číslo 1/2019

Masopustní průvod

Velikonoční cvičení

Prořezávání ovocných stromů

V našich obcích je neustále živo. Spolek Sosák pořádal již tradiční masopustní průvod. Více najdete v rubrice Sosák. Okolí mateřské školky upravovali prořezem ovocných stromů Jiřka Neckářová, známá jako Zahradník Šikula, a místní dobrovolní hasiči,
více se dočtete v rubrice Zprávy z obce a Hasiči. Děti z naší mateřské školky se opravdu nenudí. Navštěvují řadu výstav, divadel
a sami pomáhají při úklidu v mateřské školce a okolí. Článek i foto najdete v rubrice Mateřská školka a na barevné obálce.
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Zimní radovánky na zahradě

Mladí fotbalisté - náborový leták

Úklid okolo MŠ
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
20. 12. 2018
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
20. 12. 2018 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 18:35 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 pověřuje starostu obce Ing. Josefa
Nováka, ke schválení posledního rozpočtového opatření za rok 2018 do výše
úprav v částce nad 100 000,- Kč.
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2021.
ZO schvaluje rozpočet obce Sibřina na
rok 2019.
Průběh projednávání: starosta obce informoval, že rozpočet byl zveřejněn dle
zákonných požadavků. Zároveň přítomné
informoval, že do plánu rozpočtu byly od
doby jeho zveřejnění rovněž zahrnuty před-

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
23. 1. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
23. 01. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 18:28 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Tam,
kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh
jednání. Plný text zápisu je k dispozici
na místním úřadu.
		
ZO schvaluje Smlouvu o servisu
k aplikaci Digitálního povodňového
plánu obce Sibřina mezi obcí Sibřina
a Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
ZO schvaluje Smlouvu o řízení pro-

pokládané investiční výdaje na výstavbu
stezek pro pěší a cyklisty, výdaje na stavbu
chodníku v ulici Ke Květnici. Celkové
rozpočtované příjmy včetně dotací činí
84 945 757,- Kč. Celkové rozpočtované
výdaje činí 84 945 757,- Kč. Rozpočet je
schválen jako vyrovnaný.
ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace MŠ Sibřina na rok 2019. Průběh
projednávání: starosta obce informoval,
že rozpočet obsahuje příspěvek ze strany
obce ve výši 1 190 000,- Kč a příjmy ze
školného, stravného a vedlejší hospodářské
činnosti. Celkové příjmy jsou rozpočtovány na 2 469 980,- Kč. Celkové výdaje
na 2 489 766,- Kč. Rozpočet je schválen
jako schodkový.
ZO schvaluje poplatky za svoz komunálního odpadu na ve stejné výši jako
pro rok 2018.
Průběh projednání: starosta obce přítomné
informoval, že v nadcházejícím období
dojde pravděpodobně k výraznějšímu
navýšení obce za služby smluvnímu
poskytovateli. I přesto ZO nechává
poplatky pro rok 2019 ve stejné výši.
Dá se ale předpokládat, že pro rok 2020
dojde k navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu.

jektu Výstavba stezek pro chodce
a cyklisty obce Sibřina a Stupice mezi
obcí Sibřina a LK Advisory, s.r.o.
Pan starosta informoval občany o výstavbě všech chodníků a stezek v obci
Sibřina a Stupice. Dále informoval
o stavbě obrubníků a nových povrchů
silnic III. třídy a místních ulic v obci
Sibřina a Stupice.
ZO schvaluje Program pro poskytování dotací na podporu kulturních
a sportovních aktivit v roce 2019.
ZO schvaluje vzor žádosti o poskytování
dotace a vzor uzavírání veřejnoprávní
smlouvy.
Celkové uvolněné finanční prostředky
z rozpočtu obce jsou v částce 200 000 Kč.
ZO schvaluje Servisní smlouvu na zajištění funkčnosti způsobilosti lokálního

ZO schvaluje poplatek za psa ve stejné
výši jako pro rok 2018.
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí a společností SARK engineering na realizaci
stavebních úprav obecní hasičárny.
Průběh projednávání: starosta obce přítomné informoval, že bylo realizováno
výběrové řízení. Cena za realizaci činí
2 814 135 Kč bez DPH. V rámci výběrového řízení obec obdržela nabídky
od celkem šesti uchazečů. Jako cenově
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
od společnosti SARK engineering.
ZO schvaluje návrh na zrušení části
opatření obecné povahy – Územního
plánu Květnice.
Průběh jednání: starosta obce přítomné
informoval, že obec požádala právního
zástupce obce k posouzení ÚP Květnice,
konkrétně o posouzení vydaného ÚP
k rozsahu plochy Z09, což je rozvojová
plocha obce Květnice, která sousedí
se zastaveným územím obce Sibřina.
Přítomné seznámil s hlavními body návrhu s tím, že vydané opatření obecné
povahy je v rozporu s právními předpisy
a v rozporu se zákonem.

