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Milí čtenáři, léto je za námi a děti i rodiče zamířili do škol.
Přes léto se pilně pracovalo v budově mateřské školy, aby se
od září mohla otevřít první třída nové základní školy. Více si
přečtěte v rozhovoru s paní ředitelkou Mgr. Markétou Zemanovou, která se stará o chod Mateřské i nové základní školy.
V obou našich obcích se budují nové chodníky a máme tu
konečně dlouho očekávanou kanalizaci a vodovod.
Díky iniciativě zastupitelky Ing. Jiřiny Neckářové vznikl
v obci turistický kroužek, první výlet plánujeme v říjnu

a doufám že se účastníte v hojném počtu i s Vašimi dětmi.
Viz informace uvnitř časopisu.
Přeji všem dětem, i dospělým úspěšný start do nového školního roku, a hlavně pevné zdraví a veselou mysl. Těším se
na Vás při plánovaných akcích obecního úřadu, knihovny,
restaurace U Pofika.
Zuzana Čermáková,
šéfredaktorka Nového Zebrinu
Foto: Andrea Bourdon

Akce setkání s pejsky, Interhaf

Akce mateřské školy, divadlo Harmonika

Hurá do školy!
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KLUB TURISTŮ SIBŘINA
vás zve na TURISTICKÝ VÝLET
DO PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ S JÍZDOU
PRAŽSKÝM SEMMERINGEM
Zveme všechny, kdo
chodí rádi do přírody a poznávají krásná místa našeho
okolí, na další turistický výlet. Tentokrát
naše kroky povedou do Prokopského
údolí, nejkrásnější přírodní rezervace
na území Prahy.
Prokopské údolí je významné chráněné území na jihozápadním okraji Prahy v krasové
oblasti tzv. Barrandiena, kde se nachází
naleziště vzácných prvohorních fosilií.
V přibližně 10 km dlouhém hlavním vápencovém kaňonu Dalejského a Prokopského
potoka s řadou bočních údolí, se nachází
množství menších přírodních památek.
Trasa bude volena tak, aby to zvládli i
méně zdatní turisté, takže se ničeho nebojte

a pojďte si s námi užít fajn den na čerstvém
vzduchu. Až nás budou bolet nohy, odpočineme si jízdou v legendárním motoráčku,
tzv. Pražském semmeringu s krásnými
výhledy do údolí.
Sraz: 24. 10. 2020 na Nádraží Klánovice
v 8:30 (Odjezd vlaku směr Masarykovo
nádraží: 8:42)
Předpokládaný návrat zpět na Nádraží
Klánovice v odpoledních hodinách.
Svoji účast, prosíme, potvrďte na našem
klubovém e-mailu: turistisibrina@seznam.
cz nebo v obecní knihovně každou středu
od 16:30 do 18:30hod.
Těším se na setkání s vámi.
Jiřina Neckářová, zastupitelka obce

Tradiční Martinské hody U Pofika, 13. a 14. listopadu 2020
- Pečené kachny a husy (stehna)
(nabízíme celou kachnu nebo husu, pouze na objednávku)
- Domácí paštika s brusinkami
- Martinské koláčky
- Svatomartinská vína
- Francouzské Beaujolais
- Stáčená vína z vinotéky

Dětský kroužek hasičů

Rezervace: 281 971 670, 601 331 616, info@upofika.cz
Říčanská 59, Sibřina. www.upofika.cz

Hasiči pomáhají kácet nebezpečný strom
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Veřejné zasedání zastupitelstva dne
29. 6. 2020
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
29. 6. 2020 v budově OÚ v Sibřině od
18:30 hod. do 18:56 hod.

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

ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci
při zajišťování požární ochrany mezi
obcí Sibřina a obcí Křenice

ZO schvaluje Smlouvu o dílo „Na
stavební úpravy a změna užívání části
stavby mateřské školy v Sibřina č. 100“
mezi obcí Sibřina T4Building s.r.o.

ZO schvaluje revokaci usnesení
č. 18/2020 ze dne 13. 5. 2020 a zároveň
zastupitelstvo obce schvaluje zařazení
svého území do územní působností Region Pošembeří o.p.s. na programové
období 2021-2027

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
14. 9. 2020

Příjmy: 1 073 016,80 Kč.
Výdaje: 1 073 016,80 Kč

(K Vile) na 5,5m ještě před zahájením
výstavby.

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
14. 9. 2020 v budově OÚ v Sibřině od
19:00 hod. do 20:16 hod.

ZO schvaluje a souhlasí s tím, že pořízení územního plánu bude zpracovávat
odbor územního plánování Brandýs
nad Labem.
Pan starosta informoval o výhodnosti
zpracování územního plánu odborem
územního plánování s tím, že nedojde
k opomenutí některých důležitých informací
při zpracování pořízení územního plánu a
zároveň budeme mít tuto službu zdarma.

ZO schvaluje občanům, kteří nemohli
mít z nějakých důvodů instalovanou
vodovodní šachtu, platbu za instalaci
vodoměru.

Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení a projednané informace. Tam, kde je to potřeba,
zveřejňujeme i průběh jednání. Plný text
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
stavbu: Stupice-kVN, DTS p.č. 988
– přepojení z PRE mezi obcí Sibřina
a ČEZ distribuce zastoupený spol. ELMOZ Czech, s.r.o., Benešov /vyřizuje
Meritum Kladno Projekce, Kladno/.
ZO schvaluje Příkazní smlouvu na akci:
„Výstavba stezek pro chodce a cyklisty
Sibřina a Stupice, výkon koordinátora
BOZP“ mezi obcí Sibřina a KORNIT
s.r.o. Bc. Jindřichem Korandou.
ZO schvaluje Příkazní smlouvy na
akci: „Chodník Sibřina – Květnice,
výkon koordinátora BOZP“ mezi obcí
Sibřina a KORNIT s.r.o. Bc. Jindřichem
Korandou.
Informace o rozpočtovém opatření
č. 4/2020.
Pan starosta informoval občany o přesunech položek v rámci paragrafů.
56/2020: ZO schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2020.

ZO schvaluje Zprávu o uplatňování
územního plánu obce Sibřina od Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, úsek územního plánování.
Pan starosta a pan Miloš Koubek podali
bližší informace o uplatňování územního
plánu.
ZO schvaluje odpověď obce Sibřina
firmě ALIA na podmínky výstavby
RD v ulici K Vile, Stupice s výjimkou
při plánované výstavbě v tomto znění:
Souhlasíme s přeloženým konceptem
zamýšlené výstavby 14 ti samostatně
stojících rodinných domů na pozemku
par.č. 993 v k.ú. Sibřina (lokalita ZM3/4
dle změny č. 3 územního plánu obce
Sibřina) s vlastní studnou a čističkou
odpadních vod nebo jímkou na odpadní
vody. Důvodem je nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod a vodního
zdroje pro vodárnu.
Minimální výměra budoucích parcel
bude 800 m2 a více.
Podmínkou pro souhlas s plánovanou
výstavbou rodinných domů je rozšíření současné přístupové komunikace

