číslo 2 /2022

Velkolepý dětský den a večerní show pod taktovkou fotbalového klubu
Fotbalový klub SK Viktoria Sibřina uspořádal poslední květnovou sobotu v celém areálu hřiště den věnovaný hlavně dětem.
Den plný soutěží, odměn, zajímavého programu nejenom pro
děti, ale i dospělé. Prostě den, kdy jsme si to všichni společně
užili. Již od poledních hodin začaly proudit na stadion davy dětí
s doprovodem rodičů s cílem úspěšně absolvovat všech dvanáct
soutěžních disciplín. Odhodlání dětem rozhodně nechybělo
a některé výkony při lovení rybek, skákání v pytli, slalomu

Dětský den.

Dětský den.

s míčem nebo běhu přes překážky zasloužily uznání. A jak to
u podobných soutěží bývá, tak plnění některých úkolů přineslo
také hodně legrace a smíchu. Každopádně děti po splnění čekala
zasloužená odměna v podobě dárkového balíčku. Navíc jejich
soutěžní karty byly vhozeny do osudí a po ukončení soutěžního
dne byla vylosována dětská tombola. Hlavní výhrou v kategorii mladších dětí byla velká stavebnice Lega, u starších dětí
smartphone. (pokračování v rubrice „Dětský den“).

Dětský den – koncert.
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Den s IZS. MŠ a ZŠ Sibřina.

Čarodějnice – přípravy vrcholí.

Naši sportovci.

Požár budovy Květnice.

Strana 3

Nový Zebrin 2/2022

Zprávy z obce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dalším číslem
ZEBRINU nám skončila jarní etapa
našeho roku a blíží se nám doba sluníčka a dovolených. Rád bych, jako
obvykle, shrnul, co se za toto období
událo, povedlo i nepovedlo. Samozřejmě lépe se mluví o tom, co se povedlo.
Zcela určitě se povedla oslava „pálení
čarodějnic“, která se zdařila a opět po
dlouhé době jsme se mohli sejít a užít
si společné pohody a zábavy. Děkuji
našemu sboru dobrovolných hasičů za
zorganizování a provedení této akce.
V době psaní mého příspěvku je těsně
před spuštěním druhá akce „Dětský
den“ pořádaná fotbalovým klubem SK
Viktoria Sibřina a věřím, že bude stejně
dobrá ne-li lepší. Tímto patří můj dík
všem, kteří v osobním volnu věnují svůj
čas ve prospěch ostatních.
Podařilo se nám vysázet nové keře
u chodníčku ke školce nad benzínovou
pumpou. Touto výsadbou sledujeme
zlepšení prostředí na chodníku, s růstem
těchto keřů dojde k vytvoření optického
a prachového oddělení chodníčku od
frekventované silnice na Újezd. Zde
opět musím poděkovat našim hasičům za
zálivku této výsadby v suchých dnech,
kterou provádí na vyžádání, zdarma
a ve svém volném čase.
Dále jsme zabezpečili vyčištění všech
kanalizačních přečerpávacích jímek. Při
čištění a kontrole se bohužel ukázalo, že
v odpadní vodě (kanalizaci) se vyskytují
věci, které tam být nesmějí. Jedná se
hlavně o vlhčené kapesníky a ubrousky,
obličejové roušky, a dokonce i dětské
pleny. Bohužel toto nezodpovědné
chování některých jednotlivců ohrožuje chod čerpadel a mohou způsobit
i jejich zničení. Věřím, že se tak děje
převážně omylem, nebo neznalostí, ale
každá oprava čerpadel je v ceně přes
deset tisíc korun a v případě velkých
čerpadel v jímce na hřišti se jedná
o částky dosahujících 20-30 tisíc korun.
V případě zničení čerpadla je pak cena
tohoto čerpadla okolo půl milionu korun.
Takže kapesník za dvě koruny může
způsobit výraznou škodu nám všem.
A nejsou to imaginární hodnoty, které

„někdo jiný“ zaplatí. Zaplatili bychom
to my všichni, ve zvýšeném stočném
v položce na fond oprav. Dobrou zprávou je, že se podařilo uzavřít smlouvu
na pravidelný servis a opravy celého
kanalizačního systému s firmou Voda
Service CZ, která má nejen silné zázemí
v technice a personálu, ale má i vlastní
autorizovaný servis na čerpadla používaná v našich kanalizačních jímkách.
Pokračujeme také v reklamačním řízení
na kanalizaci ohledně nátoků balastních
vod. Osobně jsem byl přítomen kontrole celé kanalizační sítě, kterou jsme
se zhotovitelem provedli v nočních
hodinách (mezi 1:00 – 3:00 hodinou
ranní), kdy je používání kanalizace
minimální a balastní vody jsou pak
jasně identifikovatelné. Byly zaznamenány úseky nátoku a v těchto úsecích
bude provedena kompletní diagnostika
potrubí. Se zhotovitelem byly také řešeny propady silnic. V ulici Ořechová
podélný propad a v ulici K Vile propad
kolem revizních šachet. Oprava bude
provedena nejpozději do konce června.
Hlavní silnice byly řešeny s Krajskou
správou údržby silnic (KSÚS), byla
provedena společná kontrola a rizikové
úseky zaznamenány. Tyto úseky budou
KSÚS sledovány a v měsíci září bude
rozhodnuto jejich odbornými pracovníky
o rozsahu a způsobu oprav.

Po jednání a domluvě s firmou by se
měl problém vyřešit v měsíci červnu,
kdy zde odpovědná firma, bude provádět drobné reklamační práce a bude
mít zde navezenou techniku. Takže
věřím, že při čtení tohoto článku je
již problém vyřešen nebo se na něm
intenzivně pracuje.
V minulých měsících jsem získal při
jednání na zasedání hejtmanky kraje
a MAS Pošembeří (sdružení obcí za
účelem rozdělování evropských dotací
a společného rozvoje) kontakty na pracovníky zabývající se energetickými
úsporami obcí. Jejich velkou výhodou
je akreditace ministerstva průmyslu
a obchodu a jejich výstupy a analýzy
jsou certifikovaným podkladem pro
dotační tituly v této oblasti. Po několika schůzkách a prohlídce nemovitostí
v majetku obce je zpracováván základní
dokument, v němž bude určeno, kde
je možné, a hlavně finančně návratné,
investovat do nových technologií na
úsporu nákladů (solární panely, tepelná
čerpadla, zateplení inteligentní regulace
apod.). Po této základní identifikaci
bude vybrán a zadán projekt tak, aby
byl připraven pro otevírané dotace MAS
na podzim tohoto roku.

V minulém čísle Zebrinu jsem Vás informoval o změnách v autobusové dopravě.
Na posledním jednání s provozovatelem
a plánovačem integrované dopravy byly
přijaty naše požadavky a linka 303
by měla plně obsluhovat i lokalitu „u
Křenice“. Ještě se dokončují poslední
připomínky s trasováním, z důvodu nových požadavků obce Sluštice, která řeší
problém vybudování nových zastávek
a návazného požadavku na „dočasné“
zachování linky 303 ve Slušticích. To
bude předmětem poslední schůzky s poskytovatelem dopravy a nemělo by to
mít vliv na náš požadavek, aby všechny
spoje 303 obsluhovaly výše zmíněnou
lokalitu od prvního září.

Jako poslední bych rád zmínil jednání
s developery, kteří by rádi využívali
naši infrastrukturu (vodu a kanalizaci).
S každým investorem, dle jeho velikosti,
jednáme o příspěvku na infrastrukturu,
a to nejen na vodu a kanalizaci, ale i na
další služby obce jako školství, sport,
kultura. Jsme v pokročilém jednání
o kompletním zkapacitnění vodárny
(vrt, přivaděč, čerpadla, projekt atd.).
Vše zabezpečené developerem. Pokud
budeme úspěšní, budeme mít zabezpečenou základní podmínku na dostatek
vody jak pro budoucí obyvatele, tak pro
technologii změkčování vody. V současnosti již developer zajištuje studii
proveditelnosti. Doufám, že v dalším
čísle vám budu moci podat další zprávu
o vývoji situace.

Co se zatím nepovedlo. Velký dluh
mám ohledně deponie za pomníkem.

S pozdravem a přáním krásných dní.
Bc. Luděk Havel, starosta obce
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
8. 3. 2022 v budově OÚ v Sibřině od 18:30 hod.
do 19:20 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 SDH vyúčtování za rok 2021 a schvaluje SDH
– kroužku mladých hasičů na rok 2022
ve výši 40 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
na zpracování zakázky „ÚZEMNÍ PLÁN
SIBŘINA“ mezi obcí Sibřina, Říčanská
15 a Ing. Václavem Jetelem, Trojská
365/145, Praha 7.
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
22. 3. 2022 v budově OÚ v Sibřině od 18:30 hod.
do 19:15 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.
1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi
obcí Sibřina, Říčanská 15 a SMS-služby
s. r. o. V Rovinách 40, 14000 Praha 4 se
zvýšením čtvrtletní platby ve výši 2100 Kč.
Dochází k navýšení odměny za poskytování
služeb k 1. 1. 2022 – dochází k navýšení
o 300 Kč za čtvrtletí – původně bylo 1800 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek
č. 1 ke Kupní smlouvě na „dopravní
automobil pro hasiče“ mezi obcí Sibřina,
Říčanská 15 a Vcomfort, s.r.o. Uhříněveská 42, Praha 10.
Zastupitelstvo obce schvaluje a zavazuje
se: „V rámci dotace Ministerstva vnitra
JSDH-V_2021 a dotace Středočeského
kraje HAS/DOP/043581/2021 na dopravní automobil dofinancovat rozdíl
mezi celkovou cenou předmětu plnění
třeba, zveřejňujeme i průběh jednání. Plný
text zápisu je k dispozici na místním úřadu.

Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení
a projednané informace. Tam, kde je to po-

Zastupitelstvo obce schvaluje SK Viktoria Sibřina vyúčtování za rok 2021
a schvaluje SK Viktoria Sibřina na rok
2022 ve výši 130 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy
na zpracování Příkazní smlouvy na

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
26. 4. 2022 v budově OÚ v Sibřině od 18:30 hod.
do 18:50 hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování dotace Spolku SOSák za rok 2021
a schválení dotace na rok 2022 ve výši
70 000 Kč.

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 směnit
pozemek par.č.972 ve Stupicích s par.č.
145 v Sibřině za účelem výstavby veř.
prospěšné infrastruktury obce.

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
24. 5. 2022 v budově OÚ v Sibřině od 19:00 hod.
do 19:50 hod.

a projednané informace. Tam, kde je to
potřeba, zveřejňujeme i průběh jednání.
Plný text zápisu je k dispozici na místním
úřadu.

Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení

1. Projednání a schválení počtu členů
zastupitelstva na volební období 2022-2026
2. Diskuze

a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Podání informace o závěrečném rozpočtovém opatření č. 8/2021 za rok 2021
Pan starosta informoval o stavu na účtech
v závěrečném rozpočtovém opatření.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytnutí pracovně lékařských služeb
mezi obcí Sibřina a INC, Tovární 19, Jirny.
Zastupitelstvo obce schvaluje Koncepci napojení pozemku par. č. 1017 na
komunikaci přes pozemky par. č. 1028
a 1029. Technické finanční podmínky
budou dojednány následně a budou
znovu schvalovány zastupitelstvem obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje směny
pozemků par. č. 145 Sibřina s pozemkem
par. č. 972 Stupice.
„Zpracovávání zpráv ex-post monitoringu
projektů OPŽP – Vodovod a kanalizace
Sibřina, Stupice CZ.05.130/0.0/0.0/16
_042/0004881, Vodovod a kanalizace
Sibřina, Stupice CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_
043/0004879“ mezi obcí Sibřina, Říčanská 15 a Vodohospodářským rozvojem
a výstavbou, a.s., Nábřežní 4, 150 56
Praha 5 – Smíchov.

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci
usnesení č. 65/2021, týkající instalace
výdejního boxu ALZA BOX v místě
Říčanská 11 Sibřina a zrušení podpisu
smlouvy o nájmu prostor mezi obcí Sibřina a ALZA.cz. a.s. ze dne 7. 10. 2021
a pověřuje starostu obce Sibřina pana
Luďka Havla k podpisu Dodatku smlouvy
o zrušení smlouvy dohodou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o projednání zadání územního
plánu obce Sibřina a dále schvaluje
zadání Územního plánu Sibřina podle
§ 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění.
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Zastupitelstvo obce schvaluje „bez výhrad“ Závěrečný účet obce Sibřina za
rok 2021 spolu s výsledkem hospodaření
a pověřuje účetního obce převedením
hospodářského výsledku z roku 2021z účtu
431 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený
zisk/ztráta z minulých let.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky
inventarizací majetku obce Sibřina za rok
2021. Nedošlo k rozdílům mezi účetní
a fyzickou inventarizací.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce Sibřina za rok 2021 na
základě předložených výkazů Fin 1-12,
Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát.
Zastupitelstvo obce schvaluje nápravná
opatření vycházející ze Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Sibřina
za rok 2021.
• Obec neúčtovala do dne konečného
přezkoumání o vzniklé pohledávce
z části kupní ceny, která je hrazena
v 24měsíčních splátkách (od 8. 11.
2021 do 28. 10. 2023). Pohledávka za
kupujícím (fyzickou osobou) vznikla na
základě kupní smlouvy uzavřené dne
6.10.2021, schválené zastupitelstvem
obce dne 6. 9. 2021.
• Zastupitelstvo obce přijímá systémové
opatření k nápravě s tím, že účetní zaúčtuje
vzniklou pohledávku do účetnictví. Pohledávka byla zaúčtována účetním dokladem
č. 22-003-0005 ze dne 1. 4. 2022.
• Nebylo účtováno na majetkovém účtu
022 „Samostatné hmotné movité věci
a soubory hmotných movitých věcí“
o speciálním automobilu Liaz CAS 25L101, RZ AO 7739, který obec získala na
základě Smlouvy o bezúplatném převodu
majetku č. SML/33/1090/0051/2021
uzavřené dne 15. 11. 2021.
• Zastupitelstvo obce přijímá systémové
opatření k nápravě s tím, že účetní obce
zaúčtuje automobil Liaz CAS 25-L101,
RZ AO 7739, který obec získala na základě
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku, do evidence majetku. Automobil byl
zařazen do majetku účetním dokladem č.
22-003-0006 ze dne 1. 4. 2022.
• Z majetku obce a účtu 031 „Pozemky“

nebyl do dne konečného přezkoumání
vyřazen pozemek nově označen p.č.
371/2 o výměře 48 m2 k.ú. Sibřina,
který obec prodala na základě kupní
smlouvy uzavřené dne 6. 10. 2021.
Právní účinky zápisu k okamžiku
18. 10. 2021. Zápis vkladu proveden
dne 2. 12. 2021.
• Zastupitelstvo obce přijímá systémové
opatření k nápravě s tím, že účetní obce
vyřadí z účtu 031 „Pozemky“ pozemek p.č.
371/2 o výměře 48 m2. Pozemek 371/2
byl z majetku vyřazen účetním dokladem
č. 22-003-0007 ze dne 1. 4. 2022
• Transfery poskytnuté dne 8. 4. 2021
na základě veřejnoprávních smluv
s povinností vypořádání do 31. 3.
2022 byly nesprávně účtovány přímo
do nákladů na účet 572 „Náklady vybraných místních vládních institucí na
transfery“, které správně patří na účet
373 „Krátkodobé poskytnuté zálohy na
transfery“. Podotýkáme, že vyúčtování
SH ČMS bylo předloženo dne 11. 2.
2022, spolek Sosák do dne konečného
přezkoumání vyúčtování nedoložil.
• Zastupitelstvo obce přijímá systémové
opatření k nápravě s tím, že přeúčtuje
nesprávně účtování transferů z účtu
572 na správný účet 373. Spolek Sosák
podal dne 31. 3. 2022 Žádost o posunutí
termínu vyúčtování dotace obce za rok
2021 do dne 6.4.2022. Starosta obce
žádost spolku Sosák s posunutím termínu, schválil. Transfery za rok 2021 byly
v řádném termínu vyúčtovány. Transfery
poskytnuté v roce 2022 již byly správně
účtovány na účet 373.
• Záměr obce pronajmout hmotnou
nemovitou věc nebyl zveřejněn na
úřední desce po dobu nejméně 15
dnů před rozhodnutím v příslušném
orgánu obce.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo revokaci
usnesení č. 65/21 dne 26. 4. 2022, kde byl
zrušen podpis smlouvy o nájmu prostor
mezi obcí Sibřina a ALZA BOX v místě
Říčanská11, Sibřina a pověřilo starostu
obce k podpisu Dodatku smlouvy o zrušení smlouvy dohodou. Smlouva byla
zneplatněna. Nezákonná situace nevznikla.
Zastupitelé byli seznámeni se zjištěnými
nedostatky při kontrole hospodaření za

rok 2021. Zpráva s nápravnými opatřeními
bude do 15 dnů po tomto schválení zaslána
Krajskému úřadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje vlastní
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Sibřina
příspěvek hospodaření. Zastupitelstvo
před schválením tohoto příspěvku bylo
obeznámeno s hospodařením účetní
jednotky a efektivně posoudilo rizika,
která mohla v průběhu roku ovlivnit
její hospodaření a tím by omezil vznik
problémů, které by vedly k neschválení
účetní závěrky.
Formou veřejnoprávní kontroly zřizovatel
její hospodaření kontroluje.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhl.
Č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky „Základní a mateřská
škola Sibřina, okres Praha-východ“.
Na základě schválení účetní závěrky,
schvaluje zastupitelstvo obce rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové
organizace.
Zisk z hlavní činnosti 172 322,30 Kč
a z vedlejší činnosti 26 029,00 Kč se
převede/rozdělí do fondu odměn 50 000
Kč a 148 351,30 Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 1/2022.
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu
s § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění počet členů zastupitelstva
obce Sibřina na volební období 2022–2026
na 9 členů a ukládá starostovi realizaci
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o servisní činnosti mezi VODA CZ SERVICE s.r.o. Hořenice 45, 551 01 Jaroměř
a obcí Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina.
Diskuze
Podaná informace od zastupitele obce
Květnice o možnosti vybudování pěších
(cyklo) spojení obcí Květnice a Sibřina;
Podaná informace o řešení postupu ještě
nepřipojených občanů na kanalizaci; Důležitost zvýšení kapacity ČOV Sluštice.
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Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! Každý jich v průměru vytřídil bezmála 72 kilogramů!
Třídění odpadů v Česku nabralo loni na
obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí
trend, třídili navíc s takovým elánem, že
překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý
obyvatel ČR do barevných kontejnerů
v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých
5 kilogramů více než v roce 2020!
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství
vytříděných odpadů na jednoho obyvatele
podobným tempem jako v předchozích
letech. Třídění zůstali Češi věrní, v ČR
se podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy
bezmála 3⁄4 všech obyvatel pravidelně třídí
své odpady. A třídili ještě více než, kdy
předtím. V průměru každý Čech vytřídil
22,5 kilogramů papíru, 16,8 kg plastů,
stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý
půlkilogram nápojových kartonů.
Nová definice recyklace
a kroky na podporu recyklace
Zásadní dopad na plnění stanovených cílů
měly nové odpadové a obalové předpisy,

které zavedly nová evropská pravidla. Tím
nejdůležitějším byla změna statistických
definic recyklace, zejména rozlišení procesu
úpravy odpadů pro recyklaci od samotné
konečné recyklace. Pro ČR bylo také významné vyřazení produkce certifikovaných
alternativních paliv (TAP) ze statistického
vykazování recyklace, kam dosud patřila.
I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci
(materiálové využití) ještě více podpořit.
Na pozadí epidemiologických opatření tak
probíhaly dva velmi důležité procesy směřující k vyšší recyklaci. Tím prvním byla
úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí
byly zavedeny tzv. multikomoditní sběry
tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr
materiálově různých odpadů do jedné nádoby
tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich
následné oddělení. Typicky jde o sběr kovů
spolu s plasty. Tento způsob sběru umožňuje
intenzivní sběr všech tříděných komodit i v
husté zástavbě, kde z prostorových důvodů
není možné instalovat další kontejnery. Proto
tuto možnost třídění uvítala řada obcí, které
tak mohly bez problémů nabídnout hustou
síť nádob a pytlů pro sběr kovů. Díky této

změně dnes může takto kovy třídit více
než 8 milionů občanů a sběrná síť pro ně
se dále rozšiřuje.
Druhým podstatným prvkem pak byla
započatá organizační i technologická modernizace dotřiďovacích procesů na třídicích
linkách, zejména v případě plastů. Smyslem
je především odklon od výroby TAP, do
procesu recyklace, tedy zvýšení účinnosti
dotřídění na jednotlivé polymery. Tento
modernizační proces na třídicích linkách
jsme podporovali úpravou odměn, které
nejen výrazně narostly, protože kvalitní
dotřídění je pochopitelně dražší, ale také
jsou nyní navázány na samotnou dosaženou
účinnost. To pochopitelně motivuje linky k
inovacím v technologii i organizaci jejich
provozu.
Smyslem změny způsobu financování bylo
spojit jej nikoli s množstvím upravovaného
odpadu, ale především s množstvím odpadu
vstupujícího do konečné recyklace. Cílem
je tedy propojit financování třídicích linek
s měřicím bodem recyklace, který dle nové
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legislativy je na výstupu z dotřiďovacího
procesu. Současně navýšené platby reflektovaly novou zákonnou úpravu, která
vyžaduje, aby i nerecyklovatelný odpad
byl využit, alespoň energeticky. Díky
zahájené intenzifikaci procesu dotřídění
odpadu se podařilo dosáhnout dobrého
výsledku recyklace i v případě plastových
obalů, kde je podle nových definičních
podmínek zajištění splnění požadovaného
cíle recyklace nejobtížnější. Tento proces
modernizace bude pokračovat i v dalších
letech, protože pro splnění náročných cílů
směrnic EU bude nutné dosáhnout ještě
vyšší účinnosti třídění.
EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let.
Rok 2021 byl pro celý systém třídění
a recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti

nakládání s odpadem projevovala řada
problémů spojených s epidemií, ale také se
zásadně změnily prakticky všechny předpisy spojené s odpady a recyklací obalů.
EKO-KOM, a.s., problémy překonal ve
spolupráci s obcemi, městy i odpadovými
firmami. Letos je to již 25 let soustavné
spolupráce na rozvoji sběrné sítě, jejím
financování, na vylepšování technologií
třídicích linek a rozvoji recyklace obalů.
Třídění a recyklace obalů pomáhá
snižovat uhlíkovou stopu
Díky třídění odpadů v domácnostech
a obcích vzniká surovina, která se na
třídících linkách dotřídí na jednotlivé
druhotné suroviny připravené k recyklaci
a využití pro výrobu nových produktů nebo
jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí

v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje
zátěž životního prostředí-každoročně
tříděním a recyklací obalových odpadů
šetříme přírodní zdroje surovin, energii a zamezujeme rozšiřování skládek.
A díky třídění a recyklaci odpadů se nám
také daří významně snižovat uhlíkovou
stopu. Loni se podařilo dosáhnout úspory
CO2 ekv. ve výši přes 980 000 tun. Podrobné informace o výsledcích systému
třídění a recyklace EKO-KOM za rok
2021, včetně grafů, naleznete v příloze.
Kontakt pro více informací:
Lucie Müllerová,
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.,
mullerova@ekokom.cz,
tel.: 602 186 205,
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