výstražného systému mezi obcí Sibřina
a KOCMAN envimonitoring, s.r.o.
Smlouva zajišťuje po dobu 5 let funkční
způsobilost a provoz automatického
měřícího systému.
ZO schvaluje objednávku na vypracování projektové dokumentace propojení
vodojemu a nově vybudovaného vodovodního řádu u ulice „Za Zatáčkou“
mezi obcí Sibřina a VRV, a.s.
Pan starosta informoval o kapacitě vody
pro občany. Celková cena za vypracování
je 98.000 Kč bez DPH.
Diskuze
Diskuze probíhala na téma stavba chodníků, cyklostezek, kapacita vodárny
a umístění čerpací stanice v rámci vodovodu a kanalizace ve Stupicích.
V Sibřině dne 25. ledna 2019
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
27. 2. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
27. 02. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 18:22 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 Směrnici č.4/2019, která
nahrazuje Směrnici č. 4/2007. Směrnice
stanovuje systém oběhu účetních dokladů
pro obec Sibřina.
ZO schvaluje Směrnici č.3/2019, která
nahrazuje Směrnici č. 3/2007. Směrnice
stanovuje systém vedení pokladny v obci
Sibřina.
ZO schvaluje Směrnici č.2/2019, která
nahrazuje Směrnici č. 2/2007. Směrnice
stanovuje systém zpracování evidence
a inventarizace hmotného a nehmotného
majetku ve vlastnictví obce Sibřina.

ZO schvaluje Směrnici č.1/2019, která
nahrazuje Směrnici č. 5/2007. Směrnice
stanovuje systém zpracování účetnictví
v obci Sibřina.

Dílčí informace k realizaci vodovodu
a kanalizace, budování stezek pro pěší
a cyklisty, chodníků a obrub.
Pan starosta informoval o stavu účelových
komunikacích; stav účelových komunikací

Vážení spoluobčané,

v celých jejich šířkách. I když není
dodatek ke smlouvě v době přípravy
tohoto článku uzavřen (čekáme na vyjádření poskytovatele dotace a následné
projednání zastupitelstvem obce), pevně
věříme, že komplexní opravy místních
komunikací budou realizovány. Opravy
prvních úseků komunikací by měly být
započaty na počátku června.
Tak, jak jsme vás v předešlých číslech
obecního zpravodaje informovali, před
vlastními opravami komunikací bychom
chtěli započít s realizací výstavby a obnovy stezek pro pěší a cyklisty, chodníků
a silničních obrub. Výběrové řízení na
zhotovitele stavby v současné době stále
probíhá.
V poslední době jsme zaznamenali více

chtěli bychom vás touto cestou informovat o průběhu výstavby vodovodu
a kanalizace a především o předpokládaném termínu realizace nových
povrchů vozovek. Současný stav hlavních a místních komunikací, prašnost
a zvýšené emise hluku jsou zcela určitě
záležitosti, které nám všem každodenně
zhoršují život v obci.
Chtěli bychom vás požádat o maximální možnou trpělivost. Věříme, že
do několika málo týdnů od přečtení
tohoto článku budou komplexní opravy
povrchů započaty. V průběhu března
a dubna jsme se zhotovitelem vyjednávali
podmínky oprav místních komunikací

je ve stavu, kde nebude možné na stávající
povrch položit další vrstvu asfaltu, dostali
bychom se nad výši příčných komunikací
jako je ul. Říčanská, kde by to mělo za
následek (např. v případě dešťů) zaplavování pozemků rodinných domů a problém s
nájezdy do rodinných domů. Proto se bude
muset provést vyfrézování komunikací
a na ní se položí štěrkové lože a dále podkladová vrstva a na to vrstva finální. Tato
investice bude stát cca 7 500 000,- s DPH;
tuto částku bude hradit obec z vlastních
zdrojů. Pan starosta dále informoval, že
je v jednání s Komerční bankou o zřízení
revolvingového úvěru, abychom mohli
pokrýt tyto výdaje, finance, které obdrží
v rámci darovacích smluv bychom použili
na opravy těchto komunikací.
Diskuze probíhala na téma vodovod
a kanalizace v obci Sibřina a Stupice

dotazů týkajících se vlastního připojení
vašich rodinných domů na vodovod
a kanalizaci. Velmi vás tímto žádáme,
abyste se v žádném případě k vybudovaným vodovodním a kanalizačním
přípojkám nepřipojovali. Takovéto
připojení má za následek pouze to, že
vybudované vedení musí být vyčištěno
a v konečném důsledku to znamená, že
náklady za toto vyčištění jsou účtovány
tomu, kdo se nedovoleně připojil. Tak
jak je uvedeno v našich smlouvách,
obec vás s předstihem minimálně třech
měsíců před možným připojením bude
písemnou výzvou informovat.
Josef Novák
starosta obce

Zaprášené plíce vydrží více? Omyl!
Naše vesnice by se už dlouho měla
jmenovat Prašná. A tak je celkem logické, že jsme se všichni těšili na 10.
duben, kdy se podle plánu měly dělat
nové silniční povrchy. Hodně by Sibřině
pomohly. Chybou místního úřadu však
přijdou na pořad dne o dva měsíce později. Což o to, drncačku po nerovném
povrchu by skousl i automobilista,

pokud se nejede rychle. Ale ono se
i tak rychle jezdí, a to se potom práší
za kočárem! U nás na Říčanské je to
auto za autem (a za nimi letí oblaka
dusivého prachu). Policii jsem zde
před statkem dlouho neviděla, těžko
bychom od nich v tom znečištěném
ovzduší mohli chtít, aby hlídkovali.
Ale my, občané, tu žít musíme!