ZO schvaluje Dodatek k Darovacím
smlouvám k vodovodu a kanalizaci
ZO schvaluje převod nájmu prostoru
o velikosti 34,60 m², umístěného
v přízemí domu č.p. 15 postaveném na
pozemku parc. č. 16/4, zapsáno na LV
č. 10001, pro katastrální území Sibřina,
obec Sibřina, u Katastrálního úřadu pro
Prahu východ, Katastrální pracoviště
Praha východ na adrese Říčanská 15,
250 82 Sibřina pronajatého za účelem
provozování podnikatelské činnosti masáže, kosmetika a pedikúra na Renátu
Šindlerovou. Tento souhlas je udělen
v souvislosti s převodem podnikatelské
činnosti z původního majitele na Renátu
Šindlerovou.
22. 6. 2020 byl zveřejněn záměr na změnu
nájemní smlouvy. Vyjádření k záměru byl
termín do 8. 7. 2020.
Přihlásila se jediná uchazečka paní Renáta
Šindlerová, která v provozně pracuje jako
kosmetička.
ZO schvaluje pověřenou osobu určenou k vybírání poplatků paní Petru
Bětíkovou.
Diskuze s občany probíhala na téma
připojování vody a kanalizace, stavba
chodníků.
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VODOVOD A KANALIZACE
Vážení spoluobčané, rád bych vám sdělil
informace ohledně vodovodu a kanalizace
v naší obci, abyste měli dostatečný přehled
o stavu a provozování naší vodovodní
a kanalizační sítě.
1. Připojení na vodovod a kanalizaci.
Na vodu (kdo chce) a na kanalizaci (každý)
by měl být připojen do konce roku. Je to
jedna z podmínek dotace i vodoprávního
zákona. Pokud tento termín nejste schopni
splnit, je potřeba písemné zdůvodnění,
proč ne a závazný termín, do kdy se budete
schopni připojit. Každá takováto žádost
se bude posuzovat samostatně. Pouze
upozorňujeme, že v případě nenapojení na
kanalizaci, musíte mít založeny účtenky
nebo faktury za odvoz jímky, a to nejméně
v objemu, který odpovídá hygienickému
limitu na občana. Limit na občana je
36 m3 na rok, tj. 3000 litrů na osobu a měsíc.
Tento objem musíte mít vyfakturován za
odvoz odpadní vody. Pokud jste připojeni na
vodovod, musí objem vývozu být obdobný
jako spotřeba vody na vodoměru. Pokud
nedoložíte toto vyfakturování, můžete být
vystaveni pokutě od vodoprávního úřadu
až 100 000 Kč.
2. Zhodnocovací vyhláška a darovací
smlouvy na rozvoj infrastruktury.
Všichni již víte, že možností připojit se
na vodovod a kanalizaci se zhodnotily
vaše nemovitosti. Z tohoto zhodnocení
se platí poplatek na základě ohlašovací
povinnosti, dle obecně závazné vyhlášky
obce Sibřina č.8/2019. Tento poplatek se ze
zákona vypočítává z hodnoty a rozlohy vaší
nemovitosti a může dosáhnout maximálně
70 tisíc Kč (obvykle se této částky dosáhne,
nebo je této hodnotě velmi blízká). Všichni
občané, kteří uzavřeli s obcí „Darovací
smlouvy na rozvoj veřejné infrastruktury
obce v souvislosti s budováním vodovodních a kanalizačních přípojek“ – dále jen
„dar“, jsou od tohoto poplatku osvobozeni,
a tudíž jej samozřejmě neplatí. Ohlašovací povinnost ovšem zůstává. Formulář
„Ohlášení poplatkové povinnosti dle OZV
obce Sibřina č.8/2019“ je dostupný na
stránkách obce. Ale je jednoduše možné
přijít na obecní úřad v úředních hodinách
a tento formulář zde s pomocí pracovníků
úřadu vyplnit, a to takto:

– Občané, co se rozhodli zaplatit dar v celku a tuto částku již uhradili, budou mít
toto ohlášení již vyplněné a připravené
k podpisu na OÚ.
– Občané, kteří se rozhodli využít splátek,
musí toto ohlášení vyplnit do tří měsíců
po zaplacení poslední splátky daru,
tj. do 31.3.2021. Pokud nechtějí čekat
na začátek příštího roku, mohou přijít
na OÚ kdykoliv po zaplacení poslední
splátky, ale prosíme s dokladem o tomto
zaplacení (výpis z účtu, kopie složenky
atd.), abychom mohli potvrdit osvobození
od poplatku. Jen upozorňujeme, že poslední splátka daru musí být splacená do
31.12.2020, a to tak, že tato splátka musí
být již připsána k tomuto datu na účtu
obce. Takže je nutné, aby byla odeslána
s dostatečným předstihem (dle způsobu
platby). Doporučujeme jako poslední
termín platby 22. prosinec 2020, pak
budete mít jistotu, že platba přijde na
účet obce včas.
– Občané, kteří neuzavřeli s obcí smlouvu
o daru, musí vyplnit ohlášení poplatkové
povinnosti do konce listopadu a bude
jim vyměřen poplatek za zhodnocení
nemovitosti.
Pokud nedojde k včasnému zaplacení daru,
nebo neohlášení a nezaplacení poplatku
u občanů, kteří neuzavřeli darovací smlouvu,
mohou být vystaveni sankci až trojnásobku
zhodnocovacího poplatku (včetně soudního
vymáhaní). Tímto apelujeme na včasnost
splnění výše uvedených termínů, abychom
se všichni vyhnuli těmto nepříjemným
právním aktům.
Poslední upozornění pro občany, kteří
uzavřeli smlouvy o daru. Bohužel se nám
stalo, že někteří nezaplatili včas 1. nebo
2. splátku. Ačkoliv je to dar, je smluvně
vázán, a tudíž zpožděná platba je porušením smlouvy. Jelikož si vážíme ochoty
spolufinancovat rozvoj infrastruktury a jsme
si vědomi možnosti opomenutí termínu
platby, zvláště v této obtížné době, je možné
uzavřít s obcí dodatek ke smlouvě, kde je
možné vše doplatit k poslednímu termínu
platby (31.12.2020). Prosíme zkontrolujte
si, jestli vaše platby proběhly včas a pokud

ne, dostavte se na obecní úřad k podpisu
dodatku. Tímto se vyhneme výše uvedeným
sankcím, nebo vyměření zhodnocovacího
poplatku, což by pro vás, ani pro nás nebylo
zrovna příjemné.
3. Kvalita vody ve vodovodním řadu.
Ohledně kvality vody ve vodovodním řadu,
koluje spousta informací i fám, proto se
v tomto odstavci pokusím osvětlit, některá
fakta:
– Voda ve vodovodním řadu je tvrdá –
ANO, bohužel voda z vrtů a studní je
v naší obci (i v okolních) velmi tvrdá.
Zdravotně to neznamená žádný problém
(spíše naopak), ale je to problém pro domácí spotřebiče a armatury, kde se vápník
rád usazuje. Doporučujeme na začátek
vašeho domovního rozvodu namontovat
zařízení IPS (výrobce Dražice, možno
i jiný výrobce) jedná se o bezúdržbové
zařízení namontované na vstupu vodovodního systému (vypadá jako kus trubky)
Protékáním se voda ionizuje a vápník se
po dobu cca 12-24 hodin neusazuje. Po
této době efekt odezní, takže toto zařízení funguje, pokud se voda ve vašem
vodovodním rozvodu (lidově v trubkách)
alespoň jednou denně obmění, což při
běžném užívání nastane. Také je možné
včlenit malé změkčovače před jednotlivé
spotřebiče (pračku, myčku). Které mají
v sobě materiál změkčující vodu. Jsou
běžně dostupné v hobbymarketech za
cenu několika stokorun a náplň vydrží
cca rok i více.
– Voda obsahuje nebezpečné látky železo,
mangan atd. – NE, voda je několikrát
ročně kontrolovaná hygienou a je prováděn
kompletní rozbor vody. Výsledky všech
rozborů se archivují a jsou přístupné
na stránkách obce v záložce „vodovod
a kanalizace“ popřípadě fyzicky na OÚ.
Jakékoliv překročení zákonných limitů
by znamenalo uzavření vodovodu.
– Voda je zakalená – OBČAS, bílé zakalení
se občas vyskytne z důvodu nahromadění
vápníku a je způsobeno malým průtokem v potrubí (nemá vliv na zdraví).
S přibývajícími uživateli se průtok zvýší
a k tomuto jevu by nemělo docházet. Do
stabilizace průtoku bude prováděno pra-
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videlné „odkalování“ tj. umělé zajištění
průtoku vody, aby se co nejvíce omezil
tento jev. Objevilo se i tmavé zakalení
(1x) způsobené havárií na vodovodním
řadu (nakopnutí vodovodní trubky při
výkopových pracích). Vodovod byl po
skončení oprav propláchnut a vydezinfikován a za tento stav se omlouváme.