!!!! UPOZORNĚNÍ OBČANŮM !!!!
Upozorňujeme občany, že je zakázáno odkládat jakýkoliv odpad (včetně bioodpadu)
na veřejně přístupná místa a zakládat tím černé skládky. Týká se to i polních cest a jejich
blízkého okolí. Dopouštíte se tím přestupku. Obecní úřad.
Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti
požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle
na tuhá paliva za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012
povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN
EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude
nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé
nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která
představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat
Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci
pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od
6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci
zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě,
na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21,
Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066.
Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je
možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou
dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele
žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by
mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování
dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat
všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů
Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která
je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy
(plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten
žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce
2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také
všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním
důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační
titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených
uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste
si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu,
100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň
závazně objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu?
• Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného
příslušníka nebo zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021?
To je datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého
kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991
nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
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Sdružení pro Sibřinu a Stupice
Vážení spoluobčané,
blíží se volby do obecních zastupitelstev a já bych vám rád představil naše
„Sdružení pro Sibřinu a Stupice“, jeho
kandidátní listinu a základní body
našeho programu. Nejsme žádné nově

a narychlo poskládané sdružení, většina
našich kandidátů má za sebou práci pro
obec jak v současném zastupitelstvu, tak
i v zastupitelstvech minulých. Většina
z nich vykonává dobrovolnou činnost
ve prospěch obce i mimo zastupitelstvo,
ať už při konání a provádění různých

kulturních a společenských akcí, ve
sboru dobrovolných hasičů nebo při
organizování veřejně prospěšných akcí
ve své lokalitě. Jedná se o obyvatele obce,
jejichž zájem nekončí s plotem jejich
pozemku a velkou část svého osobního
volna již teď věnují obci.

1. Luděk HAVEL
47 let, Současný starosta, Sibřina

2. Jaroslava BENDOVÁ
43 let, Sibřina – lokalita „u Křenice“

3. Martin KRUŠINA
65 let, Bankovní úředník,
bydlištěm Stupice

4. Jana KNYTLOVÁ
67 let, důchodce, členka zastupitelstva
odpovědná za kontrolní a revizní
činnost, bydlištěm Sibřina.

5. Zuzana ČERMÁKOVÁ
61 let, důchodce, vedoucí obecní
knihovny, bydlištěm Sibřina.

6. Michaela TYLEČKOVÁ
41 let, v domácnosti,
bydlištěm Stupice.

7. Petr MIK
42 let, OSVČ, velitel jednotky
dobrovolných hasičů, bydlištěm Sibřina.

8. Roman KOŠTEJN
58 Let, manager bezpečnosti,
bydlištěm Sibřina.

9. Bohuslava KOLÁŘOVÁ,
67 Let, současná místostarostka obce,
odpovědná za administrativní a účetní
provoz obce včetně vodovodu a kanalizace, bydlištěm Sibřina.

PROGRAM na volební období 2022-2026
V rámci působnosti obce musíme rozdělit
činnosti za které je obec odpovědná za:
1. činnosti „ze zákona“ - to je mateřské
a základní školství, požární ochrana,

krizové řízení a připravenost, nakládání
s odpady a poskytování služeb státu
v rámci přenesené působnosti,
2. činnosti, které vyplývají z „vlastnictví
obce“ - to jsou kanalizace a vodovod,

místní komunikace, veřejné osvětlení,
mobiliář a pozemky ve vlastnictví obce,
3. činnosti, které zvyšují kvalitu bydlení
a život v obci a nejsou součástí prvních dvou oblastí. Jedná se především
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o dopravu, ochranu životního prostředí,
kulturní, sociální a sportovní činnost,
podpora služeb a podnikání v obci.
V první řadě si musíme říct, že výchozí
situace naší obce není tak špatná. Obec
má mateřskou školku, základní školu
prvního stupně, knihovnu, fungující veřejnou dopravu, vodovod a kanalizaci, nové
chodníky a povrchy silnic, poštu, hasičskou
jednotku, sportovní areál, systém třídění
a svozu odpadu, veřejné osvětlení, velmi
dobrou údržbu obce a pěknou společenskou a kulturní činnost. Ano, dnes nám to
připadá jako samozřejmost, ale zkuste si
zapíchnout kružítko a udělat kruh cca 25
km (klidně i více :-)) a ukázat kolik obcí
do 1000 obyvatel má obdobné vybavení
a služby. To samozřejmě není jen zásluha
našeho sdružení, které je ve vedení obce
již dvě volební období, ale i předchozích
vedení obce a zastupitelů. Samozřejmě
nic není dokonalé a stoprocentní, ale rádi
vám teď představíme, na co se chceme
zaměřit, abychom se k ideálnímu stavu
co nejvíce přiblížili.

Obec je po velké infrastrukturní výstavbě,
s tím je spojená zadluženost obce, která je
přes 30% rozpočtu za 6 let (zákonný limit
je 60%). Takže peněz na investice je omezené množství. Převážná většina investic
bude muset být navázána na nějaký dotační
program. V našem volebním programu
máme pouze věci, KTERÉ JSME SCHOPNI ZAPLATIT V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM
OBDOBÍ – NESLIBUJEME NEMOŽNÉ.
A. Oblast vyplývající pro obec „ze zákona“
Tato oblast je sice státem „hozena“ na obce,
ale kvalita, způsob provedení a dostupnost
není přesně vymezena a podpora státu,
v těchto oblastech není zrovna adekvátní.
1. Školství.
Dle zákona se obec musí postarat o předškolní a základní vzdělávání. Pro převážnou
většinu obcí do 1000 obyvatel, a často
i pro mnohem větší obce, je to neřešitelný
problém (stačí se podívat okolo). Naše
obec má výhodu v pozemku a budově, byť
s několika nedostatky jako je stáří budovy,
chybějící sportovní zázemí a určitá odlou-

čenost budovy od obce. Fungující mateřská
škola je postupně doplňována každý rok
o jednu třídu základní školy. Jsem pyšný
na to, že se nám podařilo uvést tento projekt rodinné školy, poskytující ucelené
a návazné vzdělávání pro naše děti od 3 do
11 let do provozu. Děti se učí v příjemném
moderním prostředí zrekonstruovaných
tříd. Samozřejmě obecním pokladem je náš
personál ZŠ a MŠ, bez kterého by škola
byla jen budovou a hromadou materiálu.
Pokud vše půjde dle plánu, dokončíme tento
projekt do konce tohoto roku. Samozřejmě
si uvědomujeme, že základní varianta je „to
nejnutnější“ co musíme splnit, aby systém
fungoval. V projektu bychom rádi pokračovali rozvíjením kapacit, a to zejména další
přístavbou nejméně jedné třídy MŠ a zázemí
pro tělovýchovu (tělocvičnu a hřiště) tak,
aby byla zabezpečena kapacita i pro případ
populačních výkyvů (jak z důvodu porodnosti, tak přistěhování) a důstojná výuka
tělocviku. Na toto máme připraveno několik
variant realizace i financování a věřím, že
jsme schopni tuto oblast v následujících
čtyřech letech splnit.
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2. Nakládání s odpady.
Tato oblast se výrazně změnila novým
odpadovým zákonem, který uvalil spoustu povinností na obce a jejich občany.
Obec je povinna zabezpečit systém sběru
a třídění odpadu, dodržování limitu
„vyprodukovaného“ směsného odpadu
na občana a spoustu dalších povinností,
včetně zahrnutí všech služeb do jednoho poplatku. Se změnou zákona došlo
i k navýšení administrativy s tím spojené. Myslím, že se nám podařilo vytvořit
životaschopný systém sběru a třídění
odpadu. Náš Door-to-door systém je
funkční, a i odborníky doporučovaný jako
nejvýhodnější a dlouhodobě udržitelný.
Zatím jsme ve fázi vyhodnocování a už
první výsledky naznačují výhody našeho
systému. Zmizely nevábné přeplněné
kontejnery a věčný nepořádek kolem
nich, vysoce se zvýšila vytříděnost
a kvalita separovaného odpadu. Zmizelo
zneužívání našich sběrných míst. Systém
umožnil většině občanů přechod na menší
popelnici nebo méně častý svoz a vyřešil
většině občanů problém s bioodpadem.
Během tří měsíců budou známy i první
ekonomické výsledky oproti minulému
systému. Výhodou je i možnost dalšího
vývoje našeho systému. Máme v plánu
rozšířit schopnosti našeho centrálního
místa sběru odpadu (v Šálkově domě),
tak aby zde naši občané mohli odevzdávat
další tříděný odpad. V prvé řadě půjde
o elektroodpad (elektrospotřebiče), dále
o velkoobjemový odpad, aby tento odpad nemuseli občané skladovat a čekat
na současné půlroční sběry. Dále máme
v plánu vytvořit recirkulační místo pro
použité výrobky, kdy v rámci centrálního
sběrného místa bude možné již nechtěné, ale stále funkční výrobky nabídnout
zdarma ostatním. Na tento program jsou
vypsány štědré dotace, které pomohou
s budováním našeho systému nakládání
s odpadem. Náš systém sběru odpadu též
v budoucnu umožní i placení odpadu za
reálnou váhu vyprodukovaného směsného
odpadu, jakmile ho svozové firmy začnou
nabízet za rozumnou cenu.
3. Požární ochrana.
Každá obec je povinná se ze zákona
starat o svou požární ochranu a ochranu
před dalšími mimořádnými událostmi
(povodeň, vítr, epidemie apod.). K tomu