Aut méně nebude
Vzhledem k tomu, že zde denně projede
kolem 8.000 vozů, tak je tato prašná situace na pováženou. Byt se nakonec dá
vymalovat, dům třeba vítr ofouká (kdo
má novou fasádu, ten asi moc nadšen
není), zahrada možná oprší z nebe či
z hadice, ale naše plíce, ty nám nevyčistí
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sebemodernější čistírna. Platí vůbec stále
i pro nás, obyčejné lidi, hygienické normy
prašnosti? U nás jsou určitě překročeny.
Platí ještě stále odpovědnost obce, která
by neměla dopustit zdravotní, ani jiné
ohrožení svých obyvatel? Změřil někdo
míru prašnosti, zejména ve špičkách?
Naše spasení jménem kropení
Každá chyba se dá pochopit, ale hlavně:
nesmí chybět snaha ji napravit. A náprava
by v tomhle případě možná byla, chce to
kropit, kropit a zase kropit. Na radnici
to ale vidí jinak. „Musíme to vydržet,“
tvrdí paní místostarostka v souznění
s panem starostou. Chvilku se dokonce
zdálo, že se blýskne na lepší časy, to
když se konečně začalo kropit 3x denně.
Jenže – kropící hasič nejede přikázanou
30 km. rychlostí, silnici jen lehce orosí
a není šance, aby vlhkost déle vydržela
a neprášilo se. Důležitá je i hodina kropení. Nejvíc by pomohlo začít v 7 hodin
ráno, kdy začíná dopravní špička a jezdí
náklaďáky. Potom za poledne už to je
vcelku jedno. Odpolední dopravní špička
nastane zase v 15 hodin. A u nás? To se
v týdnu kropilo k večeru, v 17:30 hodin,
a to už je po hlavním náporu. Kropí se
takhle bez efektu zhruba od 5. dubna.
Dnes, kdy toto píši, máme 12. dubna,
a večer už se pro jistotu nekropilo vůbec.
Chci dýchat, ne se dusit
Z nebe zatím nespadla ani kapka a to je
špatné pro přírodu i pro nás. Právě proto má
obec dbát, aby se poctivě kropilo. Ostatně
mám obavu, zda ti, kdo nebydlí u hlavní
silnice, vůbec tuší, jak je to nepříjemné,
a hlavně zdraví škodlivé. Podél cesty ke
Květnici to musí taky „pěkně“ vypadat.
A tak i to rychlé kropení má pro nás význam, hned se totiž lépe dýchá.

Když jsem zpočátku na radnici žádala,
aby se kropilo častěji, odepsali mi, že
mají stížnosti na plýtvání vodou. A tak si
dejme v této situaci na misku vah, co je
důležitější. Zdraví lidí, anebo voda, která
v tomto případě představuje první pomoc
před udušením?
Prachy v prachu
Myslela jsem si naivně, když se změnila
doba, že bude komunikace s úřadem snadnější a otevřená. Mýlila jsem se. Funguje to
pouze na čas, většinou před volbami. Teď
se volit nebude, a tak si náš pan starosta
hraje na mrtvého brouka, telefon nebere,
na SMS pro jistotu neodpovídá. A já bych

se tak ráda zeptala, jak se mu například
daří vyřídit dotace na vodu a kanalizaci,
aby náš doplatek byl nižší. A proč je
takový problém naslouchat a odpovídat
lidem, kteří navrhují řešení, když už se
o celé dva měsíce déle budou muset bát
o své zdraví a potažmo i majetky. Hlavně,
že za prosklenou vitrínou úřední desky
je napsáno, že obec vydává na ochranu
životního prostředí na rok 2019 plných
1.900.000 Kč. Kdybych se nedusila prachem, dusila bych se smíchy.
Táňa Kačerovská
Připojuji fotografie, pořízené aktuálně
před redakční uzávěrkou.

Reakce na článek paní Kačerovské
Chtěli bychom prosím jen krátce reagovat
na příspěvek paní Kačerovské.
Samozřejmě žádáme všechny, kteří se
na nás ve věci stavu vozovek obrátí,
o trpělivost. Opravdu nám nezbývá nic
jiného, nerovnosti na vozovkách, zvýšenou prašnost a hlučnost musíme vydržet.
I když chápeme rozhořčenost paní Kače-

rovské, musíme uvést na pravou míru, že
obec v žádném případě opravy vozovek
ať úmyslně či neúmyslně nezdržuje. Co
se týče plánovaných výdajů na ochranu
životního prostředí ve výši 1,9 mil Kč
v roce 2019, jedná se prosím o celkové
náklady, které obec vynakládá za svoz
komunálního odpadu, separaci odpadu

na stanovištích a dále o veškeré provozní náklady spojené se zimní údržbou
a údržbou ve vegetačním období, která
zahrnuje i platy zaměstnanců OÚ.
Josef Novák
starosta obce