Zlepšení dodávek a kvality vody se
soustavně věnujeme, stále se nacházíme
v „Testovacím“ režimu, kdy dolaďujeme
jednotlivé problémy. Nastavujeme systém proplachu a kontroly, zpracováváme
možnosti dalšího zautomatizování provozu
a kontrolních hlášení, aby se případné
poruchy okamžitě hlásily odpovědným

pracovníkům. Vše chce určitý čas, ale
věříme, že ve výsledku bude náš vodovod
velmi spolehlivým zdrojem vody.
Luděk Havel,
starosta obce

Informace o připravovaných akcích v Sibřině
1) Promítání: Mexico, potápění v oblasti Socorro a trek Ománem. Datum: 8. 10. 2020, čas: 19,00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
2) Posvícenská Husa U Pofika. 13. a 14. listopadu.
3) Tradiční Vánoční rozsvěcení stromu. 28. 11. 2020 od 15,00 hodin.
4) Taneční zábava se skupinou Galaxis. 5. 12. od 20,00 hodin U Pofika
Doporučujeme Vám sledovat nástěnku úřadu a obecní webové stránky, kde najdete aktuální informace o konání akcí,
vzhledem k vládním opatřením proti pandemii Covid-19 .

HLEDÁ SE SPRÁVCE HŘIŠTĚ…
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Nového
Zebrinu jsme vás informovali,
že jednáme o možnosti
využití hřiště s umělým
povrchem v areálu SK Viktoria Sibřina. Po
dohodě s předsedou klubu fotbalistů, panem
Zdeňkem Kukačkou, budou moci zhruba
od března 2021, ve vybraný den v týdnu

v daném časovém rozmezí, využívat děti
naší obce, v doprovodu dospělé osoby, toto
hřiště zdarma, a to na základě podpisu a
převzetí klíčů. Abychom ale mohli toto
zabezpečit, je nutné zajistit správce hřiště,
člověka, který bude malé sportovce na hřiště
pouštět a který bude dohlížet na to, že jsou
dodržována veškerá, předem domluvená
pravidla chování na hřišti.

Obracíme se proto na vás, občany, zda
by někdo o tuto funkci správce hřiště měl
zájem. Obecní úřad za tento úkon poskytne
menší finanční odměnu.
V případě zájmu pište na mail:
rozvojsportu@seznam.cz.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.,
zastupitelka obce

TZ – Jízdenku i dlouhodobý kupón na MHD
pořídíte pohodlně online díky aplikaci PID Lítačka.
Vyhnete se tak zbytečným frontám.
Dobrý den,
dovolujeme si Vás informovat, že je tu
začátek nového školního roku a s ním opět
čeká řadu Pražanů a Středočechů pravidelné
cestování pražskou hromadnou dopravou
a veřejnou dopravou ve Středočeském kraji.
S tím je každoročně spojen zvýšený zájem
o nákup dlouhodobých kupónů a jízdenek.

Pokud se chcete vyhnout čekání ve frontě,
stačí vše vyřídit jednoduše přímo v aplikaci
PID Lítačka.
Více informací naleznete v níže přiložené
tiskové zprávě:
1. 9. 2020  
Se začátkem září se do cestování městskou

hromadnou dopravou v Praze a veřejnou
dopravou ve Středočeském kraji vracejí
mimořádná opatření včetně povinnosti nosit
roušku. Právě možnost bezkontaktního
nákupu jízdenek i dlouhodobých kupónů
a následné prokazování se prostřednictvím
jediné pražské oficiální dopravní aplikace
PID Lítačka přispěje ke zvýšené bezpečnosti
a opatrnosti.
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Zprávy z obce
„Sám aplikaci PID Lítačka pravidelně
používám a zejména v tomto období její
používání všem doporučuji. Můžete s ní
pohodlně cestovat nejen po Praze, ale i po
Středočeském kraji. Na jeden lístek přitom
můžete jet vlakem, metrem i autobusem
a tramvají, totéž platí o dlouhodobých
kupónech. To vše na pár kliknutí a bez čekání
ve frontách,“ uvedl primátor hlavního města
Prahy Zdeněk Hřib.
PID Lítačka umožňuje navíc nakoupit i více
jízdenek najednou. Ty lze poté přeposlat
blízkým či přátelům. Přímo v aplikaci
rovněž můžete nakupovat a spravovat také
dlouhodobé kupóny. To vše bez nutnosti
zbytečného kontaktu s okolím.

„Aplikace se po dvou letech svého fungování
stala nedílnou součástí každodenního
cestování Pražanů a Středočechů.
Přesto chceme nejen jejím uživatelům
připomenout, že právě v současné situaci,
kdy je z bezpečnostního hlediska důležité
upřednostňovat bezkontaktní platby za
jízdné, je mobilní aplikace PID Lítačka
jedinečným nástrojem k pohodlnému
a bezpečnému nákupu jízdenek
a odbavení,“ dodal k mobilní aplikaci Michal
Fišer, generální ředitel pražské městské
společnosti Operátor ICT, která má
provoz a vývoj PID Lítačky na starosti.  
Kromě nákupu a správy jízdného aplikace
umožňuje vyhledat nejvhodnější spojení
a aktuální odjezdy autobusů, včetně případných

zpoždění, zaplatit parkovné na zónách P+R,
zobrazit omezení, výluky nebo aktuální
informace a spoustu dalšího. Od začátku
provozu si aplikaci stáhlo více než 519 000
uživatelů a pravidelně ji jich využívá přes
300 000.
Aplikaci si můžete stáhnou zdarma na Google
Play či App Store. Více informací se dozvíte
také na app.pidlitacka.cz.   
Petr Habáň, Operátor ICT                                                            
mediahub@operatorict.cz
tel.: 602 655 093
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás
neváhejte obrátit.