zřizuje Jednotku sboru dobrovolných
hasičů. Obec je povinna zabezpečit její
vybavení a výcvik. Hasičský záchranný
sbor zabezpečuje pouze základní a prvotní
pomoc, její organizaci a řízení. Se vším
ostatním si musí poradit obec, a to jak jí
„leží na srdci“ ochrana občanů. Naše obec
má tuto oblast velmi dobře zabezpečenou.
Má dostatek dobrovolníků, kteří jsou
ochotní ve svém volném čase a zdarma
nejen pracovat, ale i nasazovat svůj život
a zdraví pro ostatní. Naštěstí se i předchozí
vedení obce snažilo tuto oblast podporovat,
takže při záplavách, vichřicích i požárech
naše jednotka pomáhala zvládat obtížnou
situaci našich občanů. Hasičská jednotka
je velice slušně vybavená požární technikou, která navíc byla pořízena převážně
zdarma převodem od PČR nebo jiných
jednotek a opravena našimi hasiči ve
svém volném čase za peníze sponzorů.
Navíc náklady na provoz jednotky jsou
snižovány poskytováním požární ochrany,
za kterou nám další dvě obce platí. Naším
plánem je udržet vysokou akceschopnost
naší jednotky, popřípadě rozšířit nabídku
požární ochrany dalším obcím a tím dále
snížit náklady.
B. Oblast vyplývající z „vlastnictví obce“
1. Vodovod a Kanalizace.
Situace ohledně vodovodu a kanalizace je
poměrně dobře známá každému. Naším
cílem na další volební období je hlavně
zlepšení kvality vody. Máme připravený
plán, jak toho dosáhnout, a to jak technické řešení, tak financování. Pokud
budeme moci pokračovat v naší práci,
jsme schopni v horizontu nejpozději 3-4
let provést modernizaci vodárny s hlavním
cílem a tím je zabezpečit dostatek vody
a výrazné snížení její tvrdosti.
2. Pozemní komunikace.
Obec se stará o účelové komunikace ve
vlastnictví obce. Převážná většina z nich
má nový povrch. V příštím volebním
období chceme zpevnit plochu na návsi
ve Stupicích. Dále všemožně podporovat
výstavbu a obnovu polních cest. Jako
první je v programu „cesta od pomníku
k vysílači v Sibřině , poté polní cesta do
Křenice ze Stupic, cesta „na Hrázi“. Již
je schválená cyklostezka z Koloděj na
Stupice, v lokalitě „na Březině“. Budeme
se snažit vycházet pozemkovému fondu

co nejvíce vstříc, aby se tyto stavby realizovaly co nejdříve. Z rozpočtu obce
bychom rádi provedli v následujícím
období rekonstrukci stezky ze Stupic
na Královice a ze Stupic „k Fabrice“
(bývalý Progress) tak, aby se tyto cesty
daly používat i v případě špatného počasí.
3. Veřejné osvětlení (dále jen „VO“).
Zde je trendem přechod z výbojkového na
LED osvětlení a tím snížení energetické
náročnosti VO. Na úspornou technologii
máme převedenou cca ½ obce Sibřina.
Přechod na LED technologii ušetří cca
polovinu nákladů na energii. Ovšem
vstupní investice je velmi vysoká (800 Kč
za výbojku, oproti 5000 Kč za LED).
Takže výměnu provádíme postupně jak
končí životnost starých výbojek. Současné
dotační tituly pokrývají sotva 1/5 ceny
(asi 1200 Kč na 1 světlo). Máme v plánu
modernizaci provést, pokud možno tak,
aby obec nemusela vynakládat velké investice. Jednou z nabízejících se možností
je využít tzv. programu VO za korunu, kde
investor zaplatí kompletní rekonstrukci
a cena je placena z následných úspor
za energii s tím, že cena za rok nebude
nikdy vyšší, než úspora na elektřině. Po
splacení (cca 5 let) bude VO převedeno
za korunu do majetku obce.
4. Obecní zeleň, úklid a drobný mobiliář.
O obecní zeleň, prostranství a drobný mobiliář (zastávky, lavičky, koše, pietní místa
apod.) se nám starají kmenoví pracovníci
údržby obce a pracovníci nasmlouvaní na
provedení práce. V budoucím volebním
období chceme nakoupit multifunkční
techniku, která zefektivní a usnadní
práci při údržbě tak, aby se mohl omezit
rozsah nakupovaných služeb a tím došlo
k úspoře financí. Vhodným způsobem
chceme i nadále podporovat výsadbu
zeleně (stromů a keřů), aby se zlepšilo
mikroklima v obci. Zde ale narážíme na
problém vhodného umístění, neboť obec
nesmí investovat do pozemků a majetku,
které nevlastní. Nesmí sázet stromy nad
vedením plynu, elektřiny, kanalizace, vody
apod. Takže míst, kde by se dala výsadba
provést, není mnoho. Zcela určitě podpoříme výsadbu u chodníku ke školce, dále
kolem budovaných polních cest a vhodná
parková úprava by jistě slušela i návsi ve
Stupicích. K tomu máme v úmyslu stávající
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cesty osadit drobným mobiliářem, např.
u polní cesty Sibřina-Stupice, odpočinkové
místo za mostkem přes potok a lavičky
u polní cesty na Sluštice.
C. Oblast zvyšování standardu života
občanů v obci
1. Sport.
Zde je hlavním činitelem fotbalový klub
SK Viktoria Sibřina. I nadále chceme
podporovat jeho činnost v rámci finančních možností obce. Dále bychom rádi
vybudovali hřiště, kde by mohli sportovat
i občané obce, kteří nejsou organizováni
ve sportovním klubu. Nejlepším řešením
by bylo k tomu využít již připravené
plochy. Rádi bychom také vystavěli malé
multifunkční hřiště ve Stupicích. V místě
dětského hřiště plánujeme udělat z dnešní
nevyhovující sportovní plochy multifunkční
hřiště na sporty jako rekreační volejbal,
badminton, nohejbal, líný tenis, basketball na jeden koš apod. s bezúdržbovým
povrchem (nejlépe tartan apod.).
2. místa odpočinku a setkávání.
Zde máme v plánu rozvoj hřišť pro děti,
jak v Sibřině, tak ve Stupicích. Prioritou
je optimalizace herních prvků a případný

nákup nových, které budou lépe poskytovat
herní vyžití dětem. Na hřišti ve Stupicích
je to pak vybudování „zázemí“ pro rodiče
dětí a případné malé sousedské oslavy.
Dále budování odpočívadel u polních cest,
jak bylo zmíněno výše, takže se budovaná
infrastruktura bude posuzovat i v rámci
zvýšení přitažlivosti sportovních aktivit
(běh, chůze, cyklistika).
3. Bezpečnost na komunikacích.
Výstavbou chodníků a cyklostezek se
bezpečnost hodně zlepšila. Negativem
zlepšení stavu komunikací je bohužel
rychlejší jízda bezohledných řidičů.
Řešení této situace není jednoduché.
U přechodů pro chodce jsme instalovali
osvětlení, které značně zlepšilo viditelnost na přechodech. Pro snížení rychlosti
v obci máme v plánu vybavit přechody
pro chodce semaforem, který bude nejen
spínat na vyžádání chodce, ale i regulovat
rychlou jízdu. Výstavba těchto semaforů
není jak z legislativního (stavební povolení) tak finančního hlediska jednoduchá,
ale v rámci příštích 4 let by se nejméně
dva semafory ze 4 plánovaných měly
dát realizovat. Plánem je vybudovat semafory u školky, před obecním úřadem,

u autobusové zastávky v Sibřině a u autobusové zastávky ve Stupicích. Pokud
by okolní obce měly zájem vybudovat
společnou obecní policii, určitě bychom
tuto iniciativu podpořili.
4. Kultura.
Je nedílnou součástí obce a je potřeba
podporovat všemožné aktivity v tomto
směru. V minulém období se nám podařila
rekonstrukce obecní knihovny, která již
slouží občanům. Dále budeme podporovat
malé kulturní akce v návaznosti na provoz
knihovny, jako přednášky, setkání, programy pro děti apod. Dále chceme zachovat
podporu našim základním společenským
akcím, ve kterých již máme tradici, a to
novoroční ohňostroj, masopust, čarodějnice, dětský den a rozsvěcení vánočního
stromku.
5. Senioři.
Zachováme dotace na obědy, jejichž
výši jsme nyní navýšili. Chtěli bychom
podporovat kulturní akce a výlety (nejen)
seniorů, které se v minulosti konaly, ale
nyní byly z důvodu epidemiologických
opatření zrušeny.

NAŠE OBEC
Spolek „Naše obec“ je sdružení nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti,
kteří trvale žijí v obci Sibřina i v jejích
okrajových částech – Na Březině ve
Stupicích a v Nové Sibřině u kruhového
objezdu.
Kandidátku sestavila Mgr. Markéta Klapková – místostarostka v letech 2012–2014
a zastupitelka v letech 2014–2018.

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM:
Chceme a postaráme se o to,
aby naše obec byla:
čistá – CHCEME ČISTOU OBEC
Klademe důraz na to, aby byla naše obec
uklizená, zejména autobusové zastávky,
silnice, klidové zóny, pěší stezky, příkopy
u silnic atd. Nadále budeme rozmísťovat
další odpadkové koše včetně dostatečného

množství pytlíků pro psí miláčky. Nadále
budeme organizovat sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu.
uklizená – CHCEME
UKLIZENOU OBEC
Prioritou je údržba zeleně a chodníků, rádi
bychom pokračovali v obnově úsporného
veřejného osvětlení. Chceme znovu obnovit pravidelný společný jarní úklid, který
v posledních letech nikdo nevyhlašuje.
V souvislosti se změnou legislativy ve
výhledu poskytnout vývoz tříděného odpadu pro občany s trvalým pobytem v naší
obci za zvýhodněných podmínek. Chceme
udělat celkovou revizi nakládání s odpady,
určitě nesouhlasíme s tím, aby uprostřed
obce v Šálkově domě bylo stanoviště na
sběr odpadu. Rádi bychom v nakládání
s odpady spolupracovali s ostatními obcemi
a vytvořili pro občany takové možnosti,
které pro ně budou uživatelsky příjemné.

