číslo 2 /2019

Milí spoluobčané,
doufám, že jste si užili krásné slunečné léto, jste odpočatí a plní
elánu a těšíte se, co nového Vás čeká na podzim v našich obcích.
Akcí, které jsou pro vás připravené, bude dost, pozvánky na ně
naleznete uvnitř aktuálního čísla Nového Zebrinu.
Myslím, že jsme všichni v Sibřině rádi, že máme krásné nové silnice
a už se nemůžeme dočkat na připojení ke kanalizaci a vodovodu.
Nyní na řadu přijdou nové chodníky a stezky, takže se již všichni
bezpečně dostaneme tam, kam budeme potřebovat.
Jedno negativum ale nové silnice mají, řada aut nyní jezdí naší
obcí zvýšenou rychlostí. Málokdo dodržuje předepsanou rychlost
40km/h. Věřím ale, že i tento problém naši zastupitelé brzy vyřeší
a sama se přimlouvám za instalaci zpomalovacích semaforů na
začátku obce, díky kterým by řidiči sundali nohy z plynu. Je to
určitě lepší řešení, nežli hlučné zbrzďovací prahy. Od jejich instalace
se všude ve světě již dávnou upouští.
Přeji Vám všem hodně zdraví a těším se na setkání na některé
z našich akcí.
Za redakci Nového Zebrinu, Zuzana Čermáková

Nová silnice v Sibřině

POZVÁNKA
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 30. 11. 2019
Obecní úřad a dvůr obecního úřadu
Začátek: 15 hodin, Konec: cca v 18 hodin
Program: Výroba vánočních svícínků, pouštění ořechových lodiček,
výroba vánočních ozdob a přáníček, čtení pohádek a vánočních příběhů,
zpěv a poslech koled a vánočních písní, tradiční jarmark, občerstvení,
vyhlášení nejlepšího čtenáře roku 2019 a předání věcného daru,
rozsvícení vánočního stromu.
Přijďte s celou rodinou užít si adventní atmosféru
a naladit se na vánoční období.

Nový Zebrin 2/2019

Strana 2

Zprávy z obce

SK Viktoria Sibřina

SK Viktoria Sibřina – mladší žáci

Dětská hasičská soutěž

SK Viktoria Sibřina – starší přípravka

Dětská hasičská soutěž TFA

Strana 3

Nový Zebrin 2/2019

Zprávy z obce
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
17. 4. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
17. 4. 2019 v budově OÚ v Sibřině od 18:00
hod. do 18:48 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 nového člena zastupitelstva
Ing. Miloše Koubka
Ing. Miloš Koubek složil slib.
ZO schvaluje Smlouvu o úhradě části
nákladů na vybavení exteriéru mateřské
školy v Sibřině a úhradě nezbytných
výdajů obce Sibřina za umisťování dětí
s trvalým pobytem v obci Zlatá v MŠ
Sibřina mezi obcí Zlatá a obcí Sibřina.
ZO schvaluje Směrnici č. 5/2019 obce
Sibřina – Podpisové vzory, která nahrazuje Směrnici č. 2/2018.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019
Příjmy 1 085 240 Kč
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
5. 6. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
5. 6. 2019 v budově OÚ v Sibřině od 18:00
hod. do 19:03 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení a proVeřejné zasedání zastupitelstva dne
12. 6. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
12. 6. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 18:38 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení a pro-

Výdaje 1 085 240 Kč
ZO schvaluje Dodatek č. 1 mezi obcí Sibřina
a společností SARK Engineering s.r.o.
ZO schvaluje výsledky inventarizací
majetku obce Sibřina za rok 2018.
Nedošlo k rozdílu mezi účetní a fyzickou
inventarizací.
ZO schvaluje „Bez výhrad“ závěrečný
účet obce Sibřina za rok 2018 spolu
s výsledkem hospodaření a pověřuje
účetního obce převedením hospodářského
výsledku z roku 2018 z účtu 431- hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
na účet 432 – nerozdělený zisk/ztráta
z minulých let.
ZO schvaluje účetní závěrku obce Sibřina
za rok 2018 na základě předložených
výkazů – FIN 1-12, Rozvaha a Výkaz
zisků a ztrát.
ZO schvaluje vlastní příspěvkové organizaci MŠ Sibřina příspěvek hospodaření.
Zastupitelstvo bylo před schválením tohoto
příspěvku obeznámeno s hospodařením účetní
jednotky a efektivně posoudilo rizika, která
mohla v průběhu roku ovlivnit její hospodaření a tím by se omezil vznik problémů,
které by vedly k neschválení účetní závěrky.

Formou veřejnoprávní kontroly zřizovatel
její hospodaření kontroluje.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná
účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečnosti posouzených podle par. 4 vyhlášky
č. 220/2013 S., věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
jednotky „Mateřská škola Sibřina, okres
Praha-východ“ Na základě schválení účetní
závěrky schvaluje ZO rozdělení výsledku
hospodaření příspěvkové organizace – Zisk
z hlavní činnosti 38.128,55 Kč a z vedlejší
činnosti 4.070,86 Kč se předvede do rezervního fondu.
ZO schvaluje nápravná opatření vycházející ze zprávy o výsledku hospodaření
obce Sibřina za rok 2018.
Obec neprovedla tvorbu opravných položek
k pohledávkám vedených na účtech 311/
odběratelé.
ZO přijímá systémové opatření k nápravě,
s tím, že v příštím účetním období budou
tvořeny opravné položky k pohledávkám
vedených na účtech 311/odběratelé.
ZO schvaluje poskytnutí finančních
prostředků pro spolky na rok 2019.
ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků SOSÁK o.s. ve výši 70.000 Kč.
ZO schvaluje poskytnutí finanční prostředků
SK Viktoria Sibřina ve výši 130.000 Kč.

jednané informace. Tam, kde je to potřeba,
zveřejňujeme i průběh jednání. Plný text
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
		
ZO schvaluje Smlouvu o provádění
stacionárního sběru v Úvalech mezi
obcí Sibřina a Sběrné suroviny David
Fidler, Úvaly.
ZO schvaluje Dodatek č. 4 mezi obcí
Sibřina a společností VPK Suchý
ZO schvaluje objednávku dodavateli T4

Building s.r.o. na rozšíření vodojemu o
ATS stanici
ZO schvaluje, že obec Sibřina, resp.
JSDH bude provádět 1x ročně prohlídku
Sibřinského potoka.