Mateřská škola
Hurá, škola volá!
V Sibřině je už nejen ta mateřská, ale
pozor-již také základní škola. V průběhu
letních prázdnin probíhaly v naší mateřské
škole Sibřina rozsáhlé stavební úpravy.
Cílem těchto stavebních úprav byl vznik
jedné třídy základní školy a školní družiny.
Vše se podařilo a 1. září mohla být, za
přítomnosti zástupců z obce Sibřina,
rodičů a prarodičů prvňáčků, slavnostně
otevřena nově zřízená 1. třída ZÁKLADNÍ
ŠKOLY SIBŘINA.
1. září proběhly také první třídní schůzky
rodičů ZŠ a MŠ. Také mateřská škola prošla
v létě několika úpravami. V přípravném
týdnu, na konci prázdnin, proběhla důkladná

dezinfekce všech prostor a také úprava
školní zahrady.
Jednotlivé třídy mateřské školy prošly
několika změnami. Třídy dostaly nové
názvy. Paní učitelky intenzivně pracovaly
na vyzdobení tříd. A v září na dětičky čekaly
nově vzniklé třídy: Sovičky, Berušky,
Žabičky a Včeličky.
Ve třídě Soviček jsou vzdělávány nejmladší
děti, ve třídě Berušek starší děti a ve třídách
Žabiček a Včeliček předškoláci.
Při nástupu do školy se dítě musí poměrně
rychle vyrovnat s řadou naprosto nových a
neznámých situací, že to není jednoduché, je

nasnadě. A protože co dítě, to individualita,
to rozdílná výchozí situace z rodiny, probíhá
adaptace u každého dítěte jiným způsobem
a trvá různě dlouho. I když člověk prochází
v průběhu života tímto sociálním procesem
mnohokrát, považuje se adaptační proces
v mateřské škole za jeden z nejsložitějších.
Abychom toto období dětem co nejvíce
usnadnili, nachystali jsme si pro ně mnoho
seznamovacích her, didaktických her a
připravili jsme výuku tak, aby školka byla
pro dítě zábavou, zážitkem a potěšením,
nikoliv stresem. Výuka a vyučování probíhá,
za důsledných hygienických podmínek.
Rodiče navštěvují školu pouze v rouškách,
tímto jim velice děkujeme za vstřícnost a
ohleduplnost a mají k dispozici ve vstupní
hale dezinfekci na ruce. Třídy a přilehlé
prostory jsou pravidelně dezinfikovány a děti
jsou upozorňovány na nutnost dodržování
správné hygieny, každý den jsou poučeny
o bezpečném chování v MŠ, ZŠ a na školní
zahradě. Ale vzdělávání není pouze o hygieně
a pravidlech bezpečného chování. I když
současná situace velmi ovlivňuje dění ve
škole i mimo ni, přesto se snažíme dětem
zajistit zpestření výuky různými akcemi.
Třída Včeliček navštívila v září centrum
environmentální výchovy Toulcův dvůr,
kde měla objednaný program Jako včelky
v úle a 1. třída ZŠ navštívila v tomto centru

Strana 7

Nový Zebrin 3/2020

Mateřská škola
expozici hospodářských zvířat v rámci
programu Na statku.

a materiály jsou opět rodičům dostupné
on-line.

Protože není doporučeno navštěvovat kulturní
akce, kde se děti setkají s dětmi z jiných
škol, volíme raději organizaci podobných
setkání přímo u nás na školní zahradě.
Takto nás v září navštívilo Divadélko
Harmonika, které si pro děti připravilo
představení Kouzelný hrnec. Také jsme
pro děti připravili Poučné a hravé setkání
s pejsky. Děti se při tomto setkání učily,
jak se zachovat při setkání s neznámým
pejskem, jak se zachovat v situaci, kdy dítě
na ulici osloví neznámý člověk a také měly
možnost si prohlédnout stavbu těla pejska.

Od října budou probíhat nově zřízené
kroužky: Angličtina, Keramika, Kuchtík,
Sportovky, Taneční kroužek, Tvořílek,
Zábavná matematika.

Protože se nám na jaře v době nouzového
stavu, kdy byla MŠ uzavřena, osvědčila
úzká spolupráce s rodiči, kdy měly rodiče
k dispozici různé vzdělávací materiály
dostupné on-line a rodiče tuto možnost
také velmi ocenili, rozhodli jsme se v tomto
pokračovat i v letošním školním roce. Paní
učitelky rodiče informují o týdenním plánu,
který vychází z daného integrovaného bloku

Také v tomto školním roce jsme se zapojili do
projektu Šablony II., který je spolufinancován
EU. Součástí projektu je financování projektů
pro děti přímo v MŠ a mimo MŠ, kdy se
setkají s nějakým zajímavým odborníkem.
Menší děti mají připravené setkání
v hájovně, předškoláky bude v MŠ
navštěvovat Malá technická univerzita
a v druhém pololetí máme pro
předškoláky objednaný plavecký
výcvik v Čestlicích.
Pokud nám to epidemiologická situace
dovolí, rádi bychom pro rodiče i letos
zorganizovali podzimní dílničky,
rozsvěcení vánočního stromku,
zpívání v kostele, dny otevřených
dveří a další podobné akce, kdy se

setkávají rodiče s dětmi a učitelkami. Rádi
bychom vás v této souvislosti informovali
o nově vzniklých webových stránkách školy
www.skolasibrina.cz, kde rodiče průběžně
naleznou všechny důležité informace.
Věříme, že když se budeme všichni chovat
zodpovědně a budeme chránit sebe i své
okolí, podaří se současnou situaci zvládnout
co nejlépe a co nejrychleji a budeme se
moci těšit na osobní setkávání s vámi!
Zapsala: Hana Fraňková
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Mateřská škola
Rozhovor s paní ředitelkou
MŠ a ZŠ Mgr. Markétu Zemanovou
S paní ředitelkou jsme se tentokrát nesešla
osobně, byla dost zaneprázdněná, má
na starosti nově jak celou mateřskou
školku, tak od září i nově otevřený první
stupeň základní školy v Sibřině.
Na otázky mi velmi ochotně odpověděla
písemně.
1) Od září je otevřen v budově mateřské
školky také první stupeň základní školy.
Jste ředitelkou obou zařízení jak MŠ,
tak ZŠ. Vím, že je to hodně Vaše zásluha
a iniciativa, že se podařilo během léta
otevřít v budově MŠ třídu základní školy.
Povězte nám, co vše to obnášelo a jak
zvládáte řídit obě školy.
Zřízení základní školy trvalo celý rok.
Nejdříve jsem jednala na krajském úřadě,
na ministerstvu školství a s hygienou
Středočeského kraje. Následoval projekt
a výběr stavební firmy, které zajišťovala
obec. K přestavbě došlo během prázdnin
a bylo navezeno vybavení, které jsme
objednávali během roku. A pak už se
čekalo na děti, na první školní den, kdy
nás poctil svou návštěvou i pan starosta
Havel.
2) Jaká je kapacita školy a kolik dětí se
vám přihlásilo do první třídy? Odkud
děti jsou?
Základní škola byla zřízena od 1. 9.
2020 s kapacitou 24 dětí pro první rok
a v dalším roce se navýší na kapacitu
40 dětí. K zápisu přišlo 38 dětí, z toho
7 dětí bylo s odkladem školní docházky.
Za účasti starosty pana Luďka Havla,
místostarostky Bohunky Kolářové
a ekonomky Petry Junkové jsme vylosovali
24 dětí. Do první třídy nastoupilo nakonec
12 dětí z toho je 9 ze Sibřiny.
3) Kolik máte učitelů nebo učitelek
a bylo obtížné je najít a přesvědčit, aby
šli učit do nové školy?
První třídu učím na hlavní předměty sama.
Výchovy jako výtvarnou, hudební a tělesnou
učí paní učitelka Marie Pejchová.