Bohuslava Kolářová
místostarostka obce
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Zdravotní prořez ovocných stromů v naší mateřské školce
V neděli 17.3.2019 jsme provedli základní
jarní údržbu ovocných stromů na školní
zahradě sibřinské mateřské školy, konkrétně
udržovací řez stávajících ovocných stromů. Stromy byly koncem loňského roku
paní ředitelkou a učitelkami označeny
a věděli jsme proto, které konkrétní stromy
by mohly nyní či v budoucnu ohrožovat
návštěvníky zahrady. Poměrně hodně
stromů bylo proschlých a ve špatném
zdravotním stavu, hrozil zde pád suchých
větví, proto bylo nutno tyto poškozené
stromy pokácet. Zdravotní řez by v tomto
případě nebyl účinným řešením. Ostatní

ovocné stromy byly prořezány s ohledem
na bezpečnost dětí i paní učitelek. Naši
šikovní hasiči navíc dětem udělali z pařezů
úžasná sedátka i s opěradly, takže jsme
zahradu obohatili o účelné prvky, které
samozřejmě využijí i paní učitelky při
pobytu na zahradě.
Pokácené stromy budou na podzim nahrazeny stromy novými, přičemž důraz
při výběru dřevin bude kladen především
na možnosti využití plodů těchto stromů
dětmi. Volba z poměrně bohatého sortimentu padla tedy na jírovce, jeřabiny

a menší kultivary dubů, jejichž plody
děti využijí při pracovní výuce na výrobu
krásných výrobků. Místo se samozřejmě
najde i pro nějakou ovocnou dřevinu jako
jsou např. kanadské borůvky.
Za velkou pomoc děkuji především naším
dobrovolným hasičům, Petru Mikovi za
organizaci celé akce a především našim
mladým hasičům, kteří jsou velmi šikovní
a pracovití.
Za OÚ napsala
Jiřina Neckářová

Do Klánovic za zážitky
Praha, 17. dubna
V neděli 12. května nebude v Klánovickém
lese o dobrodružství nouze. Zážitkový
závod dvojic zvaný Klánovický MiniAdventure, při němž se plní nejrůznější
úkoly, nabízí skvělou zábavu i sportovní
výkon. Závodí dospělé dvojice i kategorie
rodičů s dětmi.
Závod se koná v Klánovickém lese a jeho
blízkém okolí, dvojice závodníků se pohybuje po trase na kole a jejím úkolem je
plnit různé úkoly, které jsou každý ročník
jiné. V minulosti to byla například jízda
na paddle boardech, lukostřelba, slalom
ve vypuštěném bazénu, jízda na kanoi
nebo překonání BMX trasy se skoro 40
kilovým pytlem písku na zádech. Jistá je

pouze úvodní disciplína – řezání polena.
Účastníci si sami určují svoji trasu a pořadí
plnění úkolů. Do cíle je třeba se dostat
v časovém limitu tří hodin.
Závodí se v kategoriích muži, ženy, smíšené týmy a nebo dítě s rodičem. Dětská
kategorie plní úkoly v blízkém okolí startu
a její časový limit je hodina a půl.
Pro účastníky je připraveno profesionální
zázemí v podobě šaten, sprch, úschovny
zavazadel i kol. Nabízí se i takový servis
jako je možnost umytí kola či masáží.
Před vyhlášením vítězů se můžete těšit
na koncert americké kapely Freeride.

Klánovický MiniAdventure se letos koná
již po páté a je součástí Újezd.net “Seriálu
Tří závodů pro zdraví”.
Další dva závody, které doplňují tuto trojici, jsou Újezdský duatlon, který se konal
14. dubna, a MTB + Trail Run Úvaly
v sobotu 16. června 2019.
Seriál 3+ má motto “Když zážitek je
víc než výkon”. Je určen od absolutních
hobíků až po zkušené sportovce, rodiny
s dětmi, které chtějí zažít hezký den plný
sportu. Více informací o MiniAdventure či
celém seriálu závodů naleznete na www.
triprozdravi.cz.

Kapacita dospělého závodu je 222 dvojic,
u dětské varianty pak 99 týmů.

Tři pro zdraví, z.s.
Sudějovická 406, 190 16
www.triprozdravi.cz
Kontakt pro média: Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z. s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com
tel.: 731 585 975
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Jak pomoci

Zprávy z obce

Podpořte petici

„Vraťme život do krajiny“

Vadí vám, že se ze zemědělské krajiny
pomalu stává poušť bez života? Z dříve
všudypřítomných chocholoušů a koroptví
jsou ohrožené druhy, není lehké ukázat
dětem motýla nebo zajíce. Opakovaně
slýcháme varovné zprávy o úbytku opylovačů a o zhoršování kvality půdy. Na
mnoha polích vidíme hluboké erozní rýhy,
životodárná voda odtéká bez užitku nebo
způsobuje škody. Povrchové i spodní
vody jsou znečištěné pesticidy.

Foto: Jiří Kaláček

Odmítáte se smířit s argumentem,
že je to daň za levné potraviny?
Nechcete čekat, až dopady
průmyslového zemědělství
dostihnou každého z nás?

www.birdlife.cz/petice-za-krajinu

Zapojte se do petice České společnosti
ornitologické „Vraťme život do krajiny“
a pošlete jasný signál našim politikům,
že nám stav naší přírody není lhostejný.

