číslo 4 /2018

Oslavy výročí republiky - sázení lípy v MŠ

Sibřinští dobrovolní hasiči

POZVÁNKA NA VÝLET

VÁNOČNÍ TRHY
VE VÍDNI
KDY: 15. 12. 2018
ČAS ODJEZDU:
SIBŘINA 6:00 hodin, NA NÁVSI, STUPICE 6:10 hodin, autobusová zastávka
Cena zájezdu:
Důchodci ze Sibřiny a Stupic ZDARMA, dospělí odkudkoliv 350 Kč, děti 150 Kč
Objednávky na tel.: 724 745 239 – Petra Kubánková, nejpozději do 30. 11. 2018
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Mimi disko - tanec s jablkem a tanec pod tyčí

Loučení s létem - soutěže

Trénink dětí z kroužku mladých hasičů

Svatý Martin - Budulínci

Rozsvěcení stromu, Tvoříme vánoční ozdoby

Svatý Martin - Čarodějové

Rozsvěcení vánočního stromu, tvorba adventních svícnů
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Veřejné zasedání zastupitelstva dne
4. 10. 2018
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
04. 10. 2018 v budově OÚ.
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. 1 smlouvy č.
18000401 o poskytnutí podpory (půjčky)
ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Průběh jednání: starosta obce přítomné
informoval, že obec získala z rozpočtu
Středočeského kraje ze StředočeskéVeřejné zasedání zastupitelstva dne
5. 11. 2018
USNESENÍ
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce Sibřina konaného dne 05. 11. 2018
v budově OÚ v Sibřině od 19:00 hod. do
19:15 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.
		
Zasedání Zastupitelstva obce Sibřina (dále
též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin dosavadním starostou
obce Ing. Josefem Novákem (dále jako
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo přítomným
členům zastupitelstva obce (při prezenci)
předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost

ho Infrastrukturního fondu dotaci
ve výši 2 222 508 Kč. Jelikož obec
pro financování výstavby kanalizace
využívá zvýhodněnou zápůjčku poskytnutou Státním fondem životního
prostředí ČR, byla výše zápůjčky ve
výši 25 714 632,64 Kč tímto dodatkem
snížena na 23 492 124,64 Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti Sibřina-kNN č.k.
66/2, Chaloupková č. IP-12-6013367/VB/1
Průběh jednání: starosta obce přítomné
informoval o opakovaném projednání
této smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno je zřizováno pro umístění
kabelového vedení v místě, kde povede
v budoucnosti stezka pro pěší a cyklisty. Záměr byl posouzen projektantem
této stezky. Umístění kabelu nekoliduje
s realizací stezky.
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula
dne 19. 10. 2018 v 16:00, žádný návrh
nebyl podán). Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Sibřina zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 26. 10. 2018 do 8. 11. 2018
Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva konstatoval,
že je přítomno 8 členů zastupitelstva.
Ke dni ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce paní Petra Bětíková podala zastupitelstvu
písemnou rezignaci na mandát zastupitele
obce Sibřina z důvodu neslučitelnosti funkcí. Předsedající přítomné informoval, že
důvodem rezignace bylo to, že neexistovalo
v rámci celého zastupitelstva stoprocentní
souhlasné stanovisko s jeho návrhem na
obsazení funkce druhé místostarostky paní
Bětíkovou. Tento návrh učinil z důvodu
velké pracnosti s právě probíhajícími investičními akcemi. Náhradníkem za paní
Bětíkovou je pan Petr Mik a s platností
od 6.11.2018 se stane zastupitelem obce.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích). Ze zasedání se
pořizuje zvukový záznam.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona
o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
předsedající upozornil přítomné členy

Diskuze s občany
V rámci diskuze bylo projednáno následující:
– zajištění úklidu veřejného prostranství
ve Stupicích
– zajištění informovanosti občanů Stupice
na informační tabuli
– instalace košů na psí exkrementy
v lokalitě Sibřiny u Křenice
– zajištění sjízdnosti místních komunikací
v době výstavby vodovodu a kanalizace
Pan starosta podal informaci, že naše
žádost o dotaci na stezky pro pěší a cyklisty byla kladně vyřízena. Dále všechny
přítomné informoval, že záměrem obce
je po výstavbě vodovodu a kanalizace
opravit místní komunikace v celé šíři.
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Sibřina a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky“ a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
volilo 1 místostarostu.
ZO schvaluje, že obec bude mít 1 místostarostu.
b) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 odst. 1 písm.
a/ zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby funkce místostarosty byla dlouhodobě uvolněná.
ZO schvaluje, že obec bude mít dlouhodobě uvolněného 1 místostarostu.
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c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl veřejný způsob volby
starosty a místostarosty.
ZO schvaluje, že volba starosty a místostarosty je veřejná.
d) volba starosty
Navrhování kandidátů na funkci starosty
a volba starosty
Navržen byl Ing. Josef Novák jako starosta
obce Sibřina.
ZO schvaluje, volbu Ing. Josef Nováka
jako starostu obce Sibřina.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení
zasedání (dále veden jako „předsedající“)
e) volba místostarosty
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na funkci místostarosty.
Navržena byla Bohuslava Kolářová jako
místostarostka obce Sibřina.
ZO schvaluje volbu Bohuslavy Kolářové
jako místostarostku obce Sibřina.
Řízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
l) zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo

spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119
odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby, pouze předsedou výboru může
být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst.
4 zákona o obcích). Členy kontrolního
nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové
a účetní práce na obecním úřadu (§ 119
odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít 3 členy.
Jiný návrh podán nebyl.
ZO schvaluje složení finanční a kontrolního výboru v tom vyjádření, že
v každém výboru budou 3 zastupitelé
(minimální počet).
b) volba předsedy finančního výboru
Představující vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci finančního
výboru. Byl podán návrh zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Janu Knytlovou.
ZO schvaluje jako předsedu finančního
výboru Janu Knytlovou.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Představující vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci kontrolního
výboru. Byl podán návrh zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru MUDr.
Kateřinu Plocovou.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
28. 11. 2018

obce míst Petry Bětíkové, která rezignovala
po minulém zastupitelstvu.

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
28. 11. 2018 v budově OÚ v Sibřině od
19:00 hod. do 19:50 hod.

Starosta obce požádal p. Petra Mika
o složení slibu dle § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Sibřina a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“ Pan
P. Mik slib složil bez výhrad.

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.
Pan Petr Mik se stal novým zastupitelem

ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy č.18_SOBS01_4121463557 mezi
obcí Sibřina a ČEZ distribuce (nové
odběrné místo na zrekonstruované
vodárně).

ZO schvaluje jako předsedu kontrolního výboru MUDr Kateřinu Plocovou.
d) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na finančního výboru.
Byl podán návrh zvolit členy finančního
výboru Ing. Romana Košteina a Luďka
Havla.
ZO schvaluje členy finančního výboru
Ing. Romana Košteina a Luďka Havla
e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Byl podán návrh zvolit členy
kontrolního výboru Petru Kubánkovou
a Ing. Jiřinu Neckářovou.
ZO schvaluje členy finančního výboru Petru Kubánkovou a Ing. Jiřinu
Neckářovou.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným
členům zastupitelstva byla v souladu
s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném
znění, poskytována měsíční odměna,
dle přílohy č. 3 zápisu, měsíčně, kterou
zastupitelé obdrželi, a to ode dne složení
slibu. V příloze č. 3 je uvedeno, že starosta
má snížení částky o 20 %.
ZO schvaluje odměny dle vypočítaných
sazeb s tím, že starosta obce Ing. Josef
Novák si snižuje částku odměny o 20 %.

ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy č. 18_SOBS01_4121463564
mezi obcí Sibřina a ČEZ distribuce
(nové odběrné místo na zrekonstruované
vodárně).
ZO schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
č. 107485-000-00 mezi obcí Sibřina
a společností T-Mobile.
Průběh jednání: starosta obce přítomné
informoval, že tuto smlouvu projednávalo
ZO na jednom s předešlých zasedáních.
Původní návrh ze strany společnosti T-Mobile činil 70 500 Kč za zřízení věcného
břemene. Na návrh obce byla tato částka
zvýšena na 250.000 Kč
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Po schválení tohoto usnesení následovala
prezentace investičních a provozních
záměrů obce spojená s diskuzí zastupitelů obce a občanů. Tato prezentace
tvoří přílohu tohoto zápisu.
ZO schvaluje záměr spolupráce s organizací Sázíme stromy a podporuje, aby
tato organizace podala žádost o dotační
prostředky pro tyto účely.
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Sibřina
a společností DEVELICT jejímž předVážení spoluobčané,
obecní zastupitelstvo po volbách na
počátku října tohoto roku změnilo své
složení. Od těchto komunálních voleb
proběhla již dvě veřejná zasedání. Věříme, že všichni zvolení zastupitelé budou
vykonávat svoji práci tak, aby se nám
v naši obci žilo lépe.
V nadcházejícím období obec čeká mnoho
investičních akcí. Kromě výstavby vodovodu a kanalizace jsme připravili projekty
na výstavbu stezek pro pěší a cyklisty
a projekt na výstavbu a rekonstrukci chodníků. Tyto stavby by měly být realizovány
v závěrečné fázi výstavby vodovodu

mětem je zajištění záložního připojení
k síti internet.

Zastupitelé diskutovali k nabídce fy. Krolan, s.r.o. na opravu střechy v MŠ Sibřina.

Pan starosta podal informace o platebním
terminálu (KB SmartPay) kde došlo ke
snížení koeficinetu.

Pan starosta informoval zastupitele
o rozpočtovém opatření č. 8/2018.
ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2018

ZO schvaluje smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy č. 18_SOBS01_4121448779,
č. 18_SOBS01_4121448797 a č. 18_
SOBS01_4121448803 mezi obcí Sibřina
a ČEZ distribuce (nové odběrné místo
na zrekonstruované vodárně).
a kanalizace. Čekají nás rozhodování
ohledně rozsahu oprav účelových komunikací na jaře tohoto roku a to především
s ohledem na finanční možnosti obce. Dále
nás čeká kompletní rekonstrukce hasičské
zbrojnice, zkušební provoz a zkvalitnění
instalovaného varovného systému apod. Na
veřejném zasedání dne 28. 11. 2018 jsme
všechny projekty, které nás v následujících
měsících čekají důkladně prodiskutovali.
Pokud byste chtěli o těchto investičních
záměrech získat více detailních informací,
naleznete je na webových stránkách obce
(samospráva / zápisy a usnesení / zápis
a usnesení z veřejného zasedání ZO 28.
11. 2018).

UPOZORNĚNÍ pro všechny
občany Sibřiny a Stupic
Milí spoluobčané,
Pokud chcete vědět co se v našich
obcích děje nového, co je nového na
obecním úřadu, jaké akce se pořádají
v našich obcích a okolí, co nás čeká na
silnicích , jak pokračuje stavba kanalizace a vodovodu, jaké máme poplatky
za popelnice a psi, jaké novinky chystá
naše knihovna, kam se pojede na výlet
a další zajímavosti od nás a okolních
obcí, to vše najdete na webových stránkách obce: www.sibrina.cz.

Není nic snazšího, než si zadat na webové
stránce automatické zasílání novinek
do vašeho e-mailu. Brzy obec chystá
i své facebookové stránky.

Chcete být informováni hned o všech
dalších novinkách na webu obce?

Těšíme se na Vaše příspěvky,
Vaši zastupitelé

I vy se můžete aktivně účastnit dění
v obci. Stačí Vaše oznámení, inzeráty,
akce, fotky z akcí, vše můžete zveřejnit na obecních stránkách. Rádi se
dozvíme, co se kde chystá za zajímavé
aktivity.

ZO schvaluje Příkazní smlouvu mezi
obcí Sibřina a společností Via Consult na
zajištění zadání a administrace veřejné
zakázky na zhotovitele stezek pro pěší
a cyklisty a chodníků v obci.
Chtěli bychom touto cestou požádat všechny
občany o maximální možnou trpělivost
s dopravním omezením v obci v souvislosti s výkopovými pracemi. Samozřejmě
se snažíme, aby byla omezení pro nás
všechny, co možná nejméně bolestivá.
Zároveň je nutné si uvědomit, že v obci
s tak vysokou intenzitou automobilové
dopravy je výstavba velmi náročná.
Přejeme vám všem hezký a pokud
možno co nejklidnější zbytek svátečního adventu a krásné a spokojené vánoční svátky.
Josef Novák
starosta obce

Bohuslava Kolářová
místostarostka obce

Vážení občané,
rád bych Vám tímto poděkoval za podporu,
kterou se mi od vás dostalo při letošních
senátních volbách. Jsem připravený být tu
po následujících šest let pro Vás, setkávat
se s Vámi a naslouchat Vám, ať už přímo
ve Vaší obci, při senátorských dnech v mé
kanceláři, nebo třeba prostřednictvím
mailu. Zároveň Vám
přeji klidný advent,
krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový
rok.
Váš
senátor
Zdeněk
Hraba
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Pohodlně, rychle, nejlevněji
Stále oblíbenější mobilní aplikace PID
Lítačka přináší cestujícím v Praze a
Středočeském kraji nejpohodlnější
způsob nákupu krátkodobých jízdenek
pro cestu veřejnou dopravou v rámci
Pražské integrované dopravy (PID).
Nejrychlejší cestování
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle
vaší polohy a doporučí nejlevnější jízdenku s platností 30 minut až 3 dny pro
cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské
integrované dopravy (PID). Výhodou
aplikace je schopnost pracovat s aktuálními informacemi o dopravě v rámci PID,
a to včetně výluk a mimořádností. Máte
jistotu, že aplikace vyhledala nejrychlejší
možnou cestu. Zaplacení jízdenky probíhá
pomocí nahrané platební karty nebo služby
Masterpass, jízdenka je aktivní do dvou
minut od zakoupení.
Jízdenka zakoupená přes mobilní aplikaci
je platná ve všech pásmech PID, tedy
i v integrovaných částech Středočeského
kraje, včetně vlaků ČD.
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Příští rok pro dlouhodobé kupóny
Aplikace zobrazuje také přehled parkovišť
P+R a jejich aktuální obsazenost, takže
mají řidiči přehled, kde mohou odstavit
svůj automobil a pokračovat pohodlně
veřejnou dopravou. Další šikovnou funkcí
je nákup až deseti jízdenek najednou,
které si cestující aktivuje podle potřeby.
Zakoupenou jízdenku můžete navíc předat
dalšímu uživateli.

Více na pid.litacka.cz/aplikace
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v
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„Intenzivně pracujeme na dalším rozvoji,
aby od začátku příštího roku mohli cestující
přes aplikaci kupovat i dlouhodobé časové
kupóny,“ vysvětluje Michal Fišer, generální
ředitel společnosti Operátor ICT, a.s., která
má vývoj a správu aplikace na starosti.
Aplikace je zdarma ke stažení v App Store
a Google Play.
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Hasiči
Článek o činnosti SDH a JSDH Sibřina
Dobrý den, v tomto článku Vás opět seznámíme s činností SDH a JSDH Sibřina za
dobu od minulého vydání Zebrinu.
Od 5. 9. 2018 je v opět v plném proudu
kroužek mladých hasičů, ve kterém děti
seznamujeme obecně nejen s hasičinou, ale
také se sportem a základními technickými
dovednostmi. Děti se nejraději učí běhat
požární útok, kde je sklouben jak pohyb,
tak i dovednost hasičiny. Díky vřelému
vztahu s SDH Nové Jirny jsme se s dětmi
zúčastnili spojeného tréninku, který se konal
v Nových Jirnech.
Kromě běžné údržby techniky, úklidu
a školení se účastníme veřejných akcí
a samozřejmě zásahů.

Dobrovolní hasiči

❙ Dne 23.9.2018 jsme se účastnili dne IZS
(Integrovaného Zásahového Systému)
v Holešovicích, kam jsme přijeli představit
naši techniku a vybavení.
❙ Jako jednotka jsme se dne 13. 10. 2018
zúčastnili praktického cvičení okresku
č. 6, kdy jsme cvičili různé příležitosti
jako u reálného zásahu např. čerpání vody,
zastavení u nehody, sestavení žebříku, parkování na přesnost a komunikace při zásahu
s operačním střediskem. Vše probíhalo
formou soutěže, ve které se hodnotil nejen
čas, ale i dovednost a správnost postupů.
Provedený výcvik nebyl na škodu, procvičené dovednosti se hodily při následujících
rozsáhlých požárních zásazích, kterých se
naše jednotka zúčastnila.