jednané informace. Tam, kde je to potřeba,
zveřejňujeme i průběh jednání. Plný text
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
		
ZO Sibřina akceptuje výsledky zadávacího
řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stezka pro pěší
a cyklisty, komunikace a zpevněné plochy
Sibřina/Stupice – zhotovitel stavby“ a
pověřuje starostu obce Sibřina – pana

Ing. Josefa Nováka, k podpisu smlouvy o
dílo s vítězným účastníkem- Společnost
pro stezku pro pěší a cyklisty Sibřina/
Stupice (vedoucí společník: T4 Building
s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02
Kolín, IČ: 04352530; společník PORR
a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ: 43005560). Smlouva o dílo
bude podepsána za podmínek vzešlých
z předmětného zadávacího řízení.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Příjmy: 182 638,00 Kč
Výdaje: 300 375,81 Kč
Použití vlastních zdrojů: 117 737,81 Kč
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
17. 7. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
17. 7. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 18:42 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Tam,
kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh
jednání. Plný text zápisu je k dispozici na
místním úřadu.

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Sibřina č. 2/2019 o stanovení
podmínek pro pořádání a průběh akcí
typu technoparty a o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
v souvislosti s jejich konáním

IP-12-6015909/VB/1 Sibřina, p. č. 656

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce Sibřina č. 2/2019, kterým vydává
požární řád obce

ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2019
Příjmy: 23 813,00 Kč
Výdaje: 275 813,00 Kč
Použití vlastních zdrojů: 252 000,00 Kč

ZO schvaluje – na základě konkurzního
řízení, jmenování paní Mgr. Markéty
Zemanové do funkce ředitelky Mateřské školy Sibřina

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce Sibřina č. 1/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
7. 8. 2019

Dluhová služba za účelem financování
realizovaných projektů

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
7.8. 2019 v budově OÚ v Sibřině od 18:00
hod. do 18:42 hod.

Pan starosta Josef Novák informoval
o tom, že projednání dluhové služby za
účelem financování se schvalovat nebude
z důvodu ještě nezpracovaných podkladů
ze strany banky.

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 dodatek č. 2 smlouvy
o dílo na dodávky a provedení prací
v rámci akce „Stavební úpravy zázemí HZS Sibřina II“ mezi obcí Sibřina
a firmou SARK engineering, s.r.o
a podpis dodatku je podmíněn.

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-6018927/1
Věcné břemeno na p.č. KV 931/2, v k.ú.
Stupice, obec Sibřina

ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní
smlouvě o výkonu technického dozoru
investora a Dodatku č. 1 k Příkazní
smlouvě o výkonu činnosti koordinátora
BOZP mezi Sibřina a MV Projekt s.r.o

ZO schvaluje Plán rozvoje sportu
2019-2029 a pověřuje J. Neckářovou
o aktualizaci Plánu rozvoje sportu
Starosta obce přítomné o stavu výstavby
vodovodu a kanalizace v obci a o postupu výstavby rekonstrukce chodníků a
obrub. Paní Neckářová podala návrh
na vedení kroniky obce.
ZO se shodlo, že obec požádá KSÚS
o pokácení nemocných stromů podél
silnice III. třídy a provedení úklidu
ulámaných větví, které zůstaly ležet
v příkopech po silném větru.

Poděkování SDH v Sibřině
Chci poděkovat dobrovolným hasičům v Sibřině za vyčerpání
vody ze sklepa a studny, dne 16. 6. 2019, byla to neděle.

zjistili, že mezi druhým a třetím článkem nedali těsnění. Jak
jsem se dozvěděla, nebyli jsme první, kdo tam těsnění neměl.

Voda se do sklepa dostala ze špatně udělané přípojky k našemu plotu. Dosahovala výšky 40 cm. Obecní úřad bohužel
nereagoval na mé telefonické upozornění (nejméně 6 hovorů),
že něco není v pořádku. Když jsem zjistila, co se děje, volala
jsem starostovi panu Novákovi. Ten se nemohl přijet podívat
a paní místostarostka Kolářová telefon nebrala. Pomohl pan
Křelina, který zavolal místní hasiče a ti za chvíli přijeli. Asi
po půl hodině se dostavila i paní Kolářová, která se velmi
divila, co se stalo. Kdyby obecní úřad nebo stavební dozor
kontroloval pracovníky této stavby, nemuselo k tomu vůbec
dojít. Až v pondělí 17.6.2019, když vyndali kanál před plotem,

Velice děkuji sibřinským hasičům za pomoc a také panu
Křelinovi za vstřícnost a ochotu.
Při stavbě silnice byl kanál na dešťovou vodu, který máme
u plotu, zasypán do půlky asfaltem.
Obávám se proto velkých dešťů, co se zase přihodí. Na obecním
úřadu o tom již přes týden vědí a nic se neděje.
Napsala Alena Cvejnová
13. 9. 2019
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Sběrný dvůr pro občany Sibřiny a Stupice
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, že je možné odvážet odpad do sběrného dvora
v Úvalech. Odpady od občanů obce Sibřina s částí Stupice budou odebírány na
základě platného občanského průkazu. Tuto službu pro vás zajišťuje Obecní úřad.
Do sběrného dvora lze dle předmětu smlouvy uložit ZDARMA – nebezpečný
odpad, biologicky rozložitelné složky odpadu a vyřazené elektro spotřebiče.
Ostatní odpady, které budete chtít odvézt do sběrného dvora si uhradíte sami.
Velkoobjemový odpad zajišťuje obec 2x ročně přistavením kontejnerů.
Bioodpad lze také každou první sobotu v měsíci dovézt k Šálkovému domu,
Říčanská 11, Sibřina.