Mládě motáka lužního bylo úspěšně vyvedeno díky
oplocení hnízda

Foto: František Buben

Hnízdění ptáků se potkává s jarními zemědělskými pracemi, a tak celá řada hnízd padne za oběť
zemědělské technice. Pro ptáky je problematické
zejména hnízdění na polích, na která se později
v sezoně vysévají jarní plodiny jako kukuřice,
slunečnice nebo řepa. Ohrožení představuje
i kypření nebo mechanické odplevelování například u vojtěšky. Na travních porostech je zase
největší hrozbou smykování, bránování nebo
válcování. Při těchto operacích jsou téměř všechna hnízda zlikvidována, a ptáci jsou tak nuceni
zakládat náhradní snůšky. Mláďata se pak líhnou
později a často do méně příhodných podmínek.
Dohledání hnízda ptáků v zemědělských
kulturách je zejména u pěvců poměrně náročné. Proto je přímá ochrana hnízd možná spíše
u větších druhů, jako jsou bahňáci, zvláště pak
čejka chocholatá (blíže viz Ptačí svět 3/2015),
a motáci. V případě bahňáků je dohledávání
hnízd optimální ve dvojici, kdy jeden člověk
nejlépe s pomocí stativového dalekohledu hledá
ptáky sedící na hnízdě a po zákresu jejich přesné
polohy do zápisníku naviguje druhého spolupracovníka pomocí mobilu nebo vysílačky na
jednotlivá hnízda. Ta následně označujeme 2 m
dlouhými bambusovými tyčemi, jejichž konce
jsou natřeny v délce asi 10 cm reflexní barvou
(oranžovou, červenou). Ke každému hnízdu
dáváme dvě tyče 10 m od sebe tak, že hnízdo

Foto: František Buben

Zachraňme ptačí hnízda před zničením zemědělskou technikou
Dohledávání jejich hnízd je náročnější, než je
tomu u čejek, a vyžaduje větší trpělivost – abychom hnízdo objevili, musíme trpělivě sledovat,
kam ptáci zaletují s hnízdním materiálem nebo
s potravou. Kolem dohledaného hnízda umisťujeme ohrádky z králičího pletiva, instalace by
však měla být konzultována se zkušeným ornitologem, aby byla ochrana efektivní. I zde je nutné
informovat co nejdříve dotčeného zemědělce.
Dalším druhem, který lze touto cestou chránit,
je chřástal polní. Hnízdo se nachází většinou ve
vzdálenosti kolem 100 m (výjimečně až 200 m)
od místa, kde v noci volá samec. Úspěšné hnízdění proto podpoříme ponecháním neposečené plochy o velikosti 1–3 ha kolem stanoviště
samce. Na půdním bloku o rozloze větší než
12 ha má zemědělec pobírající agroenvironmentální dotace povinnost ponechat 5–10 % plochy
neposečených do další seče, a tak může neposečenou plochu směřovat právě kolem polohy
volajícího samce.
Pro doplňující informace kontaktujte zemědělského koordinátora Václava Zámečníka
(zamecnik@birdlife.cz).
C
Článek vznikl v rámci projektu „Podpora ptačích druhů hnízdících
v zemědělské krajině“, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Foto: Václav Zámečník

Viditelně označená ohrádka z králičího pletiva
chránící hnízdo motáka lužního

Traktor se vyhýbá hnízdu čejky označenému tyčemi
s oranžově zabarvenými konci

24

leží uprostřed pomyslné spojnice mezi tyčemi.
Bezprostředně po označení je nutné oslovit
zemědělce, který na poli hospodaří, a informovat
ho o zjištěném hnízdním výskytu čejek – přesné poloze hnízdiště, počtu nalezených hnízd
a způsobu jejich značení. Je také vhodné doplnit,
že informaci o hnízdech obdrží rovněž místně odpovědný orgán ochrany přírody a Česká
inspekce životního prostředí.
Přímá ochrana hnízd také významně pomáhá
zvyšovat hnízdní úspěšnost motáků lužních.

Václav Zámečník | vystudoval krajinné inženýrství na lesnické fakultě
České zemědělské univerzity v Praze.
Od roku 2003 působí v České
společnosti ornitologické, kde se
věnuje ochraně ptáků zemědělské
krajiny.
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Zprávy z obce
OSLAVA DNE DĚTÍ hudbou a tancem

Zveme Vás srdečně
na taneční zábavu
HRAJE A ZPÍVÁ TANEČNÍ SKUPINA „GALAXIS“
SIBŘINA, V SOBOTU 1. 6. 2019, restaurace U POFIKA ve 20,00 hodin
VSTUPNÉ: 70 Kč
BOHATÁ TOMBOLA – sponzorovaná místními podnikateli
Místa si rezervujte na tel.: 777 782 266