❙ 29. 10. 2018 – Velký požár skladových
prostor v Doubku, kde byl vyhlášen
3. stupeň požárního poplachu.
❙ 12. 11. 2018 – Požár automobilu a domu
ve Slušticích.
❙ 17. 11. 2018 – Požár popelnice v Sibřině.

Zásahy, kterých jsme se zúčastnili od
začátku září:
❙ 21. 9. 2018 – Likvidace spadlého stromu
přes silnici vedoucí ze Sibřiny do Křenice.

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

Hasiči při zásahu

Výjezdový vůz sibřinských hasičů

Požár domku

řadách. Scházíme se každou středu
od 18:00 v hasičské zbrojnici v areálu
Obecního úřadu po levé straně.
Aktuální činnost můžete sledovat
na našich facebookových stránkách
www.facebook.com/JSDHaSDHSibrina
Zapsal: Milan Balog
Foto: členové SDH Sibřina
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Hasiči
Loučení s létem
Dne 15. září 2018 se v areálu fotbalového
hřiště v obci Sibřina konala velmi oblíbená akce pro děti zvaná Loučení s létem.
Tato událost se konala od 13 hodin do cca
17 hodin. Akci pro obec Sibřina připravil
sbor dobrovolných hasičů Sibřina po
letních prázdninách.

Soutěžit mohly jakkoliv staré děti. Po
zdolání všech disciplín soutěže děti dostaly
dárkové balíčky a také si mohly vyžádat
v tamní hospůdce, se kterou jsme byli
domluvení, jednu malinovou limonádu
zdarma. Několik dětí si chtělo dokonce
projít disciplíny i podruhé.

Pro děti byly připravené různé soutěže,
jako například střílení ze vzduchovky
na plechovky, opičí dráha, zatloukání
hřebíků do pařezu, motání hadic aj. Také
si pořadatelé vypůjčili skákací hrad ve
tvaru hasičské zbrojnice, který sklidil
velký úspěch.
Já sama jsem se zúčastnila této akce jako
pořadatel a myslím, že mohu říct, že akce
se velmi vyvedla.
Počasí nám přálo - převážně bylo jasno,
byly příjemné teploty kolem 20 stupňů
a podle zapsaných soutěžících si přišlo
zasoutěžit přes 60 dětí.

Tento den byl plný smíchu, dětské radosti,
zábavy, jídla a pohody. My, jako pořadatelé,
jsme byli moc spokojeni, vše šlo podle
plánu a už teď se těšíme na příští rok až
tuto událost opět zopakujeme.

Odměny

Všem zúčastněným ve jménu sboru
dobrovolných hasičů Sibřina děkujeme, že jste se s námi touto formou
rozloučili s létem a těšíme se na další
setkání s vámi.
Zapsala:
Michaela Lainová - členka SDH Sibřina
Foto: členové SDH Sibřina

Soutěž

Skákací hrad

Fotbalisti
SK Viktoria Sibřina, z. s.
Dobrý den,
rádi bychom Vás seznámili s činností našeho
tradičního fotbalového klubu SK Viktoria
Sibřina, z. s.

akce spojené s fotbalem, a to letní a zimní
soustředění, kemp a stanování s dětmi za
vysvědčení. Do našich řad a všech kategorií
přijímáme celoročně.

V našem klubu v současnosti funguje jeden
tým mužů a čtyři kategorie dětí – ministar,
mladší a starší přípravka a mladší žáci.
Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek
na travnatém hřišti a přes zimu na UMT.
Kromě tréninků probíhají v klubu i další

Areál
Co nového v areálu? Tribuna prošla celkovou
rekonstrukcí, za což patří velký dík rodičům a fanouškům (tudíž očekáváme nárůst
fanoušků, kteří v pohodlí sedaček mohou
povzbudit naše fotbalisty a sledovat krásný

fotbal), zábradlí kolem hřiště je téměř celé
nově natřené, natřely se stožáry na vlajky,
za branku na travnatém hřišti se dala nová
ochranná síť, na UMT se dala nová světla,
plus se přidala dvě další, aby bylo na UMT
dostatečně vidět, připravujeme postupně
opravu budov v areálu- střechu nad restaurací, nová WC, v přípravě je i nové oplocení
včetně hrazení na UMT, přidáme recyklát
na parkoviště a na odkladové plochy, postupně upravujeme celý areál k lepšímu,
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Fotbalisti
přemýšlet o záchraně. Jarní část začneme
zimním soustředěním. Zatím se nám daří
naše plány uskutečňovat, všichni dřou
a chtějí, aby se fotbal v Sibřině zvedal
a byl zase o kus výše, než je nyní. Zatím
se vše daří, diváci jsou spokojení a chodí
v čím dál vyšším počtu, a to i na venkovní
zápasy, za což jim moc děkujeme. Vytvořil
se tu dobrý kolektiv, který má charakter,
a to všech, co zde hrají a starají se o fotbal.
Naším cílem je stabilizovat kádr, utužit
vztahy a hrát fotbal pro lidi, zábavu a pro
Sibřinu a okolí.
Aktuální informace o klubu jsou na
www.skviktoriasibrina.cz
Trenér – Jan Hegedüs

abychom se tu cítili jako doma, za což patří
dík všem rodičům, fanouškům a přátelům
sibřinského fotbalu, jež se na opravách a
úpravách podílejí.
1) Muži
SK Viktoria Sibřina podzimní část sezony
2018/2019
Podzimní část sezony jsme nastoupili
1.8.2018. Tým jsme posílili na všech postech, jelikož jsme se vrátili zpět po dvou
letech do okresního přeboru. U týmu jako
trenér je Jan Hegedüs, hrajícím asistentem

je František Chumlen a vedoucí týmu
je Petr Liška st. Za celý podzim máme
výbornou bilanci, z 13 zápasů 10 výher,
1 remízu a 2 prohry se skóre 38:21 a se
31 body přezimujeme na 2. místě, s čímž
asi ne všichni počítali. Již nyní musíme
začít pracovat na následující jarní části
sezony 2018/2019, kde chceme v OP hrát
co nejlépe, a tudíž je potřeba opět posílit
kádr, který by po sezoně měl zůstat v plné
síle. Všichni kluci si vzali tento tým za svůj
a chtějí za něj bojovat a dřít, chceme hrát
koukatelný fotbal se stoupající výkonností
a nárůstem bodů, abychom vůbec nemuseli

2) Žákovské kategorie
3) Děti
Mladší žáci
V letošní sezoně 2018/2019 jsme poprvé
otevřeli žákovskou kategorii (mladší žáci,
ročník 2006-2007), kde hrajeme okresní
přebor a vede se nám nebývale dobře, ze
13 zápasů máme 12 výher a jednu remízu,
čímž jsme jediný neporažený tým v soutěži
a se skóre 68:14 a s 37 body přezimujeme
na prvním místě. Jarní přípravu poprvé
okořeníme i zimním soustředěním pro žáky
a starší přípravku.
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Starší přípravka (ročník 2009-2008) nám na
podzim vyhrála svoji skupinu D-sever s bilancí 26-3-1 a skóre 163:31 a 81 body, čímž
postoupila do nejvyšší okresní soutěže elite.
Mladší přípravka (2010-2011) vyhrála na
podzim skupinu B s bilancí 26-1-1 a skóre
263:41 a 79 body, čímž postoupila do nejvyšší okresní soutěže, kde bude bojovat
s těmi nejlepšími. Vzhledem k počtu hráčů
a hráček mladší přípravky, budeme mít na
jaře poprvé dva týmy ve stejné kategorii,
a to Sibřina-žlutá a Sibřina-modrá.
Díky našim výkonům jsme se staly vyhledávanými týmy pro soupeře k přátelským
zápasům a různým přátelským turnajům,
a to nejen na Praze-východ, ale i samotné
Prahy, např. Meteor Praha, Světice, Koloděje,
Hrusice atd. Musím zde poděkovat hlavně
všem trenérům mládeže za jejich obětavou

a profesionální práci s mládežnickými oddíly. Což potvrdila i nominace OFSPV na
okresní soutěž, kam byli nominováni i naši
hráči za tým Praha-východ a vyhráli okresní
soutěž s postupem do krajské soutěže, která
se odehraje na jaře 2019.
U dalších kategorií je vidět práci a chuť dětí
trénovat a díky tomu se dostavují výsledky
a chuť se stále zlepšovat.
Zároveň veškerý dík patří i rodičům
a ostatním divákům, kteří s námi vyrážejí
i na venkovní zápasy.
Sezóna 2018/2019
Mini Star – 2012 a mladší – nesoutěžní
Mladší přípravka – 2010-2012
– turnajový systém