Kontakt a otevírací doba
Sběrného dvora Úvaly
Škvorecká 33, Hostín, 250 82
Po-Čt: 8:00-11:30; 12:30-17:00
Pá: 8:00-11:30; 12:30-16:00
So: 9:30-12:30
Ne: Zavřeno
Telefon: 603 584 251
E-mail: info@centrum-odpadu.cz
Web: http://centrum-odpadu.cz

POZVÁNKA
na Vítání občánků
Vážení rodiče,
Obecní úřad Sibřina si dovoluje Vás
a Vaše „ratolesti“srdečně pozvat
na Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice,“
které se uskuteční
v neděli 26. 01. 2020 od 10 hodin
v prostorách budovy Mateřské školy v Sibřině (ve 3. NP).
Těšit se můžete na malý kulturní program,
o který se postarají mimo jiné i děti z mateřské školy.
Petra Kubánková,
zastupitelka obce
*V případě, že máte zájem se zúčastnit, zašlete nám, prosím, nejpozději do 10.01.2020 vyplněnou přihlášku na
adresu Obecního úřadu. Přihlášku můžete poslat i e-mailem nebo ji také osobně vyplnit a zanechat v úředních
hodinách na Obecním úřadě nebo ve schránce OÚ. Tento slavnostní akt je určen pro děti do 2,5 roku s trvalým
pobytem v Sibřině a ve Stupicích.
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Výběrové řízení – potraviny, pronájem
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Zprávy z obce
Stavba bez stavebního povolení

Myslila jsem si, že naše trápení s prachem skončilo. Mýlila jsem se. Ze stavby
silnice těsně za naším plotem, se práší
opět. Staví se zde silnice (bez stavebního povolení) ke čtyřem rod. domům a
čtyřem studnám. S vodou žádná sláva,
tak nevíme, co ty vrty udělají. ÚŘAD
SIBŘINY tzn. starosta může povolit
výjimku postavit silnici tak blízko, že
máme zabetonovaný i plot.

Navíc je silnice stavěna 60 cm nad terénem naší zahrady. Auta, která zde budou
projíždět, to budou mít jak vyhlídkovou
jízdu.
Snažím se čtyři roky, aby developer stavěl
aspoň jeden a půl metru od naší zahrady,
aby bylo zachováno aspoň zdání nějakého
soukromí.Marně. To, co povolil pan starosta
je platné, a všichni se na to odvolávají.

Jsem zklamaná přístupem místního úřadu.
Naivně jsem věřila, že jsem již po 42 letech
zde, právoplatná občanka Sibřiny.
Ne developer je právoplatnější. Nejsem
proti stavbám nových domů. Ale stavět na
úkor všech ostatních, je hanebnost, zvlášť
když je posvěcená úřadem.
Táňa Kačerovská
Foto: Táňa Kačerovská, foceno 17. 9. 2019

NETRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ
Tentokrát se pekelná výprava dostaví až
k Vám domů. Nemusíte s dětmi nikam chodit,
přijdeme s nadílkou k Vám.

KDY: 7. 12. 2019
V KOLIK: mezi 16 a 20 hodinou
(podle věku dítěte)
V případě zájmu se prosím objednávejte
na tel.: 724 745 239, Petra Kubánková,
nejpozději do 1. 12. 2019
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Hasiči
Novinky z SDH a JSDH Sibřina
Od posledního vydání časopisu se stalo
mnoho v naší obci a také u našich hasičů
není o novinky nouze. Nejvýznamnější
událostí je dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice, která čeká již pouze
na připojení k novému vodovodnímu
a kanalizačnímu řádu, aby mohla proběhnout kolaudace. Za to, že máme konečně
odpovídající zázemí k údržbě techniky
a zabezpečení pohotovosti zásahové
jednotky, je potřeba poděkovat HZS
a Středočeskému kraji za poskytnutí
dotace pokrývající přibližně 2/3 ceny, tak
i obci Sibřina, která poskytla zbývající
finanční prostředky a řídila realizaci
rekonstrukce do finální podoby.

Hasiči – děti
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Hasiči

Nová hasičská klubovna
Díky získanému zázemí se členové sboru
pustili svépomocí do rekonstrukce zásahového vozidla TATRA CAS 32, které
jednotka obdržela převodem od Policie
ČR. Rekonstrukce spočívá v úpravě vozidla z policejního speciálu na zásahové
vozidlo HZS. S tím budou provedeny
i nezbytné obnovy ochranných nátěrů
vnitřní konstrukce, změna povrchového
nátěru do červené barvy HZS, nálezové
opravy a rekonstrukce úložných prostor
pro vybavení. Takže práce je pro všechny
více než dost a pokud se vše povede dle
našich představ, rádi se pochlubíme novou
technikou v nějakém příštím vydání.
To, že jednotka neměla nějaký čas zbrojnici, ji nezabránilo vykonávat hlavní úkol,
pro který byla vytvořena. A to pomoc
občanům v nouzi. Od začátku roku již 9x
vyjela na pomoc v rámci integrovaného
zásahového systému. Z toho 3x k požáru
a 6x jako technická pomoc při odstraňování následků přírodních událostí.
Ať to bylo čerpání vody ze sklepa nebo
odstraňování spadlých stromů, větví
a uvolněných konstrukcí po silných po-

Nový přírůstek do vozového parku před renovací
ryvech větru. Dále standardní výpomocí
obci při různých příležitostech jako je
obligátní zalévání nových stromků, odstranění starých a nebezpečných stromů
a jiné drobné technické úkony.
Samozřejmě nemůžeme nezmínit
i naše mladé hasiče, kteří se dostali přes
počáteční těžkosti výcviku a začínají
reprezentovat sbor i obec na různých
akcích a soutěžích. Nejvýznamnější je
Liga TFA-junior. První závod se konal
4. 5. 2019 ve Veltrusech. Zde získal
Martin Oktábec 3. místo v kategorii
chlapci 12-15 let. Všichni naši malí
hasiči bojovali jak s obtížným závodem,
tak s nepřízní počasí, které se zrovna
nevyvedlo a skropilo závodníky deštěm.
Přesto se podařilo vybojovat několik
dobrých umístnění na 4 až 6 místě, která
zaručují zápis bodů do celkové ligy. To
druhý závod 31. 8. 2019, který se konal
v Kralupech nad Vltavou – Minicích, se
nám povedl podstatně lépe. V krásném
slunném počasí jsme vybojovali hned tři
medailové pozice, a to 1. místo v kategorii dívky 8 -12let, které fantastickým