4) Jaké aktivity s dětmi ve škole plánujete
kromě vyučování a jak se daří skloubit
provoz MŠ a ZŠ?
S dětmi budeme nacvičovat vystoupení
na „Vánoční zpívání v Sibřině“, „Vánoční
koncert v kostele v Hostivaři“ a na červen
na „Svátek slabikáře aneb pasování na
čtenáře“, jestli nám to covidová situace
dovolí.
Od začátku roku jsme s dětmi z mateřské
školy zhlédli divadelní představení
a absolvovali ekoprogram v Toulcově
dvoře. Základní škola a mateřská škola
v jedné budově jsou velmi přínosné pro obě
strany. Nejenže se děti ze základní školy
potkávají se svými kamarády, absolvují
akce společně, ale děti z mateřské školy
uvidí pokrok, když jim děti ze základní
školy budou například číst.
5) Obědy pro děti máte společně?
Co se týče oběda, třída 1.A a třída Včeliček
obědvají v jídelně. Ostatní třídy jedí na
třídách. A všem nám moc chutná.
6) Máte dostatek personálu nebo ještě
někoho sháníte?
Personál máme plně obsazený, ale paní
na úklid jsme hledali dlouho. Ve škole je
10 učitelek, 1 vychovatelka, 5 asistentek
pedagoga, 2 kuchařky, 2 školnice a jeden
školník.
7) Co tělocvik? Máte svou tělocvičnu
nebo s dětmi chodíte někam jinam?
Na tělesnou výchovu využíváme prostor ve
třetím patře. Ve II. pololetí budeme jezdit
plavat do Čestlic společně s předškoláky.
V zimě se chystáme s předškoláky na
bruslení do Říčan.
8) Jak probíhá výuka jazyků a jaké
jazyky se u Vás učí?
Ve školním vzdělávacím programu je
anglický jazyk zařazen již od 1.třídy
1 hodinu týdně. Hodinu vede Markéta

Bařinková, která strávila v USA 5 let
a má certifikát rodilého mluvčího. Bude
pro nás vést i kroužek angličtiny
9) Jaké jsou pro děti připraveny mimoškolní
aktivity, kroužky a jak funguje družina
po škole?
Kroužků máme spoustu od keramiky, přes
angličtinu pro děti ze základní i mateřské
školy, kuchtíka, šikulu, baletní kroužek,
sportovky a zábavná matematika prof.
Hejného. Ve škole také funguje každý
čtvrtek logopedická prevence.
Do oddělení školní družiny docházejí
všechny děti ze základní školy a její provoz
je od 6.30 do 17.00. A děti jsou v rámci
covidové situace, co nejvíce venku, což
jim velmi prospívá.
10) Jak se Vám spolupracuje s místním
úřadem, máte nějaká přání a potřeby,
co byste chtěla ještě do budoucna zlepšit
nebo udělat?
S panem starostou i paní místostarostkou
je výborná spolupráce. Z jejich strany
byly zařízeny veškeré formality s úřady
a stavební práce, aby mohla vzniknut
základní škola. Tímto bych jim chtěla
touto cestou velmi poděkovat.
Mgr. Markéta Zemanová
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Hasiči
Z HASIČÁRNY
Opět přichází podzim a další vydání
občasníku Zebrin. Jako obvykle Vám
přiblížíme naši práci.
Jednotka (JSDH)
Naše hasičská jednotka se rozrůstá
o 5 nových členů, z toho byli čtyři vysláni na
základní kurz hasiče, aby získali povědomí
o naší práci, věděli taktické postupy apod.
Tento kurz všichni naši členové absolvovali
na výbornou v závěrečném testu. Z těchto
čtyř teď již proškolených hasičů tři získali
osvědčení nositele dýchací techniky, to
znamená, že můžou do zakouřených prostor
s izolačním dýchacím přístrojem. Pátý
nezmíněný člen již má tyto kurzy úspěšně
za sebou, jelikož k nám přestoupil od jiné
fungující jednotky.
Výjezdy
K 20. září naše jednotka vyjížděla
k 10 zásahům
7x jsme vyjížděli k požárům
2x k technické pomoci
(popadané větve, vyvrácené stromy)
1x likvidace pevných látek
z vodního toku

Sbor (SDH)
Každý, kdo může, tak v posledních měsících
pomáhá s pracemi na naší Tatře, jistě jste
o ní již četli v minulých vydáních Zebrinu.

tuto akci zrušit, což nás velmi mrzí.
Doufáme, že se nám podaří opět akce
rozsvícení vánočního stromu.

Tatra je k dnešnímu dni kompletně nalakována
do červenobílé barvy, kompletně označena,
osadili jsme ji majákem, pracovním
světlem a nainstalovali stahovací rolety
po obou bocích.

Kroužek mladých hasičů
Kroužek po prázdninové pauze jede na
plné obrátky. Děti jsou po létě odpočaté
a díky skvělému počasí mohou trénovat
požární útoky. Děti jsou velmi zvídavé,
a tak nezahálíme ani s teorií.

Nyní započínáme práce na vnitřním
uspořádání nástavby vozu. Kde co bude
umístěno, čím bude vybavena apod.

Jsme moc rádi, že kroužek funguje, děti
tato aktivita baví a chtějí se učit novým
věcem.

Dále se pár členů rozhodlo dětem z našeho
kroužku udělat radost tím, že se zprovozní
bouda na požární stříkačku PS12, kterou
děti používají pro cvičení na požární
útoky. Tato bouda bude osazena na nový
homologovaný přívěs, který budeme moci
vozit např. za naším Jeepem.

Sepsal: Milan Balog

Chtěli jsme pro děti ze Sibřiny a okolí
uspořádat loučení s létem, které mělo
proběhnout v průběhu září, ale z důvodu
stavu ohledně nemoci COVID-19
a zpřísňujících se opatření jsme se rozhodli

Pokud Vás zaujala naše činnost pro obec
a okolí a chtěli byste se zapojit, stát se
členem dobré party a užít občas i něco
adrenalinu, rádi Vás uvítáme v našich
řadách. Scházíme se každou středu od
18:00 v nové hasičárně v areálu obecního
úřadu po levé straně.
Aktuální činnost můžete sledovat na našich
facebookových stránkách www.facebook.
com/JSDHaSDHSibrina
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Knihovna
Novinky v knihovně
Milí čtenáři a přátelé naší knihovny,
léto je za námi a my jsme se ocitli v druhé
vlně koronavirové epidemie. Museli
jsme bohužel zrušit besedu s promítáním
k výročí Mnichovské okupace. Měli jsme
ji naplánovanou již na jaře, ale kvůli
koronavirovým opatřením jsme ji museli
přeložit na září. Vzhledem ke zhoršující se
situaci jsme se s panem Těšínským domluvili,
že besedu přeložíme na příznivější dobu,
kdy nebude třeba se obávat rizika nákazy
a doufáme, že na jaře bude situace lepší,
vše se včas dozvíte na stránkách obce
a v našem časopise.
Další akce s promítáním je naplánována
na 8. 10. 2020. Jirka Čermák má pro nás
připravené fotky a povídání o Mexiku z moře
i souše. Na toto setkání jste srdečně zváni.
V prosinci plánujeme již tradiční taneční
zábavu v restauraci U Pofika. Plánovaný
termín je v sobotu 5. prosince.
Pevně doufáme, že se situace stabilizuje
a my se budeme moci setkat a zatančit si
bez roušek.
Přes prázdniny jsme pro Vás zakoupili
řadu nových knížek.
Přijďte si vybrat:

Montování majáku a světelné rampy

Diana Gabaldon
Hořící kříž

Květa a Jan Mojžíšovi
Z Lhasy do Káthmándú na kole

Píše se rok 1771 a válka je na spadnutí.
Manželka Jamieho to tvrdí také. A Jamie
jí chtě nechtě musí věřit, neboť jeho žena
ví to, co mohou znát jen cestovatelé časem.
Claire se narodila v roce 1918 a během
druhé světové války pracovala jako sestra
a jako Cizinka putovala drsnou skotskou
vysočinou. Anglická dáma se ocitla na místě,
kde by žádná lady v roce 1743 neměla být.
Jedinými Angličany ve Skotsku totiž tehdy
byli pouze vojáci armády krále Jiřího.
Claire – manželka, matka a sestra – je stále
Cizinkou, putující časem, a jejím jediným
záchytným bodem je láska k milovanému
Jamiemu. Její znalost budoucnosti už
Jamiemu několikrát pomohla, ale uvrhla
ho i do mnoha nebezpečí. A revoluce se
blíží... Shoří jejich životy jako papír, nebo
budou dál plát jak velký oheň?