Starší přípravka – 2009-2008
– turnajový systém
Mladší žáci – 2007-2006 – klasická
dvoukolová soutěž doma/venku
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

MIMI DISKO
MIMI DISCO 2018 konané dne 24. 11. 2018
Jako každý rok, tak i tentokráte, jsme
se spolu s našimi malými kamarády sešli ve 3. n.p. naší mateřské školy. Celé
taneční klání se neslo v duchu pohádek
a nadpozemských bytostí. Nejvíce přišlo
princezen, kterým to strašně moc slušelo.
Mezi nimi pobíhal pirát, upír, netopýr
a dokonce divoká šelma…
Zúčastnilo se se celkem 16 dětí, a moc
se omlouváme těm, které jsme již museli
odmítnout, protože by nás tam bylo zkrátka
moc a nebylo by to pro děti bezpečné.
Po úvodním rozkoukání, protože mezi nás
přišli i noví tanečníci a tanečnice, jsme se
protáhli v prvním tanečním kole. Někteří se
již ze začátku nešetřili a pěkně to rozjeli.
Po malém občerstvení, které bylo jako
vždy pro malé tanečníky a jejich doprovod
připravené zdarma, jsme se pustili do první
soutěže. Tanec pod tyčí mají naši kamarádi
moc rádi, proto jsme tuto soutěž nemohli
vynechat. Velmi často to vypadá, že všechny
děti doma trénují, protože vybrat ze všech
čtyři nejlepší, byl nadlidský úkol. Nakonec
se ale povedlo a ty nejlepší jsme vybrali.
Opět jsme se občerstvili a začalo druhé
taneční kolo, zde jsme si hned na začátku
zopakovali tanec makaréna, který jsme se
na předchozích setkáních již učili. A kdo

neuměl makarénu, ten se jí s námi naučil
a příště si určitě zatančí s námi.
Další soutěž ukázala, jak jsou naši tanečníci
šikovní. Museli totiž proběhnout slalom,
ale nebylo to vůbec jednoduché. Starší
děti běžely s polévkovou lžící a malinkým
míčkem, menší děti pak měly naběračku
a pingpongový míček. Opět byly děti
strašně moc šikovné, ale povedlo se nám
vybrat vítěze z řad starších i mladších dětí.
Po menším občerstvení jsme se pustili
do posledního tanečního kola, kterému
vévodily písničky od malých modrých
mužíčků – Šmoulů. Poslední soutěž byla
tradiční, což byl tanec ve dvojicích s jablkem. Každá dvojice měla mezi svými čely
jablko, které jim za rytmu hudby nesmělo
spadnout. Komu spadlo,
šel z kola ven. Netrvalo
dlouho a měli jsme
vítěze.
Poté následoval tanec
s doprovodem, v rámci
kterého jsme vybírali
nejlepšího tanečníka a tanečnici, opět
z kategorie mladší
a starší. Nelehký úkol,
protože vybírat mezi

tolika skvělými tanečníky opravdu není
jednoduché. Naštěstí nám vybrat vítěze
pomohli i rodiče, takže doufáme, že to
bylo spravedlivé.
Předali jsme všem diplomy za jejich účast
na tanečním klání a následovalo společné
focení a loučení. Moc děkujeme všem, kdo
jste přišli a již teď se s tetou Zuzkou na
vás všechny moooc těšíme.
Mějte se krásně, naši malí kamarádi, přejeme vám všem, aby vám Ježíšek přinesl
dárečky, které jste si přáli a na viděnou
v nové roce.
Organizátoři soutěže
tety Zuzka a Jiřka.
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Mateřská školka
A máme tu nový školní rok
Jako každý rok nám přibyli noví
školkáčci. První dny bylo trochu slziček, ale postupně si zvykli a teď již
začínají ve školce řádit.
Dnes chceme přiblížit pár školkových
projektů, které již proběhly, budou v brzké
době probíhat nebo stále probíhají.
Svátek svatého Václava
Prvním společným školkovým projektem
byl svátek svatého Václava. Paní učitelky
vyprávěly dětem příběh svatého Václava,
připravily pro ně dílničky, kde si děti
mohly vyrobit Svatováclavskou korunu,
štít, vyzdobily hrad a pak už na ně čekal
i velký poklad, který si náramně užily.
Oslavy 100 let republiky
Již na začátku roku jsme se připravovaly
na 100leté výročí republiky a snažily jsme
se vymyslet, jak toto výročí co nejlépe
přiblížit všem (i těm nejmenším) dětem.
Paní učitelky daly hlavy dohromady
a vymyslely krásnou oslavu. Děti vyráběly
vlajku, trikoloru, mapu, pamětní medaile.
Nesměla samozřejmě chybět tradiční
pohádka od Josefa Čapka „Jak pejsek
s kočičkou slavili 28.říjen“. Obecní úřad
v Sibřině zajistil lípu, kterou jsme zasadily
v parčíku před budovou MŠ. Děti spolu
s paní učitelkami zakopaly pamětní pergamen
a možná budoucí generace najdou u vzrostlé
lípy i nějaké to překvapení. Oslavu jsme
spolu s dětmi ukončily přáním pro naši
republiku. A co by to bylo za oslavu bez
pořádného narozeninového dortu. Ten nám
upekly skvělé paní kuchařky ze školky
a byl nejen dobrý, ale i krásný!

Oslavy 100 let republiky - dort

Svátek svatého Martina
Svatý Martin sice na bílém koni nepřijel,
ale to dětem nevadilo, vyrobily si totiž
koně svého. Po školce nám běhaly
i svatomartinské husy, tentokrát naštěstí jen
papírové. Školku nám provoněly i parádní
koláčky, které děti upekly společně s paní
učitelkami a kuchařkami a zazvonily nám
ve školce i svatomartinské podkovy.
Projekt České obce sokolské
Nadále pokračujeme v projektu České
obce sokolské „Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“.
Děti plní sportovní úkoly, jsou obratné jako
opičky, skáčou jako luční koníci, umí to
s míčem jako ježek s jablíčky a vymýšlí
úkoly jako beruška s veverkou. Prostě si
to užívají a hlavně sportují.
Zdravá pětka ve školce
Brzy k nám do školky dorazí lektorky ze
zdravé pětky. Děti si pod jejich vedením
užijí spoustu legrace a budou si dokonce hrát
s jídlem. To se jim vždy moc líbí, protože
paní učitelky jim to většinou zakazují.
A teď ještě něco pro paní učitelky
Nově máme od srpna 2018 každý měsíc
supervizní setkání pro pedagogy. Projekt
je financován z programu OPVVV a je
velmi přínosný. Dalo nám velkou práci
najít paní supervizorku, a proto si teď
společná setkání opravdu užíváme.
Společně s obcí Sibřina se tento rok
pokusíme o revitalizaci stromů na školní
zahradě. Velmi nám v tomto pomáhá paní
J. Neckářová. Plánujeme vysázet nové

Svátek svatého Martina - Vodníci
stromy a keře a možná se nám podaří vytvořit
na zahradě něco nového a zajímavého.
Těšíme se na Vánoce
Listopad se již chýlí ke konci a ve školce se
pomalu začíná s předvánočními přípravami.
Vánoce v Sibřině zahájíme 1. prosince
Rozsvěcením vánočního stromu, kde
vystoupí i děti ze školky a 2. prosince už
k nám do školky přijde Advent a hned
za ním Čert s Mikulášem. To se budeme
trochu bát, ale určitě to vše dobře dopadne
a žádný hříšník neskončí v pekle. A pak
už nás čeká plno tvoření, pečení, příprav
a těšení. Nebudou chybět tradiční vánoční
besídky a určitě na nás nezapomene ani
Ježíšek. Už se moc těšíme!
Přejeme všem krásný Advent
i vánoční svátky
Učitelky z MŠ Sibřina

Svátek svatého Váckava - Budulínci
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Knihovna
Novinky v knihovně Sibřina

Milé čtenářky a čtenáři,
přátelé dobrých knih,
blíží se vánoční čas, dny
se krátí, venku je lezavo,
a tak se mnozí z nás rádi
uvelebí v teple domácího
krbu a začtou se do dobré
knížky. Určitě je to lepší než
sledovat okoukané televizní
pořady nebo věčné mediální půtky našich
politiků. Doporučuji to zkusit i mladší
generaci, která často tráví veškerý volný
čas na „compu“ nebo v mobilu. Věřím,
že i naši mladí budoucí čtenáři objeví
kouzlo psaných příběhů, popustí uzdu
své fantazii a nechají se vtáhnout do děje
dobré knížky.
Zakoupily jsme pro Vaši předvánoční
pohodu nové knihy pro děti i dospělé.
DĚTSKÉ KNIHY
Miloš Macourek, Adolf Born: Mach
a Šebestová na cestách, Mach a Šebestová
ve škole
Arnošt Goldflam: Hledání ztraceného
tatínka
Jednoho dne se Štěpánčin tatínek nevrátil
z práce domů. Policie brzy zjistila, že zmizel
v díře po vyvráceném starém dubu v oboře
Vločka. Nikomu se do hlubin nechtělo,
a tak se na dobrodružnou výpravu vydaly
Štěpánka s maminkou samy.