výkonem vyhrála Kristýna Roedlová,
tak neméně skvělým 2. místem ve stejné
kategorii, které získala Karolína Havlová.
V kategorii chlapci 12-15 let opět zazářil
Martin Oktábec, a to druhým místem,
když zaostal za vedoucím závodníkem
o pouhé 3 vteřiny.
Co je TFA ? – TFA, Toughest Firefighter
Alive, volně přeloženo „nejtvrdší hasič
přežije“ Je soutěž jednotlivců v překážkové dráze, kde jednotlivé překážky
(úkoly) jsou inspirovány úkony běžnými
u skutečných požárních zásahů. Například svinování a rozvinování hadice,
probourávání se do objektu, přenášení
těžkých nákladů, průlez omezeným prostorem, záchrana (odtažení) osoby atd.
To vše provádí soutěžící v plné hasičské
výstroji a s dýchacím přístrojem. Pro
děti jsou samozřejmě disciplíny upraveny přiměřeně jejich věku a obvykle
běhají s imitací dýchacího přístroje nebo
s batohem s určitou zátěží. Na fotky
a záběry ze závodů se můžete podívat na
TV Kralupy (na www.youtube.com) nebo
na našem webu: www.sdhsibrina.hys.cz.
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Fotbalisti
SK Viktoria Sibřina, z. s.
Dobrý den,
rádi bychom Vás seznámili s činností
našeho tradičního fotbalového klubu SK
Viktoria Sibřina, z.s.
V současnosti pracujeme s těmito kategoriemi: tým mužů, týmy mladších
žáků, týmy mladší a starší přípravky
a tým ministar.
Tréninky v sezoně probíhají každé úterý
a čtvrtek na travnatém hřišti. V zimní
sezóně pak probíhají tréninky všech
kategorií na umělé trávě.
Zápasy jednotlivých kategorií jsou vyvěšeny
na webu OÚ Sibřina a na nástěnce před
OÚ-přijďte nám zafandit a pobavit se.
Náš společný cíl:
Našim společným cílem je vybudovat
v areálu automatickou závlahu, a to nejen
pro naše fotbalisty, ale i pro další generace
mladých sportovců.
Vybrané prostředky na transparentním účtu
mohou být použity výhradně na realizaci
automatické závlahy. Bližší informace
naleznete na   www.skviktoriasibrina.
cz/zavlaha
SK Viktoria Sibřina pozimní část sezony
2019/2020
1. Muži
Muži v minulém ročníku skončili na krásném
4. místě v OP-Praha východ. Podzimní část
sezony jsme začali 1.8.2019 letní přípravu
s několika přátelskými zápasy. Tým jsme
doplnili několika hráči a rádi bychom
hráli o přední příčky v OP. Po čtyřech
podzimních kolech jsme na čele soutěže.
V mužstvu je týmový duch a touha vítězit
v čemž nám pomáhají fanoušci, kteří nás
v hojném počtu podporují a jezdí s námi
i na venkovní zápasy. Všichni společně
tvoříme fotbalovou rodinu, která má
společnou zálibu, má charakter a baví se
sportem i mimo něj. Naším cílem je pokračovat v započaté práci, utužit vztahy
a bavit fotbalem Sibřinu a její okolí.
Aktuální informace o klubu jsou na www.
skviktoriasibrina.cz
Jan Hegedüs – Trenér
2. Žákovské kategorie dětí
Sezonu 2018/2019 jsme v mládeži zakončili vítězstvím mladších žáků v okresním
přeboru, kde pohár a medaile předal pan

starosta Ing. Josef Novák a člen VV SK
Viktoria Sibřina pan František Pekárek.
Dále starší přípravka vyhrála v OP skupinu
B, mladší přípravka žlutá, vyhrála OP
a mladší přípravka modrá skončila na
3.místě OP skupiny C.
Všem hráčům, hráčkám a trenérům, rodičům a fanouškům děkujeme za podporu.
Letošní sezona 2019/2020
Mladší žáci (2008-2006)
V letošní sezóně 2019/2020 máme díky
narůstajícímu počtu hráčů dva týmy-žlutá
a modrá, oba týmy hrají okresní přebor.
Starší přípravka (ročník 2010-2009) má
jeden tým a hraje sk. B

Mladší přípravka – 2011-2012 – turnajový
systém
Starší přípravka – 2009-2010 – turnajový
systém
Mladší žáci – 2008-2006 – klasická dvoukolová soutěž doma/venku
NÁBOR MLADÝCH FOTBALOVÝCH
TALENTŮ:
Přijímáme nové hráče během celého roku,
a to vždy na tréninku dané kategorie. Co
je důležité mít s sebou? Sportovní obuv
a oblečení. Na tréninku dané kategorie se
můžete přijít kdykoliv podívat. Všechny
tréninky jsou volně přístupné. Děkujeme
za podporu klubu, rodičům, fanouškům,
sponzorům a obcím Sibřina a Květnice.
Kontakt: skviktoriasibrina.cz, facebook:
SK Viktoria Sibřina, sk viktoria sibřina sibřinskej válec
Jiří Foltýn, tel.: 723 812 568,
e-mail: jiri-foltyn@seznam.cz
Jiří Foltýn – sekretář klubu

Mladší přípravka (2012-2011)
Vzhledem k počtu hráčů a hráček mladší
přípravky máme na podzim dva týmy ve
stejné kategorii, a to Sibřina-žlutá (skupina
elite) a Sibřinamodrá (skupina C).
Díky naším výkonům, jsme se
stali vyhledávanými
týmy pro soupeře
k přátelským zápasům a různým přátelským turnajům.
Musím zde podě- Kde?
kovat hlavně všem Areál SK Viktoria Sibřina
trenérům mládeže
2015–2013
za jejich obětavou mini star
všeobecný pohybový rozvoj
a profesionální prá- se zaměřením na fotbal
ci s mládežnickými mladší přípravka 2012–2011
oddíly. U dalších
sta rší přípravka 2010–2009
kategorií je vidět
mladší žáci
2008–2006
práci a chuť dětí
trénovat, díky tomu Kdy?
se dostavují výsled- celoročně
ky, a chuť se stále od 1. 9. 2019
út. a čt. od 17.00–18.30
zlepšovat.
Zároveň veškerý BOJOVNOST
dík patří i rodičům
SMYSL PRO FAIR-PLAY
a ostatním divákům,
kteří s námi vyrá- TOUHA PO VÍTĚZSTVÍ
žejí i na venkovní
NIKDY SE NEVZDÁVAT!
zápasy.

Nábor nových dětí
určený pro holky a kluky

ročníku 2006–2015
do fotbalového klubu

SK VIKTORIA SIBŘINA

Sezóna 2019/2020
MiniStar – 2013
a mladší – nesoutěžní

Tréninky mládeže probíhají na hřišti SK Viktoria Sibřina

www.skviktoriasibrina.cz
Jiří Foltýn +420 723 812 568

jiri-foltyn@seznam.cz
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Knihovna
Knihovní novinky po prázdninách
a nezapomenutelné zkušenosti. Zavděčit
se dětem není jednoduché, ani když se
převléknete do dobových kostýmů.