zelená – CHCEME ZELENOU OBEC
V době mého působení se podařilo získat
dotaci na zeleň. V tomto chceme pokračovat
a budeme nadále více osazovat, nejenom
kvůli estetickému dojmu, ale i kvůli odhlučnění, zadržování vody v krajině a prachu.
Bude třeba do budoucna nechat vypracovat
elektronickou inventarizaci zeleně. Je
třeba se soustavně starat o zeleň, zalévat
ji a provádět průřez náletových dřevin.
Zejména toto schází na polních cestách.
kulturní – CHCEME KULTURU
A SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ V OBCI
Podporujeme veškeré kulturní akce a spolky v obci, zaměřené nejen na děti a sport.
Podporujeme místní knihovnu a všechny
spolky: SK Viktoria Sibřina, JSDH a SDH
Sibřina, SOSák o.s. Nebráníme se vzniku
dalších spolků. Rádi bychom obnovili
pravidelné akce, na kterých se mohou
občané setkávat.
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přívětivá k dětem – CHCEME OBEC
PRO DĚTI A 1.ST. ŠKOLY
Chceme pokračovat v získávání dotací
do MŠ a ZŠ. Je třeba investovat další
prostředky do vybavení ZŠ-zakoupit další
interaktivní tabule a moderní vybavení,
zajistit kamerový systém, umístit stojany
na kola, zmodernizovat vstup do MŠ a ZŠ,
ideálně na základě čipů. Je třeba navýšit
kapacitu parkování. V současné chvíli je
maximální kapacita budovy 4 třídy ZŠ
a 2 třídy MŠ. 2 třídy mateřské školy jsou
málo, poptávka je mnohem vyšší. Je možné
buď navýšit kapacitu současné budovy
modulovými systémy nebo zbudovat další
třídy MŠ v Šálkově domě. Umístění dětí
na druhý stupeň základní školy bychom
chtěli vyřešit společnou diskusí s obyvateli
tak, abychom našli nejvhodnější řešení
pro naše školáky v rámci obce, nebo ve
spolupráci s okolními obcemi (s tím i navazující dopravu), a to vše s ohledem na
nejvýhodnější společenské a ekonomické
možnosti obce. Výhledově se bude stavět
druhý stupeň ZŠ v Kolodějích, je třeba
zahájit jednání s obcí Koloděje o možnosti
umístění našich dětí tam. Chceme obnovit
pravidelné akce pro děti a mládež. Chceme
vybudovat další klidová místa s lavičkami
a zázemím pro děti.
přívětivá k seniorům –
NA SENIORY MYSLÍME
Obec by měla myslet i na seniory, rádi
bychom zachovali dotace na obědy a do
budoucna vyčlenili nový prostor určený
přímo pro seniory.
bezpečná – CHCEME BEZPEČNÝ
PRŮCHOD OBCÍ PRO PĚŠÍ
Je třeba zajistit bezproblémové přecházení pro chodce v rámci naších obcí tak,
aby i na těch nejnebezpečnějších místech
mohli chodci přejít na druhou stranu bez
jakýchkoliv problémů. Centrum obce není
přizpůsobeno průchodu s kočárky či pro
hendikepované osoby. Chceme zachovat
ranní výpomoc na přechodech pro chodce.
Na prevenci kriminality bychom nadále
chtěli spolupracovat s městskou policií. Do
budoucna bychom přivítali i více akcí pro
mládež s důrazem na prevenci a užívání
drog. Je třeba trvale vyřešit rychlost aut
při příjezdu do obce, zejména v místech
u MŠ a ze strany od Říčan. Stále není
dořešen chodník z Květnice na fotbalové

hřiště podél hlavní komunikace. Je spousta
dalších míst v obci, která jsou pro pěší
a invalidy nevyhovující. Počítáme s nápravou.
dobře dopravně dostupná – CHCEME
JEZDIT POHODLNĚ MHD
Chceme znovu zrevidovat množství autobusových spojů a jejich časy. Stále trvá
poptávka po zastávce autobusu u budovy
ZŠ, i na dalších odlehlých částech obce
pro maximalizování využíváni MHD a tím
snížení pohybu aut po obecních silnicích.
s transparentním a přívětivým
úřadem – CHCEME PŘÍVĚTIVÝ
OBECNÍ ÚŘAD
Nadále bychom chtěli pokračovat v profesionalizaci obecního úřadu. Vzhledem
k tomu, že obyvatel přibývá, je třeba také
rozšířit pružnost úřadu, aby vyřizoval vše
pro občany hbitě, pohodlně a rychle.
sportovní – PODPORUJEME
VEŠKERÝ SPORT V OBCI
Rádi bychom se zaměřili na kompletní
rekonstrukci sportovního areálu v Sibřině
včetně parkování u něj. Podporujeme v obci
veškeré sportovní spolky. Všem, kteří se
podílejí na jejich chodu, děkujeme. Jako
budoucí cíl si stanovujeme vybudovat
v obci tělocvičnu či multifunkční halu se
zázemím, která by mohla sloužit i jako
prostor pro setkávání občanů. Rádi bychom
zavedli pravidelné sportovní akce pro děti.
příjemná pro pěší – RÁDI CHODÍME
PĚŠKY A JEZDÍME NA KOLE
Nadále chceme pokračovat v budování
dalších chodníků a spojek pro pěší. Zasadíme se o vybudování více klidových
zón podél pěších stezek, které jsou již
dnes hojně využívány Vámi, občany. To
samé platí pro cyklostezky.
územní plán –PLÁNUJEME
S ROZMYSLEM
V dohledné době je třeba aktualizovat
územní plán v naši obci. Nejsme proti
nové výstavbě, ale chceme, aby byly nové
lokality vybudovány s rozumem a nebyly
zahuštěné a byly s dostatkem zeleně a základní občanské vybavenosti. Preferujeme
výstavbu solitérních domů na parcelách
o rozloze minimálně 800 m2. Preferujeme,
aby tyto domy byly v katastru zapsány jako

domy, a ne jako bytové jednotky v případě
dvojdomů. Chceme, aby budoucí lokality
byly osvětlené, měly zajištění dostatek
parkovacích míst a zpevněné příjezdové
komunikace, které developer převede do
majetku obce.
Rádi bychom zavedli poplatek za připojení
nových domů na vodovod a kanalizaci ve
stejném duchu jako to má například obec
Úvaly. Obec nemá vypracovaný podrobný
strategický plán rozvoje. To je klíčové, na
základě tohoto dokumentu si obec vyjasní
budoucí plán investic.
Vodovod a kanalizace – obec musí dovybavit již existující infrastrukturu tak, aby
i kvalita dodávané vody byla na takové
úrovni (kvalita aktuálního obecního vrtu),
aby se co nejvíce přiblížila kvalitě vody
v Praze. Chceme, aby se i tímto způsobem
zvyšovala kvalita života v obci. Nadále
chceme systematicky postupovat v jednáních s obcí Sluštice ohledně intenzifikace čistírny odpadních vod a umožňovat
i budoucí napojení stávajících nemovitostí,
ale i nových domů.
hospodárná – HOSPODAŘÍME
ODPOVĚDNĚ
Nadále zachováme vyrovnaný či přebytkový
rozpočet. Je ale nutné přehodnotit všechny
náklady obce s tím, aby bylo možné je
více využít pro investice. Zatím se nikdo
soustavně nezabýval obnovitelnými zdroji
na obecních budovách. Jako příklad je
možné uvést osvětlení obcí, investice do
úsporného osvětlení může v dlouhodobém
horizontu přinést, Vám obyvatelům, nemalé úspory a tyto prostředky dále využít
pro investice nebo je použít na dotování
povinných poplatků (popelnice, voda, …).
Jsme pro to, aby pozice starosty i místostarosty byla neuvolněná, nikoliv uvolněná
jako je to doteď. Uvolněná pozice znamená,
že daná osoba pobírá za svou funkci plný
plat jako zaměstnanec. Upřednostňujeme
ušetření peněz za personální náklady
a plat pro místostarostu a starostu snížit
jako neuvolněnou pozici. Ušetřené peníze
chceme investovat zpět do obce. Rádi
bychom zvýšili počet trvale hlášených
osob v naší obci.
propojená – JSME VŠICHNI
Z JEDNÉ OBCE
Lokalita Na Březině a Lokalita Nová Sibřina
Na naší kandidátce máme cíleně občany
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právě z těchto lokalit. Pociťujeme, že
komunikace obecního úřadu s těmito lokalitami není moc úspěšná. Rádi bychom
to změnili. Zástupci těchto částí tak mohou
lépe prosazovat své zájmy.
Pokud se vám náš program líbí, vhoďte
do volební urny lístek NAŠE OBEC.
Děkujeme za projevenou důvěru.

Prioritní body programu spolku NAŠE OBEC
Dopravní bezpečnost v obci, zklidnění provozu v obci
Šálkův dům – rekonstrukce
Nakládání s odpady, revize současného systému
a hledání řešení, které je výhodné pro všechny občany

Kdo jsou naši kandidáti, ve zkratce:
Mgr. Markéta Klapková
Je mi 45 let. Kandidátka NAŠE OBEC je týmem lidí ze všech částí naší obce, kteří jsou skutečně připraveni pro obec pracovat odpovědně, s rozmyslem, s chutí a velkým nadšením. Jako hlavní priority vidím
zlepšení dopravní bezpečnosti obce, zejména pro pěší, rekonstrukci Šálkova domu a sportovního areálu,
rozvoj a podporu školy a školky, v neposlední řadě výsadbu a údržbu zeleně, vytvoření dalších klidových
zón. Mým životním motem je: „Realitu vytváří mysl.“
Jsem vystudovaná učitelka, 13 let podnikám. Zkušenosti s prací pro obec mám jako zastupitelka a místostarostka v letech 2012-2018. Jsem vdaná, mám 3 děti a v obci trvale žiji od roku 2005.
Ing. Peter Kurej
Je mi 46 let a kandiduji za NAŠI OBEC, která chce pracovat pro obec společnými silami tak,
abychom mohli být na ni všichni hrdí. Obec musí pracovat pro všechny občany stejně. Rád bych
využil své zkušenosti nejenom z vedení malé společnosti, ale i ze zahraničí. Přebytkový rozpočet
je nutný pro příští investice a rozvoj obce, neboť efektivní vynakládání s penězi občanů je jednou
z mých priorit.
Pracuji jako manažer pobočky, jsem ženatý, mám 3 děti, ve Stupicích žiji od roku 2012 v části Na
Březině.
Mudr. Jaroslav Černý
Je mi 68 let, mám tři děti a v obci žiji přes 20 let. K mým koníčkům patří včelaření, rybaření a zahrada.
Jsem zubní lékař a narodil jsem se v roce 1954. Mým cílem je být aktivním členem týmu, který se bude
starat o prosperitu obce založenou na dobrém hospodaření tak, aby to pocítil každý, kdo kde zde bydlí.
Například tím, že se část veřejných prostředků bude investovat tam, kde to pocítí každý (dotace odvozu
odpadu nebo stočného). Mám zkušenosti s vedením pracovního kolektivu a ekonomickým provozem
středně velké firmy. Domnívám se, že pro výkon lékařského povolání i pro funkci zastupitele je důležitá
přítomnost důvěry a schopnost lidem naslouchat.
Bc. Světlana Jelisejeva
Pracuji jako účetní, OSVČ, jsem vdaná, mám 2 děti a v obci trvale žiji od roku 2019.
V části nové výstavby u Křenice. Moje děti se učí v ZŠ Sibřina a aktivity mé rodiny se realizují přímo v naší
obci nebo blízkém okolí. Na budoucnosti a rozvoji naší obce mi moc záleží – rostou tu moje děti a chceme
tu strávit spoustu dalších let. Pro úspěšnou budoucnost jakéhokoliv záměru jsou důležité strategické kroky
v dlouhodobém horizontu. Už teď je třeba investovat do rozvoje obce a plánovat její vzhled na desítky let
dopředu a pomalu se k té budoucnosti přibližovat. Investice do budoucnosti naší obce zvýší její atraktivitu
a tím se bude zvyšovat počet trvale přihlášených obyvatel v obci, což přinese další prostředky do rozpočtu obce.
Svoji vizi vidím v potřebě naslouchat potřebám obyvatelů ze všech části naší obce.
Ing. Martin Mazura
Jsem podnikatel, ženatý, mám dva syny a v Sibřině žiji od roku 2005.
Mou hlavní prioritou je spolupráce fotbalového klubu SK Viktoria Sibřina s obcí. Jsem předsedou
výboru klubu od roku 2014 se soustavně věnuji práci ve fotbale s mládeží a od roku 2021 jsem předsedou klubu. Po dobu mého působení se podařilo na hřišti vybudovat závlahu a přístřešek pro techniku.
V dalším zvelebování celého areálu chceme nadále pokračovat. Velkou motivací pro všechny členy
klubu je především velká účast malých dětí a mládeže na aktivním sportování.
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Zprávy z obce – volby
Ing. Stanislav Mikel
Je mi 45 let. Jsem 24 let ženatý, mám 2 dcery a v obci trvale žiji od roku 2007.
Aktuálně jsem manažer v bance. 14 let jsem zaměstnán a podnikal jsem jako účetní. 7 let jsem pracoval
pro firmy po celé Evropě, kdy mým cílem bylo vždy provést audit hospodaření společnosti a připravit
a realizovat strategii na zlepšení jejího fungování a nakládání se zdroji. Což je hlavní motivací pro mou
kandidaturu. Rád bych provedl audit hospodaření obce a podílel se na efektivním využívání zdrojů
obce ve prospěch všech občanů.
Veronika Štěrbová
Je mi 53 let a mám dvě děti. Jsem rodačka
ze Sibřiny. Pracuji jako podnikatelka
v naší obci už několik let. Zabývám se
prodejem českých farmářských výrobků a točené zmrzliny. Ráda bych, aby
v obci bylo lepší prostředí a vyžití pro
menší děti a aby se zklidnila doprava.