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky – Výprava za teplem
Blíží se Vánoce a Gregovi rodiče
rozhodli, že celá rodina uteče před
zimou a svátečním stresem na tropický
ostrov. Trochu si odpočinout a přijít na
jiné myšlenky. Jenže brzy zjistí, že to
tu nebude zase takový ráj. Rodinnou
pohodu vytrvale kazí spáleniny od slunce, žaludeční potíže a jedovatí pavouci.
Podaří se Heffleyovým dovolenou nějak
zachránit?
J.K. Rowlingová: Harry Potter
a vězeň z Azkabanu
Ze tmy se vyřítí Záchranný autobus a se
skřípěním zastavím přímo před Harrym
Potterem. Začíná další neobyčejný rok
v Bradavicích. Sirius Black, masový
vrah a následovník Lorda Voldemorta, je na
útěku a proslýchá se, že má spadeno právě
na Harryho. Na první hodině jasnovidectví
profesorka Trelawneyová v Harryho čajových lístcích spatří znamení smrti. Ale ze
všeho nejděsivější jsou mozkomorové, kteří
hlídají školní pozemky. Jejich polibek vysaje
člověku duši…
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Petr May: Zpětný ráz
Když nejlepší francouzský šéfkuchař Marc
Fraysse svolá novináře z celého světa, aby
učinil šokující prohlášení, proslýchá se,
že mu hrozí ztráta jedné ze tří prestižních
michelinských hvězd. Při příjezdu do jeho
odlehlé restaurace na vulkanické náhorní
plošině ve střední Francii však novináře
přivítá zpráva, že kulinářský génius byl
zavražděn…
Pavel Renčín: Klub vrahů
Klub vrahů je zneklidňující thriller. Napětí příběhu, který se zpočátku tváří spíš
jako detektivka, se stupňuje až k hororové
atmosféře, která čtenáře sevře jako čelisti
svěráku a nepustí. Hlavní hrdina má raději
knížky než lidi, jediné setkání však změní
jeho obyčejný život v napínavý román.
Tuvia Tenenbom: Čau Uprchlíci
Fenomenální Tuvia Tenenbom, kterého český
čtenář poznal díky úspěšné knize “Všechny
jejich lži”, je zpátky. Ve své nové knížce si
posvítil na uprchlickou krizi v Německu. Jak
se z národa, který byl před 70 lety ztělesněním

zla, stala reklama na dobro? A není to celé
jen jedna velká PR akce, jak vylepšit obraz
Němců před celým světem?
Tuvia Tenenbom: Chyťte žida
Tato knížka se stala literární senzací. Přináší
zcela nový, překvapující a zároveň znepokojující pohled na dění v nejsledovanějším koutě
planety. Je tak vtipně napsaná, že se budete
válet smíchy. Izrael je jedinou demokracií
Blízkého východu, ale velká část Západu ho
tak nevnímá. Proč se Evropané rozhodli, že
ti dobří jsou Palestinci?
Jan Jícha: Ředitel a Hydra
Kouzla zmůžou všechno — kromě papírování.
Člověk by si řekl, že šéfovat kouzelnické
škole může být docela legrace. Ovšem nic
není vzdálenější pravdě. Je to stejné administrativní peklo jako na kterékoli základní
škole v dnešním Česku. To však ještě ani
zdaleka netuší kouzelník Alfréd, hlavní
hrdina románu Jana Jíchy.
Henry D. Thoreau: Walden
Zvedněme hlavu z proudu dní, kterým se
necháváme nést, a rozhlédněme se – kam to
vlastně máme namířeno? K úvahám potřebujeme klid, tak opusťme město přeplněné
lidmi. Bude stačit pouť lesem, při které
nohama rozhrnujeme listí? Aspoň jediný
tichý týden přemítat v lesních samotách!
Člověk je tím bohatší, čím méně má věcí,
o které se musí starat.
Přejeme krásný adventní čas a příjemné
chvíle s knihou, vaše knihovnice
Zuzka a Zita
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Představujeme Vám
Rozhovor s dětmi z kroužku mladých hasičů
Kde trénujete, když je venku pěkně
a chodíte taky někam na výlety?
Většinou trénujeme na poli u benzinky
nebo na poli kousek za hasičárnou. Na
výlety jsme zatím nechodili, ale v příštím
roce plánujeme výlety, budeme chodit
na výstavy a taky plánujeme víkendový
pobyt v přírodě. Už se moc těšíme.
Už jste zkoušeli hasit opravdový oheň?
Lukáš a Michal: „No, to zatím ne, my
stříkáme hlavně na terče nebo na záhadný
plamínek.“
Co to je záhadný plamínek?
Děti: „No, to je takový dřevěný dům a
v něm jsou odrazky, co vypadají jako
plamínky a když je zasáhneme vodou
tak spadnou.“
Kroužek mladých hasičů se schází
pravidelně každou středu od 17,00
do 18,00 v klubovně hasičů na dvoře
obecního úřadu.
Kroužek má 15 členů, většinu tvoří
děvčata ve věku od 6 let do 15 let , kluci
jsou zde pouze tři. Hlavními vedoucími
kroužku jsou Luděk Havel, Petr Mik,
samozřejmě pomáhají další ze sboru Jana
Vokrouhlíková, Daniel Míček a další.

Učíme se tu nácvik hašení, požární útok,
uzly a děláme různé soutěže. Třeba v motání hadic, v uzlování. Taky přenášíme na
čas hasicí pumpu, běháme přes překážky,
učíme se orientovat podle buzoly a mapy,
učíme se jaké jsou značky na mapě.

Povězte mi, proč jste se přihlásili do
kroužku mladých hasičů?
Karolínka: „Můj táta je hasič a přihlásil
mne spolu s mou sestrou.“
Kristýnka 1: „Já se to dozvěděla od Karolínky, říkala že tu jsou dobré akce.“
Kristýnka 2: „Mně to taky řekla Karolínka.
Přišla jsem se podívat a bavilo mě to.“
Johanka: „Rodiče mě sem vzali s mou sestrou
Adinou na zkoušku a líbilo se nám tady.“

Povězte mi, jaké uzly už jste se naučily?
Děti: „Už umíme lodní, liščí, tesařský,
zkracovačku, ambulantní a poloviční lodní.“
Johanka: „Taky píšeme pravidelně kroniku.
Co se dělalo, kdo z dospělých byl vedoucí
a docházku.“
Karolínka:,,Taky jsme byli na tréninku v Jirnech a příští rok plánujeme další výjezd.“
Kristýnka 2:,,Taky vždycky píšeme testy
na hasicí problematiku a třeba značky na
mapě, důležitá telefonní čísla apod. Hlavní
vedoucí to pak zkontroluje a na příští schůzce
testy vyhodnotí.
Adina:,,Dostáváme kontrolní dotazy a kdo
neví, dělá dřepy nebo motá hadici„ :-) (smích)
Nikolka:,,Taky jsme dostali tričko na výcvik.“ (Předvádí své tmavomodré tričko
s nápisem s nápisem Hasiči Sibřina)
Lukáš a Michal: „Baví nás nejvíc soutěže
a útok s hadicí a taky běhání přes překážky,
slalom s hadicí a podobně.“

Jsem ráda, že Vás všechny kroužek baví.
Povězte mi, co tady děláte, čemu jste se
tu naučili a co vás nejvíce baví.
(Děti nadšeně vypráví, co všechno tu dělají
a co je baví nejvíc).