Milí čtenáři a čtenářky,
o prázdninách jsme, my knihovnice, nelenily
a zrevidovaly a zpřehlednily především
dětskou literaturu. Má nyní více místa
a budeme i nadále doplňovat pěkné knížky
pro naše nejmenší.

Pavel Šrut:
Lichožrouti, kniha desetiletí pro děti podle
ankety sdružení Litera.

Z kutnohorské knihovny nám přivezli
nový výměnný fond a věříme, že se našim
čtenářkám budou knížky líbit. Jsou tu
samozřejmě i knížky pro naše nejmenší
čtenáře.
Chystáme pro Vás opět oblíbené Mimi
disko v prostorách mateřské školky, viz
pozvánka, na konec října připravuji promítání
o návštěvě Petrohradu, nejevropštějším
městě carského Ruska – viz pozvánka.
V listopadu nás čeká také oblíbená taneční zábava se skupinou Galaxis U Pofika
a samozřejmě koncem roku v adventním
čase budeme spolu s obecním úřadem opět
připravovat rozsvěcení vánočního stromu
a při té příležitosti vyhlásíme nejlepší čtenářku letošního roku. Odměnou pro nejlepší
čtenářku bude opět pěkná knížka. Pánové
jsou bohužel v menšině a tolik knížek si
u nás nepůjčují, což je škoda, protože tu
máme i knihy cestopisné, válečné, thrillery
a krimi, které by jistě ocenili i muži.
Do našeho knihovního fondu jsme zakoupily knižní novinky a ráda Vám je
stručně představím:
Markus Zusak:
Clayův most, nový román od autora bestselleru a předlohy filmu Zlodějka knih.
Ústředním tématem Zusakovy knihy je
důležitost a křehkost vztahů mezi nejbližšími lidmi: mezi sourozenci, mezi rodiči
a dětmi. Clay a jeho čtyři bratři tvoří
soudržnou partu, ale Clay si jednoho dne
uvědomí, že bude muset z party vystoupit,
i kdyby to mělo znamenat, že se do ní nikdy
nebude moci vrátit. Přesto to udělá, aby
se pokusil napravit staré křivdy a navázat
přervaná pouta. Kniha má rafinovanou
stavbu, autor nehodlá hned odkrýt karty,
vrací se do minulosti a zas přeskakuje zpět,
takže se čtenář jen postupně a v náznacích
dozvídá, co pětici bratrů tak stmelilo,
co je odtrhlo od jejich rodičů a co musí

a chce Clay podniknout: vystavět most,
po kterém by k sobě mohli přejít ti, kdo
byli z různých důvodů odloučeni.
Evžen Boček:
Aristokratka ve varu: Aristokratka ve
varu není obvyklým pokračováním, kterým
se spisovatel pokouší navázat na úspěšný
titul, ale pouze další část již existujících
příběhů. Nová kniha tedy nijak nevybočuje
ze zavedeného rámce, čtenářský ohlas či
případné připomínky se do ní nepromítly.
Můžeme si zvednout náladu při sledování
absurdních situací na svatbě konající se na
Kostce a na cestě na setkání aristokratů
v Karlových Varech. Nakonec si nechal
autor líčení zážitků se školními výpravami,
předpokládám, že má s nimi i on bohaté

Je to nejobratnější lupič všech dob
a dosud nikdy nebyl dopaden. Možná
i vám se včera nebo právě v této chvíli
ztratila ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky
a z párů dělá licháče. Do jejich tajemného
světa pronikla autorská a ilustrátorská
dvojice Pavel Šrut – Galina Miklínová
a vynořila se s napínavým a vtipným příběhem jedné lichožroutí rodinky, starého
mládence pana Vavřince a malého nešiky
lichožrouta Hihlíka.
Petr Šabach: Rotschildova flaška
Rothschildova flaška je příběh takřka detektivní, napsaný autorovým nezaměnitelným
a vyzrálým stylem. Příběh ze současnosti
a o současnosti zavede čtenáře do Anglie,
do jedné velké londýnské herny. Najde
pozoruhodný proutkař ztracenou dívku
a poradí si s výherními automaty? A co
všechno je možné s pomocí obyčejné
pružiny na posilování svalů?
Těšíme se na vás v naší knihovně.
Zapsala: Zuzana Čermáková
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Knihovna
POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ O PETROHRADU,
PERLE carského RUSKA

Obecní knihovna Vás zve na promítání a povídání
o Petrohradu, klenotu Ruska.
Těšíme se na Vás 31. 10. 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zveme Vás srdečně na taneční zábavu
HRAJE A ZPÍVÁ TANEČNÍ SKUPINA
Galaxis
SOBOTA 23. 11. 2019
SIBŘINA, Restaurace U Pofika
Čas: 20 hodin
Vstupné: 70 Kč
Zábava s překvapením pro tanečníky!
Místa si rezervujte na tel.: 777 782 266
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Představujeme Vám
Představujeme Vám novou paní ředitelku MŠ Sibřina,
paní Mgr. Markétu Zemanovou
Dobrý den paní ředitelko, ráda bych Vás
představila našim čtenářům. Vím, že
jste nastoupila po prázdninách do naší
MŠ jako nová paní ředitelka. Povězte
nám, co nového pro nás v MŠ chystáte.
Jmenuji se Markéta Zemanová a do školky
v Sibřině jsem nastoupila koncem srpna.
Původním povoláním jsem tanečnice,
vystudovala jsem taneční konzervatoř,
obor klasický balet. Během studia na
konzervatoři jsem tančila ve Stavovském
a Národním divadle v představení Louskáčka a Šípkové Růženky. Následně poté
dva roky jako sólistka u Pavla Šmoka
v Pražském komorním baletu. Po zranění,
které jsem si přivodila tancem, jsem baletní
dráhu ukončila. Pak jsem začala učit malé
děti, nejdříve balet v základní umělecké
škole na Trhanovském náměstí, potom po
dokončení studia předškolní pedagogiky
na Univerzitě Karlově, v mateřské škole
v Horních Měcholupech v přípravné třídě
a třídě speciální a jako vedoucí učitelka
v mateřské škole v Zahradním Městě. Po
dalším studiu na Univerzitě Karlově, obor
výuka na prvním stupni, jsem pokračovala na základní škole jako učitelka žáků
prvního stupně v Hostivaři a v Dubči.
Proč jste se rozhodla začít učit nejmenší
děti v mateřské škole, to Vás děti na
základní škole tak zlobily? :-)