POZVÁNKA NA JARNÍ VÝLET
KDY: 18. 5. 2019
KAM: KARLOVY VARY
ODJEZD: SIBŘINA 6:10 h., STUPICE 6:20 h.
CO NÁS ČEKÁ: Navštívíme muzeum Jana Bechera s malou ochutnávkou v 9.30 poté bude následovat oběd. Ten máme rezervovaný v nedaleké restauraci v 11:15 h.
Po obědě vyrazíme na Mlýnskou kolonádu, kde se asi na dvě hodinky rozejdeme, aby si každý
mohl prohlédnout to, co bude chtít apřípadně nakoupit nějaké dárečky. Kolem 15:30 se sejdme
u dolní stanice lanovky Diana, odkud vyjedeme k rozhledně Diana. Je odsud nádherný výhled
na město. Kdo bude chtít, může navštívit Motýlí dům u horní stanice lanovky. Pak pojedeme buď
lanovkou dolů nebo se můžeme projít krásnou procházkou lesem až k hotelu Pupp. Od hotelu
pojedeme autobusem domů.
Předpokládaný odjezd mezi 17 a 17:30 hodin.
Objednávejte prosím na tel čísle 724 745 239 nejpozději do 12. 5. 2019
Důchodci ze Sibřiny a Stupic ZDARMA. Pro ostatní: 150, Kč, děti 50 Kč
Těším se na Vás! Petra Kubánková

Masopust
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Hasiči
Z činnosti SDH a JSDH Sibřina
Čas letí jako voda a tak jsme tu opět s informacemi od sibřinských hasičů.
Akce
Náš sbor pořádal 1.1.2019 novoroční
ohňostroj na cyklostezce U Hrušky tak
jako minulý rok, jen nám letos nepřálo
počasí. Zima a déšť jistě odradil mnoho
rodičů s dětmi. Ale i tak se jednalo o velice
úspěšnou akci.
2. 3. 2019 jsme dělali zdravotní dozor
a dozor průvodu vč. uzavření silnice pro
masopustní akci
Dne 9. 3. 2019 se děti z našeho kroužku
zúčastnily XIV. ročníku soutěže Mukařovský uzel. Děti nás hrdě reprezentovaly, za
což jim patří velký dík.
6. 4. 2019 Strávený den s hasiči v Roztokách
6. 4. 2019 Účast dvou zástupců dorostu
z kroužku na soutěži v běhu na 100 m
překážek.
Hasičárna
Díky obecnímu úřadu a dotacím byla
zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice,
na kterou se velmi těšíme, jelikož získáme
plnohodnotné zázemí pro údržbu svěřené
techniky, místo na školení, prostor kde
budeme moct být s dětmi z kroužku za
nepříznivého počasí a mnoho dalších výhod.
Cisterna pro jednotku
V únoru jsme od ministerstva vnitra získali
vyřazovanou cisternovou automobilovou
stříkačku Tatra 815, kterou si budeme
svépomocí přizpůsobovat, aby splňovala
naše potřeby.
Jelikož se jedná o vyřazení od PČR,
tak je cisterna momentálně v bílé barvě
a probíhají přípravy a plány na její uvedení
do běžného výjezdového provozu.
Cisterna je plně funkční a je každý den
v provozu. Momentálně jezdí každý den
po obci a kropí zaprášené silnice.
Školení členů výjezdové jednotky
2 členové úspěšně absolvovali týdenní kurz
obsluhy motorových a rozbrušovacích pil
3 členové úspěšně obnovili kurz velitelů
a strojníků

Výjezdy jednotky
Naše jednotka má zatím za tento rok
2 výjezdy, kdy se jednalo o odstranění
nebezpečných stavů jako je padlý strom
a při silném větru uvolněné zastřešení
bazénu, které ohrožovalo majetek.
Dětský kroužek
V dětském kroužku to konečně začíná zas
žít. Je to tím že začíná být hezké počasí,
díky kterému můžeme naplno trénovat
venku. Děti se nemohou dočkat teplých
dní, kdy s nimi půjdeme k vodě a vyzkouší
si požární útok s vodou, tak jak to jednou
zažijí na závodech.
Děkujeme rodičům, že se uvolují posílat
děti na různé soutěže, kde nás hrdě reprezentují a získávají bohaté zkušenosti.

Kácení stromů u školky

Pokud Vás zaujala naše činnost pro obec
a okolí a chtěli byste se zapojit, stát se
členem dobré party a užít občas i něco
adrenalinu, rádi Vás uvítáme v našich
řadách. Scházíme se každou středu od
18:00 v klubovně vedle (momentálně
zbořené) hasičské zbrojnice 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

Mukařovský uzel

Bourání hasičárny
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Mateřská školka
Mateřská školka, co jsme všechno dělali
Je jaro a také my, kluci a holky ze sibřinské
školky, se vám po delší době opět připomínáme. Na jaro jsme se všichni už moc
těšili. Zima byla sice prima (sáňkovali
jsme, bobovali a občas na našem kopečku
jezdili k „velké radosti“ našich maminek
i po blátě), ale uznejte - jaro je jaro.
Abychom jaro pořádně přivítali, v rámci
spolupráce s obcí jsme si při akci Ukliďme Pošembeří pořádně uklidili zahradu
a okolí naší mateřské školky. Na zahradu
nám přivezli nový písek a kromě nového
písku na pískovištích máme upravené
i stromy a keře. Z některých pokácených
kmenů máme vyrobená sedátka, lavičky
a jiné prvky na hraní, a tak se nám teď na
zahradě krásně hraje.
Kromě důkladného úklidu areálu MŠ jsme
také příchod jara oslavili Velikonocemi.
Vyzdobili jsme si školku, naučili jsme
se nové velikonoční koledy, připravili si
výzdobu domů a namalovali jsme spoustu
vajec. Vajíčka jsme zdobili pomocí různých
technik, novodobých, ale i starodávných,
jako je např. zdobení voskem a všechny
kraslice byly moc hezké. Jednobarevné,
strakaté, tečkováné i ty rozbité… Kromě
puntíkatých vajíček jsme ve školce měli
i pár puntíkatých dětiček, po zimních rýmečkách a nachlazeních nás totiž přepadly
neštovice ☺.
S jarem a příjemným počasím jsme také
začali podnikat více výletů. Navštívili
jsme výstavu Lega v Horních Počernicích,