No to vám kluci ráda věřím. Vás kluků je
tu překvapivě málo. Mohli byste kroužek
doporučit svým kamarádům?
Kluci:„No, to určitě, byli bychom rádi,
kdyby nás tu bylo víc kluků.“

Povídala jsem si jednu listopadovou středu
s několika dětmi z kroužku mladých hasičů.
Na moje otázky odpovídala Karolínka,
Kristýnka 1, Kristýnka 2, Johanka, Adina,
Nikolka, Lukáš a Michal.

Aha, už tomu trochu rozumím a jak
daleko vlastně dostříknete?
Děvčata: „No, asi tak 5 až 10metrů.“
Kluci: „Možná i dvacet metrů.“
„Naši hasiči byli na opravdovém zásahu,
kdy pomáhali hasit hořící dům. My jim
teď budeme pomáhat čistit hasicí techniku,
hadice a dýchací masky.“
Tak to máte opravdu záslužnou práci.
Vaši dospělí kamarádi hasiči z Vás mají
určitě radost.
Děti blíží se Vánoce, už jste si napsaly
Ježíškovi?
Adina s Johankou: „ Ano už jsme si napsaly.
Já bych chtěla koně s paničkou (Adina)
a společný tablet se ségrou.“
Lukáš a Michal: „ No my si teprve napíšeme.“ Oba by chtěli hry na play station.
Nikolka: „Já bych si přála rám na brusle.“
Nikolko, to mi prosím vysvětli, jaký rám
na brusle?
Nikolka: „ Já chodím na rychlobruslení do
Běchovic a potřebuji na brusle nový rám.
Taky bych chtěla Lego Minecraft.“
Děti já myslím, že vám Ježíšek Vaše
přání určitě splní, protože jste všichni
moc šikovní.
Přeji Vám, aby Vás kroužek pořád tak
bavil a hlavně, abyste tu našly dobré
kamarády.
Moc děkuji za Vaše odpovědi a vraťte
se k vašim kamarádům z kroužku.
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Představujeme Vám
Rozhovor s panem Luďkem Havlem, vedoucím kroužku
mladých hasičů a čerstvě zvoleným zastupitelem obce
Pane Havle, vím, že se věnujete mladým
hasičům, s kterými jsem si povídala minulý týden. Pocházíte ze Sibřiny? Čemu
se věnujete profesně?
Já jsem původem z Prahy, i když těch míst,
kde jsem působil v armádě bylo mnoho.
Pracoval jsem 25 let v armádě ČR jako
spojař a později jako kryptograf.
Co to přesně znamená kryptograf?
Kryptograf je šifrant, to je ten, který se stará
o šifrovací výpočetní techniku, pracuje se
šiframi, stará se o jejich používání, distribuci
atd. Lidé si to pletou s kryptologem, to je
ten, který se zabývá luštěním, respektive
vytvořením nebo prolomením šifry.
To zní tajemně, ale kde všude se se šiframi můžeme potkat, je to jen v armádě?
Dnes se šifry běžně využívají, například
platební karty používají šifrování, aby se
nikdo nepovolaný nedostal k Vašim osobním
údajům. Nebo pokud se na svém počítači
připojíte na HTTPS, na stránky, které rovněž využívají šifry pro své zabezpečení.
V armádě se šifry používají pro ochranu
státem utajovaných informací a citlivých dat.
Aha, tak už je mi to trochu jasnější. Jak
dlouho už v Sibřině bydlíte?
Bydlím tady od roku 2008, tedy už deset let.
Koupili jsem tady domek ve starší zástavbě.
A jak jste se dostal k místním hasičům?
Pracoval jste jako hasič už dříve?
Ne, já jsem se hasičem stal až tady. Po přestěhování jsem musel opustit své předchozí
koníčky a každý chlap má mít nějakého
koníčka, tak jsem se seznámil s kluky od
hasičů a snadno jsem se nechal přemluvit,
abych s nimi spolupracoval a nelituji toho :-).
Řekněte mi, jaké situace, požáry nebo jiné
havárie jste jako sibřinští hasiči řešili?
Ročně máme cca 8–10 výjezdů, z toho
asi 6 jsou požáry. Hodně hoří stohy slámy
na poli, vyschlé travnaté plochy u cesty.
Poslední měsíc jsme hasili v Doubku, kde
byl velký požár, hořela tam hospodářská
budova a ve Slušticích jsme hasili rodinný
domek. Ve Slušticích bylo pět požárních
jednotek, asi 8 aut a v Doubku bylo asi 17
jednotek. Byli tam jak profesionálové, asi

1-2 sbory a pak dobrovolní
hasiči. Profesionálové mají
speciální hasičskou techniku – vysouvací žebříky,
plošiny apod.
Jezdíte také hasit velké
požáry v Praze?
Do Prahy nás nevolají,
my jsme prvotně určeni pro zásahy v Sibřině,
Stupicích a ve Slušticích a
pak jako záloha pro vyšší
stupně poplachu. Poplach
má několik stupňů: první,
druhý, třetí a zvláštní. Při
třetím stupni se už jedná
o velký požár a volají se i jednotky mimo
jejich oblast působnosti (případ v Doubku).
Kromě požárů řešíme také povodně. Třeba
před čtyřmi lety byla vytopená celá ulice
U Hrušky a V Habeši. Bahno se z polí
valilo proudem a zaplavilo sklepy, zahrady, domy. Pomáháme s vyklízením věcí,
čerpáním vody ze zatopených prostor atd.
Taky odklízíme zlomené stromy po vichřici,
likvidujeme nebezpečný hmyz jako včely
a vosy. Nebezpečný hmyz bychom měli
řešit hlavně na veřejných prostranstvích
nebo ve školce, kde jsou ohroženy děti. Ale
pokud nás někdo zavolá k sobě na pozemek,
snažíme se pomoci i tam. I když správně
by si každý měl zavolat firmu.
To jsou dost různorodé zásahy, musíte
mít jistě taky nějaké speciální školení
a hasičskou techniku.
Máme jednu cisternu a rychlý zásahový
vůz, vyprošťovací nářadí, dýchací přístroje,
žebříky, hadice. Kalová plovoucí čerpadla,
elektrocentrálu atd. Plošinu nemáme, ta je
dost nákladná, a byla by zde nevyužitá,
máme jen nastavovací žebřík, ten nám
stačí. Základní kurs první pomoci máme
všichni. Pak máme každý své odbornosti,
na každou odbornost je nutné speciální
školení. Máme velitele, strojníka, nositele
dýchací techniky, zdravotníka atd.
Co je to za odbornost nositel dýchací
techniky?
Tento člověk je vyškolen v používání
izolačního dýchacího přístroje, musí jej

umět obsluhovat, udržovat,
starat se, aby správně fungoval. I na to je speciální
školení, protože na správném fungování dýchacího
přístroje závisí vaše přežití
při požáru. Zkrátka každý
hasič má svou specializaci
a vyškolení jednoho hasiče
specialisty taky něco stojí.
No to si umím představit,
že to je asi dost nákladné.
Kdo to hradí?
Veškerá technika je majetkem obce. Málokdo
ví, že každá obec musí
mít ze zákona svou hasičskou jednotku.
Pozor, je rozdíl mezi sborem dobrovolných hasičů – to je občanské sdružení
a jednotkou dobrovolných hasičů, kterou
zřizuje obec ze zákona. Pokud obec sama
hasičskou jednotku nemá, musí platit za
požární ochranu jiné obci, která jednotku
má. Třeba Sluštice platí nám za požární
ochranu, protože tam jednotka dobrovolných
hasičů není. Takže veškerý náš majetek
patří obci. My se o něj staráme, dbáme
o pravidelné revize, údržbu atd. Náš sbor
dobrovolných hasičů má 16 lidí, z toho
v jednotce je 12 lidí. Ti jsou vycvičeni
a jezdí k zásahům. Ostatní jsou ve sboru
a pomáhají nám třeba zrovna s přípravou
dětí v našem kroužku mladých hasičů nebo
akcí pro obec.
Vím, že naši hasiči pro obec připravují
různé akce. Připomeňte mi, jaké akce
pořádáte.
Všechny akce děláme společně s obcí. Brzy
bude ohňostroj, v dubnu čarodějnice, pak
dětský den před koncem školy, loučení
s létem na konci prázdnin, pomáháme při
rozsvěcení vánočního stromu.
Vím, že vedete kroužek mladých hasičů
v Sibřině. Co všechno je náplní kroužku
a jaké akce máte v plánu na příští rok?
Kroužek dětských hasičů funguje druhým
rokem. Máme 15 dětí, z toho jen 4 kluky.
Prostě kluky asi víc láká místní fotbalové
mužstvo. :-) S dětmi se učíme základům
první pomoci, topografii, orientaci v pří-
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Představujeme Vám
rodě, uzlování, práci s hasičskou technikou,
trénujeme zásahy atd.
Účastníme se s dětmi celostátní hry Plamen,
kde jsou různé disciplíny. Kromě toho máme
i své vlastní soutěže a hry. Kroužek je pro
děti zdarma, platí se jen symbolických
50 Kč na pojištění během závodů.
Rodiče nám pomáhají, donesou třeba dětem
občerstvení, papíry na malování apod. Obec
sponzoruje provoz kroužku. Děti dostaly
krásná trička a helmy s nápisem Hasiči
Sibřina a sportovní vybavení.
Příští rok máme v plánu výlety s dětmi
a chceme zkusit i víkendový pobyt v přírodě. Uvidíme, jak to děti zvládnou. Máme
tu věkové rozpětí od 6 do 15 let. Takže
se musíme přizpůsobit všem dětem, aby
to zvládly i ty nejmenší děti a ty starší se
nenudily.
To je všechno velmi časově náročné, ale
je zřejmé, že Vás práce s dětmi naplňuje radostí. Minulý týden, když jsem se
s dětmi bavila, bylo vidět, že je práce
v kroužku moc baví a chlubily se mi
i s novými tričky. Povězte mi, jaké je Vaše