Do mateřské školy jsem se vrátila, abych
zrealizovala svůj sen školky s rodinnou
atmosférou. Ráda bych také předala učitelkám v mateřské škole své dosavadní
zkušenosti z první třídy, které jsem získala v základní škole, tak, aby byly děti
ve škole úspěšné. Své zkušenosti bych
chtěla dále prezentovat i na přednášce
pro rodiče. Dále bych také chtěla otevřít
kroužek „Předškoláčka“ v dopoledních
hodinách v rámci řízených činností, kde
bychom spolu s učitelkami rozvíjely u dětí
předškolního věku potřebné schopnosti
a dovednosti důležité pro školní zralost.
Do budoucna bych také chtěla zřídit logopedickou poradnu, která tu teď chybí.
Nejpozději v předškolním věku je totiž
třeba odstranit logopedické vady, aby se
předcházelo problémům v českém jazyce.
V kolika letech se mají začít odstraňovat
logopedické vady?
S odstraněním logopedických vad je třeba
začít co nejdříve, nejpozději ve 4 letech.
Na základní škole může být již pozdě, ale
při důkladném procvičování je možné
i v tomto věku logopedické vady odstranit. Tyto vady vedou k potížím se čtením
a následně i k přepisu textu.
Jaké další novinky nebo činnosti chcete
s dětmi v naší MŠ dělat?
Chtěla bych navázat na program bývalé
paní ředitelky, ale trochu ho zpestřit
a oživit. V říjnu nás čeká odpoledne s rodiči
„Jablíčkový den“, kde děti předvedou, co
se za těch pár týdnů naučily. Rodiče budou
moci přinést domácí pečivo a vyměnit si
třeba recepty, tím bych chtěla podpořit
spolupráci mezi rodinou a školou.
Dne 25.10. máme v plánu vysadit s dětmi
lípu pro úřad Na Paloučku. Lípa bude
symbolem české státnosti, vzniku České
republiky a vzpomínkou na našeho prvního
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Při té příležitosti děti zazpívají jeho oblíbenou píseň „Ach synku, synku.
Před Vánoci budou děti zpívat při rozsvěcení vánočního stromku v Sibřině
a pro navození atmosféry Vánoc nacvičí

děti koncert v některém z kostelů v okolí,
kde budou zpívat za doprovodu varhan.
Ve druhém pololetí budeme chodit plavat
a v červnu se vydáme na školku v přírodě,
abychom sportovními aktivitami u dětí
podpořili zdravý životní styl.
Vidím, že máte hodně plánů a chuti
s dětmi a rodiči pracovat. Já bych
řekla, že to pro Vás byla jistě velká
změna z tancování přejít do školství
nebo se pletu?
Tancování jsem milovala už od malička.
Zranění pro mne byla velká rána, ale
k učení dětí jsem vždy měla velmi blízko. Už můj dědeček byl ředitelem školy
a babička ředitelkou mateřské školky.
Často jsem za ní chodila a s dětmi mě to
velmi bavilo. Takže vlastně navazuji na
rodinnou tradici.
To se už nedivím, že máte k učitelství
a dětem opravdu vřelý vztah, ale jistě
máte i nějaké jiné koníčky. Povězte
mi, co děláte ve volném čase a něco mi
prozraďte o své rodině.
Mám tři děti, vlastně 3 syny. Nejstaršímu
je 25 let, vystudoval lékařskou fakultu,
prostřednímu je 21 let a studuje lesnickou
fakultu a nejmladšímu je 7 let. To víte
pořád jsem chtěla holčičku. :-) To se
mi splnilo až nyní, mám roční vnučku
Libušku.
Bydlím v Hostivaři a po rodičích renovujeme domek v Úvalech u Prahy. Jinak ráda
vařím a jezdím na chalupu na Sázavě. Ráda
se také věnuji přírodě, ať už procházkami
po lese, sběrem hub nebo pozorováním
divoké zvěře. S manželem se věnujeme
včelařství a myslivosti. Samozřejmě ráda
čtu a chodím do divadla, jak jinak než na
balet a operu :-). Mými spolužáky byli
například slavní bratři Bubeníčkové a já
tedy stále velmi ráda udržuji kontakty se
světem baletu.
Říkala jste, že ráda vaříte, tak budu
moc ráda, když se s námi podělíte
o nějaký jednoduchý oblíbený recept.
Ano, mohla bych Vám dát recept na
výborný hrníčkový koláč z drobenky. To
teď na podzim přijde vhod.
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Představujeme Vám
Recept na ovocný koláč:
1 hrnek pol. mouky
1 hrnek cukru,
1/2 másla
smíchat na drobenku, oddělit 1/3 na posypání
do 2/3 drobenky přidám:
1hrnek polohrubé mouky
2 vejce
1 hrnek mléka
1 prášek do pečiva
Naleji na plech, pokladu ovocem
(švestky, broskve, jablka) a posypu zbylou drobenkou.
Já Vám moc děkuji za příjemné povídání.
Přeji Vám samozřejmě, aby Vám vydržel Váš elán a nápady
a hlavně spokojené žáčky i paní učitelky a rodiče.
Těším se, že budeme spolupracovat na akcích pro mateřskou
školku a naši obec.

Mateřská škola
MIMI DISCO 2019
Milí malí kamarádi,

Ptáte se kdy? 16. 11. 2019
A kde? Ve 3. np naší sibřinské MŠ
od 9:30 do 11:30 hod.
A co vás čeká?
No, jako vždy...spousta opravdu kvalitní muziky, hóóódně tance, soutěže o bezva ceny, nějaké ty dobrůtky
jsou také samozřejmostí, vyhlášení nejlepšího tanečníka a tanečnice a hlavně, a to je to nejdůležitější,
spousta LEGRACE!
S sebou si vezměte jen přezůvky a nějaké pohodlné oblečení.… a rodičům připomeňte,
že vás musí VČAS PŘIHLÁSI T... nejpozději do 8. 11. 2019, a to buď osobně v obecní knihovně Sibřina
nebo na mailu neckarova.jirina@email .cz.
Akce je určena pro malé tanečníky a tanečnice od 1 do 10 let.
Moc se na vás s tetou Zuzkou těšíme, kamarádi! Tety Zuzka a Jiřka

https://vectors.pro

s tetou Zuzkou se nám po vás móóóc stýská, a proto jsme se rozhodly, že pro vás všechny,
kdo rádi tancujete a máte rádi legraci,
uspořádáme další ročník vaší oblíbené taneční soutěže.
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Zahradník Šikula radí
Skrytá nebezpečí v našem okolí
Každý jistě známe takové ty typické
rostliny, které jsou jedovaté či jinak nebezpečné. A protože je podzim a právě
dozrávají některé plody, ráda bych vás
seznámila především s těmi, o kterých
jste to třeba ani nevěděli, jak nebezpečné
pro vás mohou být. Povíme si také o tom,
co dělat v případě, že takovou rostlinu
pozřete. Věřím ale, že po přečtení dnešního rádce nic takového nebude potřeba
a vy se dále budete pouze těšit z krásy
rostlin kolem nás.