Martina Volfová
Pracuji jako prodavačka. Je mi
47let, jsem vdaná a mám 2 děti.
Ve Stupicích žiji od roku 2009.
Chceme všichni to samé. Aby
se nám tu žilo dobře. Mám ráda
procházky a kolo, takže priorita
pro mě chodníky a cyklostezky.

Marie Sedněva
V Sibřině žiji trvale od roku 2007, v minulosti jsem provozovala pneuservis a nyní pracuji jako prodejní
technik, ve volném čase ráda jezdím na motorce.
Je mi 50 let. Vystudovala jsem střední průmyslovou školu dopravní. Mojí hlavní prioritou v programu
obce je revize nakládání s odpady.
V obci stále chybí místo pro mládež od 12 ti let a prostor pro setkávání lidí, např. společenský sál
s restaurací.

Jste dodavatel služby nebo výrobku z území Místní akční skupiny
Region Pošembeří? Jste ten, co chce nakupovat od místních?
Navštivte stránku http://trzniceposemberi.cz/
MAS Region Pošembeří by rád podpořil místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých
výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu menších a středních podnikatelů v území formou bezplatné on-line inzerce na http://trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb
a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení
nabídky a poptávky v regionu. Na webových stránkách pracujeme a příspěvky postupně vkládáme. Příspěvek si můžete
vložit i sami, my jej schválíme, případně upravíme a následně zveřejníme. Pokud něco vyrábíte nebo poskytujete služby,
tak neváhejte a kontaktujte nás. Pokud někoho takového znáte, žádáme Vás, řekněte mu o nás. Kdo si chce nakoupit
od místních, koukněte na stránky a oslovte je. Dále máme otevřenu 5. výzvu Programu rozvoje venkova, koukněte na
https://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/prv/5-vyzva/
Uzavřeli jsme a vybrali 3 projekty a 2 jako
náhradní projekty k podpoře z 8. výzvy
Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) zaměřenou na Bezpečnost
https://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/
dotace-2014-2020/irop/8-vyzva-bezpecnost-dopravy-cyklodoprava/.
Co nás čeká nyní? Příprava Akčních plánů
nové Strategie na další dotačního období
2021-2027. Pojďte s námi na ní pracovat!
Za Region Pošembeří o.p.s.
Ing. Šárka Pučálková, Český Brod, 29. 4. 2022
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Dětský den
Pokračování článku z titulní strany: Velkolepý dětský den
V průběhu odpoledne bylo možné shlédnout
také zajímavá vystoupení. Těm nejmenším
předvedl své originální vystoupení kouzelník
pan Kravata. Svým kouzlením a klaunským
vystoupením zaujal děti od prvního okamžiku,
čehož důkazem byl také úžas v jejich tvářích
a rozléhající se dětský smích. Program pod
taktovkou pana Kravaty vyvrcholil skvělou
dětskou diskotékou.
V další části odpoledne jsme ve spolupráci
s kynologickým klubem Kyje připravili
návštěvníkům ukázku poslušnosti a obrany
sportovní kynologie. Dokonalou souhru
se psem předvedlo hned pět zkušených
psovodů. Zaplněné tribuny sledovaly skvělou
prezentaci výcviku psů, kterou divákům
doplnil svým odborným komentářem
mistr sportu a mistr republiky ve sportovní
kynologii p. Břetislav Ťujík.
Trochu šílenou zábavu přinesl také fotbal
v nafukovacích koulích – bodyzorbing.
Pohled na pobíhající a do sebe narážející
a valící se koule přinesl spoustu nečekaných a
úsměvných situací. O atrakci byl mezi dětmi
velký zájem, a tak dvanáct nafukovacích
koulí bylo v permanenci až do pozdních
večerních hodin.
Večerní program již byl určen výhradně
pro dospělé. Postavenou stage si zabrala
pro sebe rocková kapela Artur, která od
prvních minut dostala přítomné do provozní
teploty. Součástí večerního programu
bylo také losování dospělácké tomboly
o praktické a hodnotné ceny. Výherci si tak
odnesli např. svinovací metr, lékárničku,

karton vína, 12- letou whisky a pro vítěze
byl připravený mobilní telefon. Skvělý
den pak vygradoval závěrečným blokem
rockových pecek.
Závěrem si dovolujeme poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu
sobotního odpoledne a večera. Děkujeme
holkám i klukům, kteří provedli příchozí
děti soutěžemi, všem, kteří pro návštěvníky
připravili výborné občerstvení a všem, kteří
se starali celý den o skvělou atmosféru
a zábavu. Speciální poděkování patří hlavním
organizátorkám celého dne paní Janě Fořtové

a paní Daně Beránkové. Velké poděkování
patří za podporu všem sponzorům – obcím
Sibřina a Květnice, společnostem Generali
Česká pojišťovna, Attl, Dřevo Praha, Jatky
Český Brod, Addinol, PLK a Studio Alena,
kteří významnou měrou přispěli k tomu, že
jsme mohli největší společenskou akci v obci
zorganizovat. A poslední poděkování patří
téměř tisícovce návštěvníků, z toho více
než třem stovkám dětí, kteří s námi strávili
výjimečné sobotní odpoledne.
Peter Pikna,
člen VV SK Viktoria Sibřina
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Fotbalisti

KÁBA CUP 2022
Mladší žáci na turnaji
KÁBA CUP 2022
Kvalitní a dlouhodobá práce s mládeží
v našem klubu se začíná projevovat také
zájmem o účast našich týmů na tradičních
turnajích. Důkazem je také pozvánka od
pořadatele turnaje KÁBA CUP. V letošním
roce se jedná již o jeho osmý ročník a turnaj
je určen pro kategorii mladších žáků. Turnaj
je rozdělen na sérii kvalifikačních turnajů
a finálový turnaj. Naši kluci se 3. května
zúčastnili kvalifikačního turnaje v Nespekách.
Po vítězství v základní skupině přišel na řadu
rozhodující souboj s týmem Hrusic. Kluci
bojovali až do konce, bohužel na soupeře
nestačili a postup na finálový turnaj jim
těsně unikl. Tak doufáme, že v příštím roce
pořadatelé turnaje nás znovu osloví a naše
fotbalové naděje další šanci na postup do
finále KÁBA CUPU využijí. Nicméně za
účast v turnaji byli kluci odměněni formou
voucheru na 15 vstupenek na ligové utkání
SK Slavia Praha.
Jarní část soutěží vrcholí
Po absolvování zimní přípravy jsme uvítali
zahájení jarní části fotbalových soutěží. Na
přelomu března a dubna tak všechny naše
týmy vstoupily do ostrých soubojů se soupeři.
Zajímalo nás, jak si povedou týmy starší
a mladší přípravky ve skupinách Elita, do
kterých postoupily po podzimu. Zdali A-tým
naváže na úspěšný závěr podzimní části.
Nebo jak se bude dařit našemu „fotbalovému
potěru“ na turnajích. Těšili jsme se také na
zaplněné tribuny a podporu fanoušků napříč

Ministar
kategoriemi. Níže naleznete výsledkový
servis našich týmů.
Ministar – kluci absolvují soutěž turnajovým
způsobem za účasti šesti týmů. V prvním
turnaji se našim nejmladším nedařilo
a obsadili poslední místo. Naštěstí forma se
v průběhu jara graduje a dostavilo se také
výrazné zlepšení. Výsledkově se to projevilo
v následujících dvou turnajích v podobě třetího,
resp. druhého místa. Přejeme klukům, ať se
jim daří i nadále a poslední turnaj jara vyhrají.
Mladší přípravka – skupina ELITA, kluci
odehráli pět zápasů s bilancí dvě výhry, jedna

remíza a dvě prohry s aktivním skóre 70:65.
Zaujal nás výsledek zápasu s A-týmem
FK Říčany, který kluci zvládli na jedničku
a porazili soupeře na jeho hřišti 18:3.
Starší přípravka – skupina ELITA, tým
od prvního zápasu zjistil, že hrát v kvalitní
skupině bude náročné. Nicméně po první
vysoké prohře kluci výkony stabilizovali
a odehráli vyrovnané zápasy. V dalších
zápasech dosáhli na dvě vítězství a tři velmi
těsné prohry.
Mladší žáci – po šesti odehraných utkáních
patří klukům v tabulce za čtyři vítězství
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Fotbalisti
a dvě prohry třetí místo. Nebýt velmi
nešťastné venkovní prohry 1:0 s A-týmem
Klecan, mohlo být postavení v tabulce
ještě příznivější. Svým fanouškům dopřáli
kluci také gólové hody, a to ve venkovním
zápase se Spartou Mratín, kterou porazili
vysoko 15:0.

člen VV SK Viktoria Sibřina

Starší žáci – za tři vítězství, stejný počet
proher a jednu remízu jsou kluci aktuálně
ve středu tabulky. Zajímavostí je skóre
z vítězných zápasů. Kluci nasázeli soupeřům
22 branek a pouze jednu inkasovali. V zápase
se Sokolem Dobré Pole se na domácí půdě
blýskl hattrickem Filip Šebek.
Muži – od zahájení jarní sezóny bylo zřejmé,
že tým se nehodlá smířit s podzimním
středem tabulky a od prvního zápasu začal
dotahovat mužstva před námi. Zásluhou
jarní, 17 - ti bodové porce za pět výher, dvě
remízy a jednu prohru se mančaft výrazně
přiblížil k třetímu místu v tabulce. Čtyři
kola před koncem ztrácí Viktorka pouze
čtyři body na bednu. Držíme palce, ať se
závěr sezony vydaří.
Závěrem děkujeme všem fanouškům,
fanynkám, kteří chodí podporovat týmy SK
Viktoria Sibřina při jejich utkáních nejenom
doma, ale i venku a ženou tak naše sportovce
k lepším výkonům.
Autor: Peter Pikna,

Muži

Mladá přípravka

Starší přípravka
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Hasiči
Je tu červen a vy máte v rukou vydání dalšího čísla časopisu Nový Zebrin
a s ním i dalších pár slov a informací o dění v SDH a JSDH Sibřina
Činnost jednotky (JSDH)