Výstava Leporelo Malostranská beseda

pohráli si v dětské herně Žirafa, četli si
v Malostranské besedě na výstavě Leporelo,
pomáhali jsme kouzlit v Divadle kouzel
Pavla Kožíška. Málem jsme zabloudili
v zrcadlovém bludišti v Líbeznicích
a nedávno jsme navštívili Planetárium, kde
jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí
o vesmíru. Ke konci nás pan průvodce každého zvážil na vesmírné váze a dozvěděli
jsme se, že na každé planetě naší soustavy
bychom vážili jinak, než na Zemi. Věděli
jste, že nejtěžší bychom byli na Slunci
a nejlehčí na Venuši? My už to víme!
V minulých dnech také proběhly v okolních
základních školách zápisy do prvních tříd.
Musíme se pochlubit, u zápisu jsme my budoucí prvňáčci, byli moc šikovní a do
školy nás určitě přijmou. K zápisu jsme
pilně trénovali všechny dovednosti, co by
správný předškolák měl znát, a doufáme,
že jsme zanechali ten nejlepší dojem.
I v naší školce bude brzy zápis (6. 5. 2019)
a my všichni se už těšíme na nové kamarády, kteří k nám do školky nastoupí v září.
Konec školního roku se blíží a během
zbývajících měsíců, než nastanou velké
prázdniny, musíme stihnout ještě mnoho
zajímavých akcí. Ve školce oslavíme Den
Země a poslední dubnový den, na Čarodějnice, budeme doufat, že nepřijdeme
o nějakou paní učitelku. V květnu nás čeká
velké focení na památku a tento den nám
to moc a moc sluší. Do Botanické zahrady
si pojedeme prohlédnout ty nejkrásnější

motýlky světa a vydáme se do ZOO podívat
se na všechna zvířata, o kterých jsme si ve
školce během roku povídali. Navštívíme
Staré Hrady – zámek a hrad, kde prý bydlí
drak, a možná tam potkáme i opravdovou
princeznu.
Ve Farmaparku Soběhrdy si zadovádíme na velkém hřišti a nakrmíme tamní
zvířátka. Pojedeme do Dinoparku a tam
prý musíme být hodně opatrní, aby si
nás nějaký prastarý dinosaurus nedal ke
svačince. S těmi, co přežijí, oslavíme Den
dětí sportovním dopolednem a soutěžemi,
které nám nachystají naše paní učitelky,
a také nás ještě čeká návštěva venkovního
divadla v Počernicích.
V červnu máme pro ty nejodvážnější děti
naplánované spinkání ve školce. Hlavně
si nesmíme zapomenout baterky, protože se vydáme na velkou noční výpravu
a budeme hledat poklad.
A úplně ke konci školního roku nás čeká
den, kdy se rozloučíme s dětmi, co odcházejí do první třídy. Přejeme jim všem
báječné kamarády, hodně pochval a hlavně
samé jedničky.
A to už je od nás všechno. My si teď jdeme
zase hrát a vy se mějte moc hezky. Přejeme
vám krásné jaro a léto.
Vaši Budulínci, Vodníci,
Čarodějové, Skřítci a Kašpárci.
Autor článku a fotek:
Hana Franková

Zrcadlový labyrint Líbeznice
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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.

Požádali jsme o dotaci MŠMT ve výzvě
„Můj klub“.

SK Viktoria Sibřina jarní část sezony
2018/2019

Plány

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

Pro letošní rok došlo ke snížení dotace
od obce (z důvodu vysokých investic do
obecní infrastruktury), proto do budoucna
plánujeme spíše menší úpravy a investice v
areálu (jarní úklid areálu, rozvoz recyklátu
pro účely vybudování skladovacího prostoru
pro přenosné branky, výměna ochranných
sítí za brankami na hřišti s umělou trávou,
drobné opravy střídaček, tribuny a prořez
okolní zeleně.

Informace z klubu

Samozřejmostí je zajištění chodu jednotlivých
kategorií.

1. muži
Jarní část sezony jsme začali 1.2.2019
zimním soustředěním a několika přátelskými
zápasy. Tým jsme doplnili několika hráči
a rádi bychom hráli o přední příčky v OP. Po
třech jarních 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.

Hospodaření
Začátkem ledna bylo Obecnímu úřadu
předáno vyúčtování dotace.
Na konci února bylo revizní komisí
klubu zkontrolováno a odsouhlaseno
hospodaření klubu za rok 2018. Následně
(2.3.2019) proběhla valná hromada,
kde byli přítomní členové informováni
o stavu jednotlivých kategorií, hospodaření
klubu a budoucích plánech.
Počátkem března bylo hospodaření klubu
podrobeno kontrole z Finančního úřadu.
A nebyla shledána žádná pochybení.