na Vánoce, či adventní věnec nebo jinou
dekoraci, dětem nedávejte tento jehličnan
k používání vůbec).

JEDOVATÉ ROSTLINY
ZAHRAD A PARKŮ

Do této skupiny patří
Bez černý („bezinky“, v syrovém stavu),
bobkovišeň lékařská, břečťan, jalovec, jeřáb
ptačí, jírovec maďal (z kaštanů vyrábějte
pouze zvířátka, nikoliv pokrmy, pro výrobu
kaštanové polévky se využívají kaštanovníky
seté), konvalinka vonná, krušina olšová,
líčidlo americké, lilek ozdobný, mochyně
židovská třešeň (nezralé plody), pámelník
bílý, ptačí zob, řešetlák počistivý, střemcha,
trnovník akát, vraní oko čtyřlisté, zimolez
tzv. růže z Jericha, žaludy (plody dubu).

Jedovaté plody
Následující rostliny mají velmi jedovaté
plody, obětmi bývají nejčastěji malé děti,
neboť plody některých rostlin mohou,
při troše fantazie, připomínat bonbony
a jsou proto pro děti velmi lákavé. Je na
vás, dospělých, abyste ať již na zahradách
nebo při procházkách věnovali těmto
druhům patřičnou pozornost.
Nebezpečná bývá i dávka menší než
5 plodů (semena, bobule), ale u každého
postačí jiné množství, záleží totiž na věku,
hmotnosti a celkové tělesné kondici. Při
pozření se podává aktivní uhlí (alespoň
5 – 8 rozdrcených tablet smíchaných
s nápojem nebo polotekutým pokrmem,
např. jogurtem) a po požití je vždy nutná
hospitalizace. Většinou se v nemocnici
provádí výplach žaludku. Pozor, u většiny
rostlin s jedovatými plody jsou jedovaté
i ostatní části rostliny!
Rostliny s velmi jedovatými plody
Áron palmatý (sušená rostlina není
nebezpečná, pouze čerstvá), blín černý,
brslen evropský (plodům se říká „kněžské
čepičky“), štědřenec odvislý (odborně
je to zlatý déšť), durman obecný, fazol
obecný v syrovém stavu (po uvaření je
to samozřejmě oblíbená luskovina plná
vlákniny), lilek černý (hlavně nezralé
plody), lýkovec jedovatý, rulík zlomocný,
skočec obecný (často se sám od sebe objeví
na zahradách jako plevel), tis červený
(dužina nejedovatá, rozkousaná semena
jedovatá – nezapomeňte si proto důkladně
umýt ruce, pokud z něj děláte např. svícen

Rostliny s jedovatými plody
U následujících rostlin je k otravě potřeba
větší množství pozřených plodů (5-20),
nicméně i tak jsou velmi nebezpečné.
Podává se aktivní uhlí, podle požitého
množství semen nebo jiných částí rostliny
je nutná hospitalizace a případně výplach
žaludku. Opět kromě plodů bývají jedovaté
i části rostliny!

Rostliny s téměř nejedovatými plody
U těchto rostlin bývá nebezpečná dávka
nad 20 plodů, a to se opravdu moc často
nestává. Většinou totiž dotyčný po pozření
jedné bobule zjistí, že chuťově to za nic
nestojí a vyplivne ji, v takovém případě
zachovejte klid. Při požití plodů násle-

https://cs.wikipedia.org/Durman_obecny

dujících rostlin není nutná hospitalizace,
pouze u malých dětí, nebo u mimořádně
citlivých osob, zdravý člověk mívá zažívací potíže. Pokud omylem pozřete větší
množství těchto plodů, vezměte si aktivní
uhlí, které doporučuji mít stále v domácí
lékárničce pro případ potřeby.
Rostliny s málo jedovatými plody
Čimišník stromovitý, dřišťál obecný (bývá
z něj vysazován živý plot, kupodivu bobule nejsou jedovaté, ale zbytek rostliny
ano), hlohyně šarlatová, hlošina úzkolistá,
hrachor vonný, jahoda indická (pozor je
pouze okrasná, nejedlá), jmelí bílé (kromě
bobulí je rostlina jedovatá), loubinec psí (psí
víno), mahonie cesmínolistá, medvědice
léčivá, svída bílá.

JEDOVATÉ VENKOVNÍ
ROSTLINY
Kromě výše zmíněných rostlin, které měly
jedovaté především plody, mezi jedovaté
venkovní rostliny dále patří ty, do kterých
byste to ani neřekli. Při požití je většinou
nutná hospitalizace a výplach žaludku.
Podává se aktivní uhlí jako první pomoc.
Čemeřice, durman obecný, kosatce, náprstník (Digitalis), narcis, tulipán, ocún,
oleandr, prvosenky, sněženky, šťavel
kyselý, vlaštovičník, vratič obecný, thuje.

https://cs.wikipedia.org/Helleborus_atrorubens_RHS.jpeg
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může podat aktivní uhlí. Zpravidla není
nutná hospitalizace, spíše možnou otravu
zkonzultujte s lékařem.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_
Lilium_martagon0_clean.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aloe_succotrina_-_
K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-007.jpg

Téměř nejedovaté venkovní rostliny
U následujících rostlin není většinou nutná
hospitalizace, podávají se tekutiny, podle
požitého množství rostliny se může podat
aktivní uhlí. Samozřejmě ani zde nic nezkazíte, pokud vše zkonzultujete s lékařem.

jsou uměle vyšlechtěné, bývá nebezpečnost menší, neboť mají nebezpečné látky
odbourané, je to ale rostlina od rostliny,
takže na to nespoléhejte. Podává se aktivní
uhlí, někdy se místo něj dává cucat led,
zmrzlina, nebo se pijí chladné nápoje, to
v případě, že je pozřená rostlina obsahuje
krystalky šťavelanu vápenatého (např.
Dieffenbachie). Po požití je většinou
nutná hospitalizace a výplach žaludku.