občanské povolání a jaké jsou Vaše další
záliby, pokud máte ještě nějaký volný čas.
Pracuji v národním úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost. To znamená, že
pokračuji ve své kryptografické činnosti.
Nedávno jsem se stal zastupitelem v obci,
takže moc volného času mi už nezbývá.
Mám dvě děti (holky) a obě chodí do
kroužku hasičů.
Tak to už chápu, proč jsou v kroužku
hlavně děvčata :-). Nakonec tedy má
obligátní otázka. Co rád jíte a vaříte
občas doma? Pokud ano budu moc ráda,
když nám řeknete svůj oblíbený recept.
Já jím skoro všechno :-). Doma vaří hlavně manželka, ale já občas taky rád vařím
Vzpomínám si, že se mi naposledy povedl
bažant na víně. Ale to bych už z hlavy nedal
dohromady. Ale mohu vám dát recept na
výbornou plněnou cuketu:
Plněná cuketa dle Luďka Havla:
Cuketu podélně rozkrojíme, vydlabeme
dužinu (čím více dlabeme, tím více masové
směsi se dovnitř vejde). Dáme na plech

vyložený pečicím papírem. Vydlabanou
dužinu smícháme s masovou směsí.
Masová směs:
V hlubší pánvi rozpálíme olej, na něm
zesklovatíme nadrobno nakrájenou cibuli.
Přidáme mleté maso a smažíme dokud se
maso nerozpadá na kousky. Přidáme rajčata
nakrájená na kostičky, vydlabanou dužinu
z cukety, česnek, petrželku nasekanou nadrobno a podle chuti sůl, pepř a provensálské
bylinky. Snížíme plamen a dusíme, dokud
zelenina nezměkne. Masovou směsí plníme
vydlabané cukety, pořádně upěchujeme.
Pečeme cca 30-45 minut podle velikosti
cukety v troubě vyhřáté na 150°C. Posledních
15 minut pečení zasypu cukety strouhaným
sýrem. Může se i jednoduše položit navrch
i plátkový sýr a nechám zapéci.
Podávám s vařeným bramborem.
Dobrou chuť.
Já Vám moc děkuji, že jste si našel čas
na příjemné povídání a přeji Vám, aby
Vás práce s dětmi i nadále těšila a my
se budeme těšit na akce pořádné našimi
skvělými hasiči.

Zahradník Šikula radí
Co dělá zahradník v zimě?
Mnozí, nezkušení, si možná myslí, že jakmile zahradník sklidí a zazimuje zahradu,
má po celou zimu klid a pohodu a užívá si
zaslouženého nicnedělání. To je ale velký
omyl, neboť pravý zahradník, srdcem i duší,
pracuje po celý rok, ne tak urputně jako
v období vegetace, ale i v takovém lednu
má co na práci. Pokud tedy i vy nechcete
přes zimu lenošit, nezapomeňte, co vše
byste měli udělat.
PROSINEC – „Když Vánoce obílí stromy
sněhem, tak se posype jaro květem“
● krmíme ptáčky – pokud chcete pomoci našim opeřencům, kteří neodlétají za
teplem, musíte tak učinit co nejdříve, aby
jakmile začne mrznout ptáčci věděli, kde
najdou potravu. Nejlépe, pokud jim zakoupíte namíchanou směs, kterou zakoupíte
kdekoliv, např. v Lidlu. Určitě do krmítek
nepatří zbytky jídla. Můžete nasypat mák,
strouhanku, dát kousek vepřového sádla,
slunečnicová semínka nebo proso. Krmítko
musíte občas vyčistit, aby nedocházelo
k šíření choroboplodných zárodků.

● úklid dílen, nářadí, sekaček, zazimování zahradního nábytku – nářadí,
zejména rýče a hrábě, které jste používali
nejspíše naposledy, pečlivě očistěte od
zbytků listů, odumřelé organické hmoty
a zeminy, před uskladněním nářadí osušte.
● kontrola, zda jsou dvouletky a trvalky
dostatečně chráněny před mrazy – pro
zakrytí použijte např. netkanou textílii nebo alespoň dostatečné množství
chvoje. Mějte však na paměti, že bude-li
v zimě přes den slunečno a teplota nad
5°C, je třeba zazimované rostliny přes
den odkrýt, aby nedocházelo k šíření
houbových chorob, na noc pak rostliny
opět přikryjte.
● i nadále je nutné zalévat jehličnany
a stálezelené dřeviny (není-li sněhová
pokrývka) a pokud nemrzne – často se
zapomíná na to, že jehličnany, stálezelené rostliny (rhododendrony, buxusy,
skalníky) fotosyntetizují i přes zimu,
tudíž aby si rostliny mohly vytvořit
energii v podobě cukru glukózy, potřebují
krom oxidu uhličitého také vodu, jinak

na jaře nám nezmrznou, jak se někteří
domnívají, ale paradoxně uschnou.
● natírání kmene a větví vápenným
mlékem – ochrana před zimním sluncem
● kontrola uskladněného ovoce a zeleniny
- místnost větrat, není-li mráz, na kontrolu
uskladněné úrody choďte tak 2x týdně,
přičemž nahnilé plody vyhoďte, natlučené
či jinak poraněné urychleně zpracujte.
● kontrola rakoviny stromů (místo vyříznout, zamazat) – poznáte ji jako velké boule
na kmeni a větvích, týká se to především
starších jabloní a hrušní.

Buxus Jing-Jang, foto Jiřina Neckářová
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Zahradník Šikula radí
LEDEN – „Když ryje krtek v lednu, končí
zima v květnu“
● kontrola zimní ochrany choulostivých
rostlin – leden bývá nejchladnějším zimním měsícem, myslete na to a raději znovu
zkontrolujte, že jste na zahradě nezapomněli
na nějakou rostlinu, jejíž ztráta by vás na
jaře mrzela.
● kontrola osiva, vyřazení starého osiva,
kontrola uskladněných hlíz a cibulí – vše
zmíněné velmi chutná hlodavcům, proto je třeba
mít semena či hlízy dobře uskladněné, např.
v plechovkách, které jejich zoubkům odolají.
U staršího osiva můžete vyzkoušet klíčivost.
● plánování nových záhonů – v zimě je
nejlepší doba k tomu, abyste si promysleli,
jak svoji zahradu na jaře vylepšíte, doplníte,
atd., nejste-li si jisti, poraďte se s odborníkem
● přesazujeme pokojové rostliny – do většího květináče a do substrátu pro pokojové
rostliny, pozor, ihned po přesazení nesmíte
přihnojovat, s tím počkejte, až rostlina prokoření, cca 14 dnů.
● za bezmrazých dnů stále zaléváme stálezelené dřeviny (jehličnany, rhododendrony,
zimostrázy - buxusy)
● setřásáme sníh z větví, z keřových a stromkových růží

