Sibřina a Květnice
jak na výzvy starosty obce, tak i na
výzvy operačního střediska HZS
Kolín. Voda, která se do obcí přivalila z polí a místních říček, zatopila
sklepy, obytné části domů a veřejné
komunikace. Jednotka provedla několik zásahů odčerpávání vody ze
sklepních a obytných prostor pomocí nedávno zakoupeného plovoucího
čerpadla. Čerpalo se od rána do večera, odváděla se voda provizorními
způsoby a hlídaly se hladiny okolních rybníků a říček. Pro jednotku to
byla velká prověrka, která proběhla
na sto procent díky vědomostem a
efektu pravidelných školení a příprav všech
aktivních členů. Sotva byla voda na ústupu,
přijala jednotka další poplachové hlášení z
operačního střediska o úniku ropných látek
do potoka v obci Květnice. Jednotka byla
na místě události během několika minut a
zasahovala společně s profesionální jed-

notkou ze stanice Říčany. Nebezpečné látky byly zlikvidovány pomocí norných stěn,
sorbentů a lokalizace zdroje úniku ropných
látek. Jedním z posledních zásahů JSDH
Sibřina byl požár rodinného domu v obci

Dobročovice, kam byla jednotka vyslána
na pomoc i přes hranici územní působnosti.
Shrnutí událostí a zásahů za posledních několik týdnů: Čerpání vody – 7×; Technická
pomoc – 2×; Sanace dětského hřiště za spolupráce s JSDH Květnice; Požár – 1×; Planý
poplach – 2×. Rádi bychom jménem velite-

le a starosty JSDH Sibřina vyjádřili veliké
uznání našemu řádnému členovi a kamarádovi Františku Šlencovi, který i přesto, že
už není žádný mladík, zvládl a pomáhal při
všech výše zmiňovaných zásazích, které
byly velmi fyzicky vyčerpávající.
Všechna čest!
Nábor nových členů
JSDH Sibřina hledá nové kolegy!
Pokud máte zájem stát se jedním
z členů výjezdové jednotky, tak
nás neváhejte kontaktovat na
jsdhsibrina@seznam.cz, Facebook
– JSDH Sibřina nebo nás můžete
osobně navštívit v hasičské zbrojnici
každou středu od 18:00 hod.
Co Vás s námi čeká?
Školení, cvičení, udržovací práce,
prověřovací soutěže, výjezdy, společenské akce se sousedními sbory a
mnoho dalšího. Pokud chcete pomáhat a plnit poslání dobrovolného hasiče/záchranáře
BEZ nároku na honorář, pak jste u nás vítáni! Hasičem může být muž i žena a starší
15ti let se souhlasem rodičů. (člen výjezdové jednotky nesmí být mladší 18ti let!)
JSHD Sibřina

Nabízíme k okamžitému odběru:

Zahradní aluminiový skleník

s okny z komůrkového PC a se základovým rámem

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

Prodej: Sanomat spol. s r.o., Říčanská 25, 250 84 Sibřina
Tel. 777 782 266, 603 415 703
e-mail: syntec@syntec.cz
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Inzerce v Novém Zebrinu
Vážení podnikatelé a živnostníci,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce
v připravovaném vydání občasníku Nový
Zebrin, který vychází přibližně jednou za
2 – 3 měsíce. Časopis vychází nákladem
400 výtisků a je roznášen zdarma do
schránek v Sibřině a Stupicích.
Inzerce pro podnikatele a občany s trvalým bydlištěm v S.a S. zdarma v rozsahu vedlejšího sloupce cca 7,30 x 5,40 cm
a v černobílém provedení příp. řádková
inzerce zdarma.
Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah
inzerce:

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

Platba: 1.) v hotovosti na obecním úřadu
Sibřina, 2.) na fakturu. Pošlete fakturační
údaje. Fakturu zasílá naše účetní. Pokud
máte zájem o inzerování v našem časopise, pošlete text ev. foto inzerátu na adresu
novyzebrin@email.cz, pokud nemáte elektronický přístup, pošlete text na adresu:
Ing. Zuzana Čermáková,
Říčanská 25,
250 84 Sibřina,
tel. 777 782 266.
S přátelským pozdravem,
Ing Zuzana Čermáková
Šéfredaktorka Nového Zebrinu
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Hledám pro své klienty nemovitosti
k pronájmu či k prodeji v této lokalitě.
Nabízím veškeré zprostředkovatelské, právní služby
i tržní odhady nemovitostí v dědickém řízení.

Kontaktujte mne prosím: tel. 725 293 526,
email: pavla.prosova@century21.cz
Pavla Prosová, CENTURY 21 Elán
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Prodej trvalek,
skalniček a keřů

Potřebujte doplnit květiny do Vaší zahrádky
nebo zakládáte zcela novou zahradu?
Pojďte se poradit a inspirovat.
Pěstuji a prodávám skalničky a trvalky
už řadu let a zákazníci se ke mně rádi vracejí
každoročně pro nové výpěstky.

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

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