Bledule jarní, lilie, modřence, šeříky.

JEDOVATÉ POKOJOVÉ
ROSTLINY
Nejlepšími společníky nejsou ani některé
pokojové rostliny. Po požití částí rostlin
dochází k podráždění sliznic dutiny ústní
a horních dýchacích cest s následnými
otoky, které mnohou být příčinou udušení
jedince. Platí, že čím mladší dítě, tím větší
ohrožení. U některých kultivarů, které

Jedovaté pokojové rostliny
Aglaonema, aloe, anthurie, brambořík,
dieffenbachie, philodendrony, kala, monstera, pryšec (Euphorbia sp.), Scindapsus,
lopatkovec, zamioculcas.
Téměř nejedovaté pokojové rostliny,
u kterých po požití podáváme tekutiny,
podle požitého množství rostliny se

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

Nyní to nejdůležitější. Pokud se stane,
že vy nebo někdo jiný, vaše dítě, ale
i zvířátko, pozře některou z výše uvedených
rostlin, ať již velmi jedovaté, nebo méně,
vždy zachovejte klid a jednejte s rozvahou.
Kontaktujte svého praktického lékaře nebo
Toxikologické informační středisko
(TIS), které je vám k dispozici nepřetržitě.
Kontakty jsou dva: 224 919 293 nebo
224 915 402, doporučuji uložit si je do
mobilních telefonů. Volejte i v případě při
podezření na otravu houbami, alkoholem
či jinými látkami, při spolknutí nějakých
věcí dětmi, apod. Kontaktovat je můžete
také v případě, že na procházce v lese vás
kousne nějaký živočich, hmyz. Zde vám
jasně řeknou, co máte dělat, zda musíte
ihned do nemocnice, nebo postačí např.
klidový režim s přídavkem tekutin.
A jaká je první pomoc, pokud vám dítě
spolkne část nějaké rostliny? Vyjměte
zbytky rostliny z úst, dejte napít vodu, čaj
či mléko a kontaktujte TIS nebo lékaře.
V případě, že jde o neznámou rostlinu,
vezměte s sebou do zdravotnického zařízení vzorek rostliny, ať již listy, plody,
květ, zkrátka něco, dle čeho je možné
rostlinu určit. Pokud vás něco kousne,
zvířátko vyfoťte, sníte-li houbu, o které
si myslíte, že byla jedovatá, vezměte
s sebou její zbytek, aby bylo její určení
a následná pomoc vám co nejrychlejší.
Po požití části rostliny s krystaly šťavelanu vápenatého (např. dieffenbachie,
zamioculcas, lopatkovec) dát pít velmi
chladné tekutiny, větší dítě může cucat led
nebo zmrzlinu. Dítě s bolestmi a pálením
v ústech patří do nemocnice.
I když jsme si dnes rostliny představili
z toho horšího úhlu pohledu, doufám,
že na ně nezanevřete a budete je dále
vysazovat a zkrášlovat jimi své okolí.
Určitě je vhodná prevence a vědět, co
dělat, nežli, žít v nevědomosti.
Přeji krásný podzim.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz
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Křížovka
Podzimní říkanka: „ Končí léto, podzim je tu, chystají se ptáčci k letu. Leťte ptáčci leťte, ………………..“ tajenka
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POZVÁNKA
NA PODZIMNÍ VÝLET
KDY: 5. 10. 2019
KAM: PROPAST MACOCHA
A NOVÝ HRAD U BLANSKA
ODJEZD SIBŘINA 5:00 hodin, STUPICE 5:10 hodin
Co nás čeká:
Odjezd v plánovaný čas do Skalního mlýna, kde si vyzvedneme vstupenky a vyrazíme
na prohlídku propasti Macocha, která je naplánována na 9.20, potrvá cca 1 hodinu a zahrnuje
i projížďku na lodičkách po říčce Punkvě. Poté se vrátíme do autobusu a pojedeme
do městyse Ostrov u Macochy kde si dáme oběd (cca v 11:15 h.) a podíváme se na nejstarší
větrný mlýn v ČR. Dále pojedeme do obce Adamov a pěšky dojdeme k Novému hradu
(hrad byl postaven roku 1493). Pak už se vydáme zpět k autobusu a vyrazíme k domovu.
Objednávejte do 28. 9. 2019 na tel.: 724 745 239 – Petra Kubánková
Důchodci ze Sibřiny a Stupic zdarma, dětií 50 Kč, ostatní 150 Kč

Nabízím hydroizolace plochých střech
(teras, balkonu apod.) z mPVC folií,
včetně klempířských prvků.
ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV FOLIÍ I OPLECHOVANÍ!!!

Hledám pletařku ze Sibřiny
a okolí na dětské eventuálně
i dospělé oblečení.

Poptávky: 777 969 939
nebo izolace.marek@seznam.cz

Tel: 737 750 789

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
podnikatelea občany s trvalým bydlištěm v Sibřině a Stupicích
v černobílém provedení.
Ceny za větší rozsah inzerce:
Černobílá inzerce:
1 strana – 800 Kč, ½ strany – 600 Kč , ¼ strany – 400 Kč

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

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván jako čtvrtletník, toto vydání vychází v říjnu 2019
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

Nový Zebrin 2/2019

Strana 20

Inzerce

DO NAŠÍ PROVOZOVNY V SIBŘINĚ PŘIJMEME KOLEG
NA PRACOVNÍ POZICE:
 SKLADNÍK
 REFERENT/KA
DO NAŠÍ

PROVOZOVNY
DO NAŠÍ PROVOZOVNY
V SIBŘIN
Bližší informace Vám rád sdělí p. Puš na
telefonním
čísle 7
V SIBŘINĚ
NA PRACOVNÍ

PŘIJMEME SKLA
KOLEGY/NĚ

 REFERE

NA PRACOVNÍ
POZICE:

Bližší informace Vám
rád sdělí p. Puš
SKLADNÍK
REFERENT/KA
Bližší informace
Vám rád sdělí
p. Puš na
telefonním čísle:
 774 330 234