Třetí kniha manželů Mojžíšových nás
zavede do Asie-Číny-Tibetu. Vydávají se
na kole na cestu z Lhasy do Káthmándú.
Rozlehlými tibetskými náhorními planinami
vede náročná pouť přes centrální hřeben
Himálaje až do Nepálu. Setkávají se
s drsnou, krásnou a nedotčenou přírodou
obývanou milými domorodci, pro které je
buddhismus hlavní životní cestou. Životní
podmínky obyvatel jsou nahlédnutím
do minulosti. Krásné kláštery ukazují na
duchovní bohatství této těžce zkoušené země.
V závěru cesty navštěvují základní tábor
Mount Everestu. Barevné fotografie v knize
doplňují poutavé vyprávění a pomáhají nám
vytvořit si představu o vzdáleném Tibetu.
V druhé části knihy jsou obsaženy praktické
informace pro zájemce o podobnou cestu,
úvod do buddhismu a krátká historie Tibetu.

Sandra Brown
Podraz

Tereza Boučková
Bhútán má láska

Strhující romantický thriller, kde je všechno
jinak, než jak se na první pohled zdá,
a cokoli vyjde najevo, odhalí další temnou
lež. Když na sebe Jordie a Shaw pohlédnou
v zastrčeném baru, přeskočí jiskra. Ale každý
z nich je tam z jiného důvodu. Ona přišla,
aby se něco dozvěděla o svém bratrovi. On
přišel, aby ji na objednávku zabil…

Krajina a příroda vypadaly na internetu
nedotčeně, průzračně, nádherně, mimo
veškeré kategorie. Ihned jsem zatoužila
ještě jednou, naposledy, překonat sebe sama,
své strachy z létání, výšek, z neznámého,
ze své kondice a věku – a jet. Napsala
jsem do práce muži, který strachy jako já
netrpí: Jedeme do Bhútánu! Jedeme? Napsal
obratem: Jedeme! Číslo osm symbolizuje
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v asijské kultuře štěstí. Proto se nás
v pondělí čtvrtého listopadu 2019 sešlo
na letišti Václava Havla osm cyklistů. Že
k sobě patříme, bylo jasné už na dálku.
Prozradily nás obrovské krabice s koly,
které jsme před sebou tlačili na vozíku…
Putování po zemi hřmícího draka, hor,
klášterů a všemocných penisů, cesta po
království štěstí, jak se taky Bhútánu říká,
začala. Ještě jsem nevěděla, že krajina
a příroda, ale i lidé tam jsou opravdu mimo
veškeré kategorie a že z toho bude láska
na první pohled.
Radka Třeštíková
Foukneš do pěny
Sbalte si do tašky všechna svoje trápení,
úzkosti, zmatek, křivdy, nevyřčená slova
a nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu
s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu.
Kniha nejprodávanější české autorky
současnosti vás ve svém příběhu vezme
až na konec světa.
Jojo Moyesová
Schovej mě v dešti
Tři generace žen, jeden příběh… Když Kate
jako mladá utekla z domova, nezanechala
za sebou žádné stopy. Toužila začít nový
život daleko od rodiny, a především od
matky, ke které necítila takové pouto, jaké
by dcera zřejmě cítit měla. I proto se Kate
později zapřísáhla, že ona sama tu pro svou
milovanou dcerku Sabine vždycky bude…
Jenomže čím je Sabine starší, tím víc ji nejasná

minulost její matky zajímá – a jednoho dne
se prostě rozhodne svou babičku Joy na
irském venkově navštívit. Splněný sen o
shledání vnučky a babičky se však záhy změní
v horlivé pátrání po tajemství minulých let,
která doteď zůstávala pohřbena…
Daniel Cole
Konec Hry
Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to
pokračovalo. A teď je tu Konec hry: případ,
v němž půjde o všechno. Případ, kterým
se vražedný kruh uzavírá. Finlay Shaw,
policista v důchodu, je nalezen mrtvý doma
v zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje,
že šlo o sebevraždu. Nikdo, až na jednoho
bývalého detektiva s pošramocenou pověstí
– Williama Wolfa Fawkese, toho času na
útěku. Je ochoten vydat se spravedlnosti,
pokud ho nechají Finlayovu smrt prověřit.
Společně se svými dřívějšími kolegy Emily
Baxterovou a Alexem Edmundsem se pouští
do pátrání v Shawově minulosti. Byl Finlay
skutečně tak vzorný, jak to vypadalo? Nebo
se i na něj najde něco, co nikdy nikomu
neprozradil? Čím hlouběji se ti tři během
vyšetřování noří do bahna policejní korupce,
tím víc dávají v sázku: své kariéry, své
nejbližší i svou budoucnost – pokud na ně
ještě nějaká čeká…

debutového románu populární blogerky
Zuzany Hubeňákové, vždycky. Jenomže ani
tak by ji nenapadlo, že když se tento podařený
sourozenec rozhodne z pohnutek veskrze
čistých a upřímných vzdát prostopášného
života a udělat alespoň jednou v životě
něco dobrého, bude to ještě větší katastrofa,
zahrnující únos, ztrátu nejmilovanějšího
člena rodiny, a to téměř nepojízdné Škody
Fabie Combi, či střídavou péči o matku…
A hádejte, kdo to musí vyřešit!
Martin Fendrych
Šaman
Má schopnost vidět druhým do hlavy. Je
to prokletí, nebo dar?
Když se s těmito paranormálními vlohami
narodí v rodině vysoce postaveného estébáka
v době normalizace, má zaděláno na složitou
cestu životem i k sobě samému. Otec chce
jeho schopností využít „pro stát“. On sám
umí předvídat hru druhých a učí to mladé
tenisty. Stane se vyhledávaným trenérem
anticipace. Narodil se ale pro sport? Neměl
by být raději šamanem?

Zuzana Hubeňáková
Můj bratr Albatros a jiná rodinná zvěrstva

Uvěřitelná fikce, anebo se ten příběh doopravdy
stal? Autor k tomu říká: „Jakákoliv shoda
se skutečnými postavami a jejich životními
příběhy je náhodná.“

Že je bratr proutník a jsou s ním jenom
problémy, věděla Sylva, vypravěčka prvního

Zapsala
Ing. Zuzana Čermáková
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Knihovna
Obecní knihovna v Sibřině

Vás srdečně zve na přednášku spojenou s promítáním

Mexico-Mayská kultura
a potápění v mexické části Kalifornie
a souostroví Socorro
Pojďte se s cestovatelem a potápěčem Jirkou Čermákem vypravit do podmořských
hlubin souostroví Socorro zvaném mexické Galapágy.
Zavítáme i na starobylé památky zaniklých indiánských civilizací.