● na parapetu začneme předpěstovávat
řeřichu, hrách
● nevstupujeme na zmrzlý trávník – vkročíte-li na zmrzlý trávník, okamžitě jej
zničíte, neboť díky mrazu se stává velmi
křehkým a pak stačí sebelehčí krok..
● dřevitými řízky množíme okrasné dřeviny
(opadavé keře – např. zlatice, pustoryl,
šeřík): řízky odebíráme z jednoletých,
vyzrálých výhonů, velikost je cca 10-15 cm
ÚNOR - „Je-li mráz na svatého Gabriela,
bývají veselé žně“
● kontrola zahradnického nářadí – začněte
si pomaličku shromažďovat nářadí, které
budete již brzy potřebovat. Máte dostatek
rýčů, hrábí a rycích vidlí? Nemáte u něčeho
zlomenou násadu? máte nářadí nabroušené? Jakmile udeří jaro, nebude čas ztrácet
čas tím, že nebudete mít vše připravené.
● stálá kontrola přezimování u choulostivých rostlin a případné doplnění chvojí
● správná doba pro rozbory půdy
z problematických záhonů – víte, jakou
máte půdu? Zda je to černozem, jíl či
hnědozem? Jaké má pH vaše půda? Nyní
máte čas na to, to zjistit, buď různými
jednoduchými testy nebo vzorek půdy

odneste na testování na pedologii, např.
na ČZU v Praze.
● za bezmrazého počasí lze začít připravovat
záhony pro novou výsadbu trvalek – záhony
vyčistěte od organických zbytků, pokud to
počasí dovolí, můžete záhon zrýt a zapravit
kompost či chlévský hnůj
● za bezmrazých dnů lze řezem prosvětlit
keře kvetoucí na jaře a na podzim (Weigella
sp., Deutzia sp. - trojpuk)
● za bezmrazých dnů dále prosvětlujeme
jádroviny (udržovací řez) a bobuloviny
(rybíz, angrešt) – pokud se tak neučinilo
po sklizni, především u rybízu nutno začít
včas, neboť raší velmi brzy
● odstraníme všechny mumifikované plody
– zaschlé ovoce ponechané na stromě od
sklizně (riziko přenosu chorob)
● ve skleníku lze předpěstovat cibuli a zelí
● poslední možnost výsadby cibulovin –
půda však nesmí být promrzlá
A v tomto měsíci ještě poslední a nejdůležitější věc: těšte se na jaro ☺.
Přeji vám všem příjemné prožití vánočních
svátků, a v Novém roce hlavně hodně zdraví
a pěstitelských zážitků.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

Ošetření ovocných stromů v mateřské škole
Během měsíce listopadu bylo provedeno
posouzení zdravotního stavu stávajících
ovocných stromů v naší mateřské škole.
Některé ze stromů jsou již bohužel v nevyhovujícím zdravotním stavu a nejlepším možným řešením je jejich pokácení
a nahrazení stromy novými. Stromy jsou
zde přestárlé, mají zahuštěné koruny, díky
čemuž se šíří houbové choroby, nejčastěji
v podobě strupovitosti a rzí, v korunách je
velké množství suchých větví. Právě suché
větve by mohly představovat možné riziko
úrazu, neboť většinu venkovních aktivit
děti provádějí právě pod nimi.
V souvislosti se zjištěným nevyhovujícím zdravotním stavem bude v období
vegetačního klidu pokáceno 7 stromů,
především jabloní a hrušní. Veškerý odpad
bude využit, z kmenů si děti udělají venkovní sedačky, větve budou namulčovány
a mulč použita do zadních částí zahrady
jako pokryv záhonů.
U stromů, které budou ponechány na stanovišti, bude proveden zdravotní řez pod
odborným dohledem, přičemž řezné rány
budou ošetřeny stromovým balzámem,

abychom minimalizovali možný výskyt
houbových chorob. Ponechat vzrostlé
stávající stromy je velmi důležité, neboť
poskytují potřebný stín a ochranu dětí před
sluncem při jejich pravidelném pobytu
na zahradě.
Na jaře roku 2019 budou pak vysázeny stromy
nové, které budou vybrány tak, aby byly
dětem či paní učitelkám k užitku a mohly
je využít v rámci výuky. Takovými stromy
bývají povětšinou druhy s okrasnými plody
(jírovec maďal, buk, katalpa s krásnými
dlouhými lusky, jeřabiny). Bude vysazeno
také pár borovic, konkrétně borovice kleč,

která nejenže splní estetickou funkci po
celé vegetační období, ale její šišky děti
využijí při výrobě dárečků pro rodiče.
O nově vysazené stromy se budou převážně
starat děti s paní učitelkami, protože jenom
tak je možné naučit děti k lásce k přírodě.
Zároveň budou prořezány keře na polní
cestě Na Hrázi, kdy hlavním důvodem
bude zpřístupnění cesty směrem k vodárně.
Akce bude probíhat ve spolupráci Obecního
úřadu, dobrovolných hasičů a odborný
dohled vč. závěrečného ošetření prořezaných stromů zajistí místní zahradnická
firma Zahradník Šikula.

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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Křížovka
Prosincová pranostika: Vane-li v prosinci vítr východní, …………….. (tajenka)
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Inzerce
SERVIS, PRODEJ, BAZAR
a PŮJČOVNA pro

LYŽE a KOLA

Oplanská 2614, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Lyže brousíme na strojích Wintersteiger, broušení na kameni, keramické kotouče,
WAX future voskovačka, na půjčení můžete vybírat ze všech velikostí, i těch nejmenších,
carvingových lyží i běžek, potvrzení o seřízení vázání na digitální seřizovačce.

CELOSEZONNÍ PŮJČENÍ dětského i dospělého
lyžařského kompletu, také běžeckého
a snowboardového (lyže, snb, boty, hole)
Prodej zimního lyžařského vybavení – sjezdové lyže, dětské lyže, běžky,
boty, hole, přilby, … BAZAR dětského lyžařského vybavení

Společnost AW COOL, s.r.o.
přijme nové zaměstnance
na pozice:
OBCHODNÍK S TECHNIKOU
SERVISNÍ KOORDINÁTOR
SERVISNÍ TECHNIK

Další aktuální akce a informace na webu nebo facebooku.

SKI a BIKE centrum DODOSPORT

KONTAKTY:

Nám. U lípy svobody 6/48, DUBEČ, Tel.: 602 26 66 55, 272 768 397,
www.dodosport.cz
OTEVŘENO: Pondělí 14 – 19 h., Úterý 14 – 18 h.,
Středa 14 – 18 h., Čtvrtek 14 – 19 h., Pátek 14 – 18 h.

j.civin@awcool.cz
tel.: +420 281 867 578, +420 775 213 201

(sobotní dopoledne od listopadu do března, další termíny jen po telefonické dohodě)

www.awcool.cz

Potraviny VESELKA
PŘIJMU spolehlivou a samostatnou prodavačku,
pro prodejnu potravin v Sibřině. Nejlépe na ŽL nebo BG.
Nabídky pošlete na e-mail: veselka@email.cz, nebo volejte na tel.: 739 019 462
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 září 2018
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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Inzerce

LYŽE

· PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Chtěli byste pracovat v blízkosti svého bydliště?
Pak pro Vás v lokalitě Sibřina máme pozici:

Klientský pracovník
Nabízíme pestrou práci. Budete pomáhat klientům s odesláním pošty, vyplácet
poukázky a důchody, vydávat zásilky. Usnadníte klientům život nabídkou služeb
partnerů České pošty nebo můžete potěšit doplňkovým zbožím.

Proč si vybrat právě nás?
• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí.
• Široká škála benefitů (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvky na sportovní
a kulturní akce a další).
• Pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
• Zajímavé finanční ohodnocení.
• Naučíme Vás vše, co budete k práci u nás potřebovat.
Pavlína Drobná – specialista náboru
Pište: drobna.pavlina@cpost.cz
Volejte: 605 225 978
Ver. 01/2016
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Inzerce
Nábor nových dětí
určený pro holky a kluky

ročníku 2006–2014
do fotbalového klubu

SK VIKTORIA SIBŘINA
v průběhu každého tréninku
mini star 2012 a mladší
všeobecný pohybový rozvoj
se zaměřením na fotbal
mladší přípravka 2010–2011
starší přípravka 2008–2009
mladší žáci 2006–2007
Kdy?
od 21. srpna každé
út. a čt. od 17:00–18:30

BOJOVNOST
SMYSL PRO FAIR-PLAY
TOUHA PO VÍTĚZSTVÍ
NIKDY SE NEVZDÁVAT!
Tréniky mládeže probíhají na hřišti SK Viktoria Sibřina

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

jiri-foltyn@seznam.cz