Standardně začneme hlavní činností
jednotky a tou jsou samozřejmě výjezdy
k mimořádným událostem. Od uzávěrky
minulého čísla Zebrinu (02/2022) do uzávěrky
tohoto čísla Zebrinu jednotka vyjížděla ke
12 mimořádným událostem. Krom dvou
tzv. „technických pomocí“ – pomoc při
vyhledávání osoby po dopravní nehodě
a odstranění stromů spadlých do vozovky
- jednotka vyjela k deseti požárům, z nichž
3x to byl požár trávy/polního porostu,
4x požár balíků slámy/stohu a 3x požár
budovy. Za zmínku stojí především požár
opuštěné budovy v ulici Na Ladech v obci
Květnice (u Mlýnského rybníka), který
lze, svým rozsahem a počtem nasazené
techniky při jeho likvidaci, považovat
za jeden z nejnáročnějších zásahů naší
hasičské jednotky v uplynulém období.
Další činností byly tzv. „předváděčky“
– členové jednotky se s naší technikou
zúčastnili nejprve Dne s IZS pořádaného
MŠ a ZŠ Sibřina a následně jsme pak
na Den hasičů přijali pozvánku do MŠ
Sluníčko v MČ Praha – Újezd nad Lesy. Na
obou akcích se děti seznámily s technikou
a vybavením, které jednotka používá
k výjezdům k mimořádným událostem,
poslechly si povídání o tom, jak se zachovat
v různých problematických situacích
a ty odvážnější si pak zkusily „hašení“
pomocí tzv. malé „D“ proudnice. V MŠ
Sluníčko bylo malý bonusem navázání
kontaktu s JSDH Praha – Újezd nad Lesy,
která s námi na akci spolupracovala. Obě
tyto akce se vydařily a my věříme, že se
nekonaly naposledy.
Koncem února se jednotka zúčastnila oslav
Masopustu pořádaných sdružením SOSÁK,
kde zajišťovala požární dozor. Dále se
pak jednotka rozrostla o další dva členy,
kteří se zúčastnili základního výcvikového
kurzu rozšířeného o nástavbový výcvik
nositelů dýchací techniky – oba výcviky
nováčci úspěšně dokončili.
Významnou událostí v novodobých dějinách
jednotky bylo převzetí nového dopravního
automobilu Ford Transit, získaného
za pomoci finanční dotace z HZS ČR,

Den hasičů, MŠ Sluníčko.

Pořár pily ve Stupicích.
finančního přispění Středočeského kraje
a obce Sibřina. Jedná se o první zcela nové
vozidlo zařazené v činné službě u naší
jednotky. Bude sloužit pro výjezdy jednotky
k mimořádným událostem, případně jako
logistická podpora jednotky a v neposlední
řadě i k reprezentaci jednotky a sboru
dobrovolných hasičů.

Činnost sboru (SDH)

Největší akcí Sboru dobrovolných hasičů
a Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v nedávné době bylo uspořádání letošních
„Čarodějnic“. Tuto akci Sbor, jak je zvykem,
zajišťoval od A do Z – od stavby hranice,
přes výrobu čarodějnice, občerstvení,
dovednostní soutěže pro děti, zajištění
zábavy v podobě vystoupení živé kapely
až po požární dozor nad celou akcí. Bylo to
sice náročné a hektické, ale členové sboru
a jednotky se se svými úkoly vypořádali
na výbornou. O čemž vypovídají i četné

kladné ohlasy na tuto akci. Za toto všem
zúčastněným členům patří veliký dík.

Kroužek mladých hasičů

Pravidelné středeční schůzky a tréninky se
začínají pozitivně projevovat – členové/
členky kroužku mladých hasičů sbírají
medaile a velice slušná umístění ve svých
kategoriích na soutěžích Ligy TFA Junior,
kterých se účastní.
Soutěž Praha-Ďáblice
Dívky 9-11let 3. a 4. místo
Dívky 12-15let 3. a 4. místo
Chlapci 9-11let 3. a 9. místo
Chlapci 12-15let 8. místo
Soutěž Praha-Braník
Dívky 9-11let 3. a 9. místo
Dívky 12-15let 3. a 7. místo
Chlapci 6-8let 8. a 16. místo
Chlapci 9-11let 1. místo
Chlapci 12-15let 5. a 17. místo
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Hasiči
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/ JSDH
a SDHSibrina a na Instagramu Hasicisibrina
Za SDH a JSDH
zpracoval: Jaroslav Benda,
foto: archiv JSDH Sibřina

Den s IZS, MŠ a ZŠ Sibřina.

Mateřská a základní škola
Co nám přineslo jaro do základní a mateřské školy Sibřina?
Jaro je v plném proudu a my si užíváme
sluneční paprsky, vzduch vonící deštěm,
čerstvou trávou nebo rozkvetlými stromy.
Letošní jaro, oproti loňskému „covidovému“,
si užíváme plnými doušky, hlavně setkávání
s rodiči a dětmi. Za uplynulé dva měsíce
mají děti spousty zážitků. Připravili jsme
si pro budoucí školáky a jejich rodiče dny
otevřených dveří v naší ZŠ. Pro dětičky,
které se chystají na nástup do MŠ proběhlo
Pohádkové odpoledne, kdy se seznámily
s pohádkou O Červené karkulce, O třech
prasátkách a O perníkové chaloupce. Při
té příležitosti si mohly prohlédnout naše
třídy a poznat naše paní učitelky. Rodiče
měli prostor pro své dotazy. V březnu také
proběhly ve dvou termínech Školy nanečisto.
Cílem setkání bylo připravit děti hravou
formou na vstup do školy, prohlédnout si
budoucí působiště, posadit se na chvíli do
školních lavic a seznámit se s prostředím
základní školy a s paní učitelkami.
Záměrem vzdělávání v oblasti sociálně-kulturní
je uvést děti ze ZŠ a MŠ do společenství
ostatních lidí, do života v lidské společnosti
i do světa kultury a umění, pomoci dítěti
osvojit si potřebné dovednosti, návyky
i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané
společenské, morální a estetické hodnoty
a podílet se na utváření společenské pohody
ve svém sociálním prostředí. Tuto oblast
vzdělávání rozvíjíme především návštěvou
divadel, kdy se děti setkají se svými vrstevníky,
pěkně společensky se obléknou, zhlédnou

krásná divadelní představení. Děti z 1.A
a předškoláci navštívily divadlo Gong. Užily
si divadelní představení Ferda Mravenec.
Nejmladší dětičky ze třídy Berušek a Žabiček
navštívily divadlo v Horních Počernicích
a užily si Včelí medvídky. Třída 2.A si
udělala výlet do Národního muzea. Děti
také v rámci spolupráce mezi ZŠ a MŠ měly
možnost nastudovat dramatizaci pohádek
O veliké řepě a Boudo budko, které si navzájem
zahrály. Zjistily, že je divadlo velmi baví
a líbí se jim rozdávat radost. Vlastní kulturní
vystoupení si připravily také děti z MŠ na
akci Vítání občánků v obci Sibřina. Také
si rádi zveme divadélka přímo k nám do
školy. Navštívil nás kouzelník s pejskem
Edou, který nám ukázal, jak si společně
hrají a kouzelník poučil děti, jak se mají
o pejsky starat. Protože si uvědomujeme, jak
je důležité vést děti k hudbě, probíhají v naší
MŠ pravidelné hodiny hudební nauky s paní
ředitelkou a také nás navštívil odborník,
který děti zábavnou formou učil bubnování
a rytmizaci na afrických bubnech.
Záměrem vzdělávání dětí v enviromentální
oblasti je založit u dětí elementární povědomí
o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka
na životní prostředí – počínaje nejbližším
okolím a konče globálními problémy
celosvětového dosahu a vytvořit základy
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte
k životnímu prostředí. Protože se děti učí
především prožitkem a hrou, využíváme
každou příležitost k rozvoji této oblasti

u dětí. Oslavili jsme s dětmi Světový den
vody. Děti si oblékly modré oblečení
a formou hry si připomněly význam
vody pro živé organismy, nutnost šetření
vodou, prakticky si vyzkoušely některé
vlastnosti vody a ověřily si své znalosti
pomocí vědomostního kvízu. Dne 22. 4.
jsme oslavili Den Země. Paní učitelky pro
děti připravily naučnou stezku. Připomněli
jsme si s dětmi potřebu ochrany přírody,
vysvětlili jsme si, že jsme d ůležitou
součástí planety Země, dozvěděli jsme se,
jak se starat o naši přírodu, jak ji chránit
a vyzkoušeli jsme si třídění odpadů do
správných kontejnerů. V tento den si také
jednotlivé třídy osázely své nové velké
truhlíky, které se od podzimu těšily na
naši péči a nové rostlinky. V květnu jsme
realizovali návštěvu Botanické zahrady
a prohlédli jsme si výstavu motýlů ve
skleníku Fata Morgana. V rámci akce
Ukliďme svět jsme si uklidili okolní
prostředí naší školy. V letošním roce nám
epidemická situace dovolila uspořádat
Čarodějnice, kdy si děti užily maškarní rej
a opékání buřtíků na naší školní zahradě
a zorganizovat akci Den bezpečnosti. Děti si
prohlédly sanitku, ukázky lékařů, prohlédly
si policejní vůz a ukázku policejních
psů a užily si stanoviště, která pro děti
připravili dobrovolní hasiči ze Sibřiny,
včetně prohlídky hasičského vozu.
Další oblastí, kterou je u dětí velmi důležité
rozvíjet je oblast biologická. Záměrem je
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MŠ Žabičky, jarní tvoření.
podporovat zdravý růst dětí, podporovat
fyzickou pohodu, zlepšovat u dětí tělesnou
zdatnost a pohybovou kulturu, podporovat
rozvoj pohybových dovedností. Na zimní
kurzy bruslení pro děti ze třídy Žabiček
a Včeliček a plavecké kurzy určené pro
třídy 1.A a 2.A jsme v tomto jarním
období navázali procházkami po okolí
MŠ, sportovními aktivitami na naší krásné
zahradě a v červnu se děti mohou ještě
těšit na letní olympijské hry.
Tak jako každý rok, přijde chvíle, kdy
se rozloučíme v MŠ s našimi nejstaršími
dětmi. Od září se stanou prvňáčky
a usednou do školních lavic, připravujeme
pro ně akci na naší školní zahradě, kdy se
s nimi rozloučíme a budeme je pasovat na
prvňáčky. Přejeme jim štěstí v jejich dalším

Žabičky, Hájovna.