Přednáší: Ing. Jiří Čermák
Dne: 8. října 2020 od 19,00 hodin, v zasedací síni obecního úřadu Sibřina
Vaše knihovnice Zuzka

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

novyzebrin.htm. Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma do Vaší
poštovní schránky. Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník.
Vydavatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
IČO: 00240745, Reg. zn. MK ČR E 17368, Tel: 281 970 692,
Mob: 733 394 574, E-mail: obec.sibrina@sibrina.cz
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Zahradník Šikula radí
Mulčujeme záhony
Nastal podzim, pro mne, a věřím, že i pro
mnoho z vás, po jaru druhé nejkrásnější
období roku. Zahrady jsou nejen plné
zralých plodů a bohaté úrody, ale hlavně
neuvěřitelných barev. Podzim ale ještě není
obdobím, kdy zahradník odpočívá, právě
naopak, stále máme plné ruce práce, protože
jak se říká: „až se zima zeptá…“
Jednou ze zahradnických prací, které je
možno provádět v tomto období, je doplňování mulčovací kůry do záhonů. Mohlo
by se zdát, že na tom nic není a kůru si
zkrátka nasypu tam, kam chci. Ale ono to
tak úplně není a hned si to celé objasníme.
Při realizacích zahrad používáme u našich
zákazníků mulčovací kůru velmi často, příp.
kde vhodná není, dáváme přednost kačírku
či jemnému štěrku. Anorganický materiál
jako takový má řadu výhod, přičemž tou
nejhlavnější je asi to, že zamezuje nejen
přebytečnému výparu vody (a tím vodu
pro rostliny déle zadržuje), ale také růstu
plevelů. Abychom ale docílili těchto pozitivních funkcí anorganického materiálu,
musí být jeho vrstva min. 5 cm, max. však
10 cm. Pokud byste totiž např. mulčovací
kůrou na svých záhonech nešetřili, naopak
svým rostlinám ublížíte. Platí totiž, že čím
vyšší vrstva mulče, tím hůře se k rostlinám
dostává vzduch a voda, rostliny pak jejich
nedostatkem pomalu odumírají. V některých
případech je dokonce vhodné, pokud u nově
vysazených rostlin počkáte s nastýlkou kůry

až do příštího roku, právě z toho důvodu,
aby nově vysazené rostliny dobře a rychle
zakořenily, s čímž množství vody a vzduchu
souvisí.
Mulčovací kůru je nutné pravidelně doplňovat, svým zákazníkům doporučujeme min.
2x v roce, a to na jaře a nyní, na podzim.
Důvodem je rozklad kůry a tím její postupný úbytek v záhonu. Na jaře s nastýlkou
počkejte do konce dubna, kdy kůra nebude
již bránit prohřátí půdy po zimě.
Při rozkladu kůry dochází ke spotřebě dusíku z půdy. Dusík patří mezi tzv. biogenní
prvky neboli prvky potřebné pro život,
a to nejen pro rostliny. Z tohoto důvodu je
nutné dusík doplňovat především do míst,
kde je vrstva mulčovací kůry, bohatě postačí
běžná granulovaná hnojiva v podobě NPK
či Cereritu. Nejčastěji se mulčovací kůra
získává z jehličnatých stromů, zde je opět
malé úskalí v podobě vysokého obsahu

tříslovin, což některé rostliny nemají v lásce. Mezi takové citlivky, tzv. vápnomilné
rostliny, patří např. oblíbená levandule, která
místo v kůře, bude mnohem lépe prospívat
v jemném štěrku nebo kačírku. Mulčovací
kůru však bez obav použijte kolem stromů
a keřů, protože právě zmiňované třísloviny
omezují růst plevelů. Mulčovací kůra také
snižuje pH půdy, tzn., že půdu okyseluje.
Z tohoto důvodu ji uvítají všechny vřesovištní
rostliny typu pěnišníků (rhododendrony),
vřesů a vřesovců, hortenzie, pierisy, azalky
či borůvky nebo brusinky.
Chcete pravidelně dostávat více informací
a rad, které využijete na svých zahradách?
Staňte se našimi fanoušky na Facebooku
a už vám nic neunikne.
Přeji krásný podzim a příjemné chvilky na
vašich zahradách.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

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

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691
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Pivo
K ČEMU JE PIVO
Vyčistí zlaté šperky
Pivo vrátí zašlý lesk vašim prstenům,
řetízkům a dalším šperkům. Podobně,
jako byste použila koupený chemický
čistič, nalijte pivo do nějaké misky a zlaté
šperky do něj asi na hodinu vložte. Pak
je vyjměte, opláchněte a jemně vyleštěte
suchým hadříkem.
Pochytá octomilky
Znáte je také. Útočí od jara do podzimu.
Maličké dotěrné ovocné mušky, které se ve
vaší kuchyni objeví hned, jakmile někde
necháte ležet rozkrojený citron, nebo přebrat
ovoce na míse a nebo zapomenete vynést
koš. Pochytejte je! Stačí na kuchyňskou
linku umístit nějakou nádobu s pivem
nebo plechovku se zbytkem lahodného
moku. Tu neprodyšně překryjte papírem
či potravinovou fólií. Do ní udělejte vidličkou či nožem malinké dírky. Mušky
tam vletí a nedostanou se ven.
Uvolní zarezavělé šrouby
Použití piva na uvolnění „nepovolitelných“
šroubů zní možná šíleně,
ale funguje to. Kyseliny v pivu pomohou
rozpustit rez, která vám brání v jejich
povolení. Nalijte pivo přímo na šroub
a počkejte několik minut. Rez vám pomohou narušit i bublinky, takže použijte
pivo čerstvě otevřené.
Odstraní skvrny
Místo shánění chemického čistidla, když
někdo vylije čaj nebo kávu na oblečení,
koberec či třeba čalounění, polijte skvrnu
pivem. Ne, nezbláznili jsme se. Nechte
pivo na chvíli působit a pak skvrnu vytřete čistým hadříkem. Nakonec místo
dobře vyčistěte mýdlem a vodou, abyste
se zbavila zbytků chmelového zázraku.
Vrátí barvu
a lesk dřevěnému nábytku
Pokud máte doma nějaký ten kousek ze
smrkového dřeva, zapomeňte na leštěnky. Nábytek přetřete měkkým hadříkem
namočeným do piva. To pomůže obnovit
ztracený lesk a barvu. Nábytek z dubového
dřeva bude vypadat jako nový, potřete-li
jej „leštěnkou“ připravenou smícháním
sklenky piva s přibližně třemi lžičkami
cukru. Nakonec povrch přeleštěte suchým
hadříkem.