ZŠ 1. A a MŠ Včeličky, divadlo Gong.
vzdělávání a věříme, že naše školka se pro
ně stane hezkou vzpomínkou na celý život.
Velice nás těší zájem rodičů o naši základní
a mateřskou školu. Děkujeme za vaši účast
na akcích. Těší nás velký zájem rodičů
o zápis dětí do naší základní a mateřské školy.
Přejeme vám krásné léto plné odpočinku,
pohody, sluníčka a příjemných zážitků.
Děkujeme za vaši přízeň v letošním školním
roce. Těšíme se na další setkání s vámi!
Hana Fraňková
a kolektiv ZŠ a MŠ Sibřina
McDonald‘s Cup
Letos se žáci ze Základní školy Sibřina
poprvé zúčastnily fotbalového turnaje

McDonald ´s Cup. Připravovaly se poctivě
několik měsíců pod vedením nadšených
a obětavých trenérů Markétky, Míši a Filipa.
Ti je dvakrát týdně trénovali na fotbalovém
hřišti SK Viktoria Sibřina.
Okresní kolo turnaje se konalo na městském
stadionu v Čelákovicích, kam malé sportovce
dopravili dobrovolní hasiči Sibřina.
Jsme hrdí na výkony všech našich sportovců,
kterým se podařilo střelit několik krásných
gólů. Zápas od zápasu výkonnost rostla
a s tím i radost všech zúčastněných.
Těšíme se na další
fotbalovou sezónu na naší škole.
Sportu zdar a fotbalu zvláště…
Mgr. Michaela Šrůtek Jiráková
ZŠ Sibřina
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Knihovna
Co je nového v naší knihovně, aneb
Pozvánka na slavnostní otevření nové knihovny
Milí čtenáři,
mám velkou radost, že konečně se naše
knihovna dočkala slíbeného zázemí
v podobě nové kuchyňky a úložných
regálů na archiv a vyřazené knihy. Také

tiskárna se dočkala svého vlastního stolku
a nebude nám překážet na pracovním stole.
Vše je z dílny Petra Mika. Pan Mik je moc
šikovný, má sice poněkud delší dodací
termíny, ale přesto mu chci moc poděkovat

za vše, co pro naši knihovnu vytvořil. Tedy
nejen pro nás knihovnice, ale i pro naše
čtenáře. Konečně je knihovna přívětivé
místo. Zbývá už jen obstarat křesílko do
čtenářského koutku.

Ráda bych pozvala všechny naše čtenáře a jejich přátele a známé
na sousedské posezení a seznámení se s novou knihovnou.
Přečteme Vám zajímavé úryvky z našich knižních novinek a rády si s vámi popovídáme o tom, co byste v knihovně
rádi podnikali, jaké zajímavé aktivity nám můžete nabídnout. Uvítáme nabídky na tvořivé dílny, kursy vaření, pečení,
výtvarné techniky, floristické či zahrádkářské rady a porady, zkrátka vše, co by vás mohlo zajímat a co byste rádi
představili vašim sousedům a známým. Občerstvení zajistíme, ale uvítáme i Vaše domácí dobroty.
Akce se koná v prostorách knihovny 29. 6. 2022 v 16:30, poslední den před prázdninovou uzávěrkou.

Do knihovny
jsme pořídil další
zajímavé tituly:
Kateřina Tučková
Bílá Voda
Dlouho očekávaný
přelomový román
o ženách, víře a zlu
Bílá Voda. Takto
poeticky se jmenuje pustá vesnice skrytá
ve stínu pohraničních hor, kam kdysi
přicházely zástupy poutníků vyprosit si
pomoc u zázračné sošky Panny Marie.
Právě sem o několik století později
přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla
před svou minulostí, která ji přivedla
na pokraj sebevraždy. Namísto kláštera
s početnou řeholní komunitou tu však najde
pouze několik řádových sester, vedených
svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do
Bílé Vody o poslední zářijové noci roku
1950, kdy komunistický režim zosobněný
démonickým páterem Plojharem odvlekl
v rámci Akce Ř všechny řádové sestry do
sběrných klášterů. Mladičká Evarista tehdy
dostala na výběr: vrátit se do civilního
života, nebo s ostatními sdílet jejich příští
osud. Nezaváhala ani na okamžik. Stejně
jako všechny řeholnice byla nasazena
na nucené práce a vystavena ponižování
v komunistickém kriminálu i mučení, aby
se vzdala víry v Boha. Marně. Lena však

zjistí, že tím Evaristin dramatický příběh
pouze začíná, a brzy pochopí, že démoni
obcházející minulost bělovodských řeholnic
nezmizeli, a navíc jsou součástí i jejího
vlastního osudu.
Hana Marie Körnerová
Heřmánkové údolí
Strhující příběh ženy, které osud původně
rozdal horší kartu než jiným. Byla silná,
ačkoli si svou sílu neuvědomovala, a statečná,
ačkoli o statečnosti nikdy nepřemýšlela.
Dokázala najít obyčejné lidské štěstí
i v tvrdé době a v ještě tvrdších podmínkách.
Přesto se nikdy necítila odstrčená či
o něco ochuzená a dokázala prožít svůj
život naplno.
Příběh začíná v roce 1946, kdy sedmnáctiletou
Annu repatriují z Ruska do poválečného
Československa. Oba rodiče jsou mrtví
a matčini příbuzní v Čechách se uvolili

o sirotka postarat. Anna
přijíždí do krajiny, kterou
zná jen z vyprávění, ale
která se v jejích představách
jeví jako země zaslíbená.
Neumí řeč a příbuzné zná
jen z fotografií. Přesto
u nich doufá nalézt nový
domov-jedinou jistotu
v nejistém světě, který ji
obklopuje. Po příjezdu na
místo se ale dovídá, že všechno je jinak. Ze
dne na den se ocitá v nádherné, ale téměř
vylidněné krajině Středohoří, s mužem,
o němž ve skutečnosti nic neví...
Marek Eben
Myšlenky za volantem
Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem
představuje soubor sloupků a fejetonů, které
vycházely časopisecky v letech 2014-2020.
„Moje zkušenost s podobnými knížkami je
taková, že se mi vždycky něco líbí a něco
zase ne. A byl bych vlastně rád, kdyby
v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, abych
nemusel otravně listovat a přeskakovat to,
co se mi nelíbí. Ale nikdy jsem neměl to
srdce z knížky něco vytrhnout, připadá
mi to barbarské. A proto je tato knížka ve
formě kroužkového bloku, protože z bloku
člověk vytrhne list jako nic a nemusí se
trápit. Pokud někomu po přečtení zbydou
jen desky, velice se omlouvám.“
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Zahradník Šikula
Jaké chyby děláme při hnojení?
Ať se nám to líbí nebo ne, dříve či později
budeme muset dodat do půdy živiny, které
byly v minulosti půdě odebrány. Tedy
samozřejmě pouze v případě, že chcete
mít i letos nějakou úrodu.
Na co všechno ale musíte při hnojení
dávat pozor? A jaké jsou ty nejčastější
chyby, které vidíme u našich zákazníků?
1. Velké množství hnojiva
Pamatujte, že vždy je lepší hnojit méně,
než více. To platí hlavně u dusíku, který
sice je důležitý pro zdárný růst rostlin,
ale pokud ho je více, rostliny také více
rostou. Zrychleným růstem však dochází
k potrhání pletiv a rostliny pak bývají
více náchylné vůči houbovým chorobám
a nepříznivým vlivům všeobecně. Velkou
chybou je také to, jestliže, v dobré víře
samozřejmě, dodáte rostlinám dusík na
konci léta. V tomto období totiž rostliny
nemají růst, ale vyzrávat a připravovat se na
zimu. Proto na podzim se dodává draslík,
díky němu totiž rostliny dokáží přežít zimu.
Nadbytečné hnojení také vede k hromadění
dusičnanů v půdě, velmi náchylná je na
ně listová zelenina, červená řepa či celer.
Takže, u průmyslových hnojiv nikdy
nepřekračujte dávkování a u organických
hnojiv je nutné dostatečné ředění vodou.
Jediný případ, kdy se nemusíme bát
přehnojení, je použití vyzrálého kompostu,
ten totiž živiny uvolňuje postupně.
2. Nevhodná aplikace
Aby mohly rostliny využít dodaných živin,
musíte jim hnojivo vhodně aplikovat.
Přihnojujeme-li rostliny v nádobách
nebo na záhonech, lze použít kapalné
hnojivo přímo ke stonku rostliny, jejíž
kořeny dokáží živiny rychle přijmout.
Při hnojivé zálivce ale dejte pozor na to,
abyste nepotřísnili listy rostlin, zde by
bylo třeba větší naředění vodou, a hrozí
tak jejich popálení.
Pokud ale chcete dodat živiny vzrostlejším
stromům, třeba těm ovocným, budete-li
aplikovat hnojivo ke kmeni, očekávaného
výsledku se nedočkáte. V přijímání živin
jsou totiž nejdůležitější koncové kořínky,
které se nacházejí od kmene tak daleko,
jako sahá koruna nad nimi. Hnojivo
tudíž nepatří ke kmeni, ale do půdy
v rozsahu obrysu koruny. Pokud se pod

ní nachází trávník, udělejte vidlemi pár
děr do trávníku a sem hnojivo aplikujte.
Tuhá hnojiva, např. Cererit či NPK se
musí zarýt vidlemi, pozor ale na mělce
kořenící dřeviny.
3. Nedostatečná péče o půdu
Správná péče o půdu spočívá v tom,
že budete střídat průmyslová hnojiva
s organickými, jako je především správně
vyzrálý kompost nebo uleželý chlévský
hnůj. Právě kompost totiž přispívá k tvorbě
cenného humusu a díky němu je půda
schopna udržet živiny a vláhu, pak
bude dlouhodobě úrodná a získá kyprou
konzistenci. A právě zdravá, živná půda
bohatá na užitečné půdní mikroorganismy,
které se rovněž bez humusu neobejdou,
je základem úspěšného pěstování.
4. Používání čerstvého hnoje a trusu
Přírodní organická hnojiva jsou tedy
pro úrodu zcela zásadní. Důležité je si
uvědomit, že mikroorganismy v půdě
hnůj uvítají, ale některým rostlinám radost

neuděláte. Platí to především v případě,
že k hnojení použijete čerstvý hnůj nebo
čerstvý drůbeží trus. Trus je sice úžasný
pro vysoký obsah živin především pro
plodovou zeleninu a ovoce, ale musí se
naředit vodou. Amoniak v něm obsažený
je pro rostliny velmi agresivní. Co se týče
hnoje, ten můžete buď zkompostovat, nebo
nechat na vzduchu uležet a teprve poté ho
zhruba v 5-10 cm silné vrstvě zapravit do
půdy. Vhodný je hnůj kravský, ovčí, prasečí
i koňský, který se rozkládá nejrychleji.
Pokud se vám nechce čekat, můžete si
již běžně zakoupit sušený granulovaný
hnůj, který prošel fermentací stejně jako
tekutý koncentrát z drůbežího trusu. Obojí
můžete použít okamžitě a odpadne vám
tak domácí příprava.
Přeji všem krásné léto a mnoho radosti
na vašich zahradách. A bohatou úrodu,
samozřejmě☺.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

Zahradník Šikula
Zahradnické a aranžérské služby
• Návrhy, realizace a údržby zahrad
• Kompletní péče o trávníky
• Zahrady Feng-šuej
• Instalace automatických, závlahových systémů

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691
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INZERCE
Ceník inzerce 2022
Milí spoluobčané, rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce
v našem občasníku Nový Zebrin, který vychází jednou za čtvrt
roku. Časopis vychází nákladem 400 výtisků a je roznášen
zdarma do schránek v Sibřině a Stupicích. Řádková inzerce je
bezplatná pro podnikatele a občany s trvalým bydlištěm v Sibřině
a Stupicích v černobílém provedení.
Ceny za větší rozsah inzerce, černobílá inzerce:
1 strana – 800 Kč, ½ strany – 600 Kč , ¼ strany – 400 Kč
Barevná inzerce :
1 strana – 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

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván jako čtvrtletník, toto vydání vychází v červnu 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.

MŠ Berušky, Botan ická zahrada.
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MŠ Včeličky, Den bezpečnosti.

MŠ a ZŠ, Den bezpečnosti.

Čarodějnice.

MŠ Berušky, stavíme farmu.