Pohnojí domácí květiny
Pohnojí květiny a dodá lesk listům. Pokud
chcete, aby měly vaše pokojové květiny
lesklé listy, přidejte pivo do vody, kterou
květinám rosíte listy, budou pak krásně
lesklé. A když v lednici nebo na stole
najdete zvětralé pivo, rozřeďte ho s vodou
a použijte ho jako hnojivo při zalévání
květin. Uvidíte, že se vám odvděčí.
Vyleští hrnce a pánve z mosazi
Pomocí měkkého hadříku jemně naneste
pivo na povrch nádobí. Nechte chvíli
působit, pak opláchněte a osušte jiným
jemným hadříkem. Kyseliny v pivním moku
působí na většinu kovů téměř zázračně.
Dodá lesk vlasům
Pivo je skvělým „lékem“ na vlasy bez
života. Nalijte malou sklenici do rendlíku
a na mírném ohni ho přiveďte k varu. Pak
teplotu snižte a zredukujte obsah hrnce
až na 1/4 původního množství. Tak odstraníte alkohol, který by mohl vaše vlasy
vysušit. Nechte pivo vychladnout a pak
ho smíchejte s šálkem vašeho oblíbeného
šamponu. Vzniklý elixír pak použijte na
mytí vlasů jako obvykle. Vaše hříva získá
větší lesk a třpyt.
Změkčí tvrdé maso
Protože pivo obsahuje kyseliny, je skvělým
zkřehčovačem. Pomůže vám vychutnat
si maso, které by jinak bylo příliš tvrdé.

Výhodou je, že na rozdíl od vína a octa,
nijak nezmění chuť masa. Stačí ho do něj
jen naložit a nechat marinovat v lednici
po dobu několika hodin, nebo ještě lépe
přes noc.
Zbaví zahradu slimáků
Stejně jako pro některé lidi, je i pro některé zahradní škůdce pivo neodolatelné
- zejména pro slimáky. Pokud máte i vy
problémy s těmito slizkými vetřelci,
připravte jim past. Do země zapusťte
plastový kelímek, nejlépe blízko rostlin,
které potřebujete ochránit. Ale tak, aby
kelímek nebyl v úrovni půdy. Musí kousek
přečnívat nad úroveň terénu, protože jinak
by do něj napadali i užiteční živočichové. Do poloviny kelímek naplňte pivem
a ráno past zkontrolujte. Pravděpodobně
v ní najdete hordu opilých a utopených
nezvaných návštěvníků.

Inzerce
Milí spoluobčané,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce
v našem občasníku Nový Zebrin, který
vychází jednou za čtvrt roku.Časopis
vychází nákladem 400 výtisků a je roznášen
zdarma do schránek v Sibřině a Stupicích.
Řádková inzerce je bezplatná pro podnikatele
a občany s trvalým bydlištěm v Sibřině
a Stupicích v černobílém provedení.
Ceny za větší rozsah inzerce:
Černobílá inzerce:
1 strana – 800 Kč, ½ strany – 600 Kč ,
¼ strany – 400 Kč
Barevná inzerce :
1 strana – 1300 Kč, ½ strany – 700 Kč,
¼ strany – 500 Kč
Platba: 1) v hotovosti na obecním úřadu
Sibřina, 2) na fakturu. Zašlete fakturační
údaje na e-mail redakce. Fakturu Vám zašle
účetní obecního úřadu.
! Důležité upozornění!
Pokud máte zájem o inzerování v našem
časopise, pošlete text inzerátu v požadovaném
formátu v pdf a foto v jpg. na adresu
novyzebrin@email.cz
S přátelským pozdravem,
Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka
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Inzerce

Navštivte naši prodejnu hraček a potřeb
pro dítě v Sibřině. Nebo si zboží objednejte
z klidu domova a u nás jen vyzvedněte!
Naleznete nás v Sibřině
na adrese Říčanská 69

hračky a hry
potřeby pro dítě
péče o dítě
Možnost platit  hotově nebo  platební kartou.

www.kouzelnyhrad.cz
NABÍDKA
NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ
Firma
Firma
PLKPLK
s.r.o.,
s.r.o.,
provozovatel
provozovatel
internetových
internetových
obchodů
obchodů
v České
v České
republice
republice
a naa Slovensku
na Slovensku
hledá
hledá
vhodného
vhodného
kandidáta
kandidáta
na pozici
na pozici

PRACOVNÍK
PRACOVNÍK
EXPEDICE
EXPEDICE
/ ŘIDIČ
/ ŘIDIČ

NADZEMNÍ A ZAPUŠTĚNÉ
BAZÉNY
Nejodolnější bazény na českém trhu s dlouhou životností.
Bazény se staví systémem suchého zdění z dílců StoneSystem.
Více informací získáte na +420 606 301 055

AKCE

Při uplatnění kódu "ZEBRIN" při objednávce do 31.12.2020
Vám nebude účtována doprava a odběr může být až na jaře.
Prodejna: Říčanská 69, Sibřina 250 84
Vzorová zahrada: Po levé straně u vchodu do areálu SK Victoria Sibřina
Výrobna: Beroun - vedle firmy Cembrit CZ, s.r.o., 266 01
+420 606 301 055

info@stonesystem.cz

www.stonesystem.cz

MyConcrete s.r.o. IČ: 057 58 611 DIČ: CZ057 58 611

Náplň
Náplň
práce:
práce:
přijímání
přijímání
zboží
zboží
na sklad
na sklad
a jeho
a jeho
označování
označování
zpracovávání
zpracovávání
objednávek
objednávek
z e-shopu
z e-shopu
a následná
a následná
expedice
expedice
zásilek
zásilek
převoz
převoz
zboží
zboží
mezi
mezi
pobočkami
pobočkami
(dodávka
(dodávka
do 3,5t)
do 3,5t)
a a
obsluha
obsluha
VZVVZV
Nabízíme:
Nabízíme:
práci
práci
na HPP
na HPP
při jednosměnném
při jednosměnném
provozu
provozu
9:00-17:00
9:00-17:00
pestrou
pestrou
a zajímavou
a zajímavou
práci
práci
jistota
jistota
pravidelné
pravidelné
mzdy
mzdy
(24 (24
000000
– 28–000Kč
28 000Kč
/ měsíc)
/ měsíc)
možnost
možnost
odborného
odborného
růstu
růstu
nástup
nástup
možný
možný
ihned
ihned
Bonusy/prémie,
Bonusy/prémie,
sleva
sleva
na firemní
na firemní
výrobky/služby,
výrobky/služby,
vzdělávací
vzdělávací
kurzy,
kurzy,
školení,
školení,
kafetérie,
kafetérie,
firemní
firemní
akce,
akce,
možnost
možnost
si napracovat
si napracovat
hodiny
hodiny
Kontaktní
Kontaktní
osoba:
osoba:
Karel
Karel
Zloch
Zloch
+420
+420
602602
342342
777777
info@plkshop.cz
info@plkshop.cz
Adresa:
Adresa:
PLKPLK
s.r.o.
s.r.o.
Říčanská
Říčanská
69, 69,
Sibřina
Sibřina
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POZVÁNKA

POZVÁNKA NA

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Obecní úřad vás zve
na tradiční rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná ve spolupráci s Mateřskou školkou,
dobrovolnými hasiči a obecní knihovnou.

V sobotu 28. 11. 2020

Místo: Obecní úřad a dvůr obecního úřadu
Začátek: 15,00 hodin
Konec: cca v 18,00
Program se přizpůsobí aktuální epidemické situaci.
Chceme zachovat všechny tradiční akce na které
jste zvyklí. Vystoupení dětí z MŠ, zpěv koled,
tvorba svícnů, výroba vánočních přáníček
a ozdob a samozřejmě občerstvení zajištěné
našimi hasiči a mateřskou školkou.
Pokud akce nebude možné konat
uvnitř, budou se konat venku,
zajistíme párty stany.

Přijďte s celou rodinou užít si adventní atmosféru
a naladit se na vánoční období.