Zimní přípravka

Společným snem je vybudovat automatickou
závlahu hrací plochy. Zástupci mládeže
přišli se zajímavým nápadem na vytvoření
projektu:
SIBŘINA SOBĚ
Prostřednictvím klubu Sk Viktoria Sibřina
byl zřízen transparentní účet
Číslo účtu: 2301600797 / 2010
Na tento účet může každý přispět libovolnou
částku. Vybrané prostředky mohou být
použity výhradně na realizaci automatické
závlahy.
Bližší informace naleznete na
www.skviktoriasibrina.cz/zavlaha

Aktuální informace o klubu jsou na www.
skviktoriasibrina.cz
2. Trenér – Jan Hegedüs
Žákovské kategorie dětí
Mladší žáci
V letošní sezóně 2018/2019 tým žáků vede po
šestnácti kolech tabulku se patnácti výhrami
a jednou remízou. Jarní část sezony jsme
začali 18.1.2019 zimním soustředěním se
starší přípravkou v Josefově Dole.
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,
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Fotbalisti
čímž postoupila do nejvyšší okresní soutěže
elite, v níž bude pokračovat od 13.4.2019.
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 stali
vyhledávanými týmy pro soupeře k přátelským
zápasům a různým přátelským turnajům,
a to nejen na Praze-východ-Hrusice, Světice,
ale i v samotné Praze, např. Meteor Praha,
Koloděje 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
MiniStar – 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, t.č.: 723812568,
e-mail: jiri-foltyn@seznam.cz
Jiří Foltýn – sekretář klubu

Knihovna
Novinky v obecní knihovně
Milí čtenáři, v březnu měsíci knihy, jsme
pro vás zakoupili do naší knihovny tři
báječné a velmi čtivé příběhy.
Přejeme krásné chvilky s knihou, tohle
u televizi nezažijete :-).
Vaše knihovnice Zuzka a Zita

Chyť mě, jestli to dokážeš
Skutečný příběh toho nejtroufalejšího
lháře a podvodníka v dějinách
Abagnale Frank W.
Frank Abagnale, génius bankovních
podfuků, mazaný podvodník a vynálezce

nejlevnějšího cestování napříč světadíly,
dokáže stejně lehce sypat kolem sebe náruče padělaných šeků jako dobývat srdce
nejpůvabnějších uniformovaných žen –
letušek a zdravotních sestřiček. Přeborník
převleku si ze světa financí klidně odskočí
do nemocnice a vydává se za pediatra
anebo si odpřednáší semestr sociologie
na univerzitě – jen pro ryzí radost ze hry.
Nehoráznost jeho akrobacie nezůstane
u státních orgánů bez odezvy, a tak se
stává i mistrem útěku... Ne náhodou se
elegancí Abagnaleových eskamotérských
čísel nechal okouzlit i Steven Spielberg
a v roce 2002 natočil podle knihy adaptaci
s Leonardem DiCapriem a Tomem Hanksem
v hlavních rolích – snímek se stal jedním
z nejúspěšnějších filmů roku.
Pod Sněhem
Petra Soukupová
Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají
jednoho zimního dne do auta a vyrážejí
k rodičům na oslavu otcových narozenin.
Blanka se dvěma dcerami, miminem a psem,
Olina se synem a ipadem, Kristýna s kocovinou. V plném autě se však spolu s nimi
ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na
dětství, nenaplněné sny a frustrace, a atmosféra tak už po několika kilometrech jízdy
houstne. A to ještě žádná ze sester netuší, že
další nepříjemnosti je čekají v domě rodičů.

Stojednaletý stařík,
který se vrátil, aby zachránil svět
Jonas Jonasson
Pokračování světového bestselleru Stoletý
stařík, který vylezl z okna a zmizel
Přesně před rokem utekl stoletý Alan Karlsson
z domova důchodců v Malmköpingu. Teď
si se svým přítelem Juliem užívá života na
Bali. Tedy až do chvíle, než se Julius rozhodne připravit Alanovi oslavu narozenin.
Horkovzdušný balon, kterým si chtějí vyrazit,
totiž odletí bez pilota a Alan s Juliem se
ocitnou na širém moři. A když je zachrání
severokorejská loď pašující uran, je jasné,
že několik významných politiků bude mít
znovu plné ruce práce.
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Představujeme Vám
Rozhovor s panem Podrazkým,
majitelem firmy LEDOCOM, Sibřina
Říkáte i kaktusy, to mě překvapuje.
Netušila jsem, že kaktusy lze pěstovat
v hydroponickém roztoku. Myslela jsem,
že jde o suchomilné rostliny.
Podívejte se, tento kaktus tu mám už asi
dva roky a v hydroponii krásně prospívá.
Máme tu i celé pěstební boxy plně řízené
počítačem. Stačí jen zvolit správný režim
pro příslušnou rostlinu a počítač obstará
správné prostředí. Takže naše rostliny jsou
pěkně rozmazlené a krásně rostou. Nehrozí
jim žádné choroby ani škůdci.

Pane Podrazký, Vaše firma je na návsi
v Sibřině hned za kapličkou. Nejsem si
ale jistá, že místní vědí, čím se zabýváte.
Povězte nám, čím se zabýváte a jestli
pocházíte ze Sibřiny nebo Stupic.
Já jsem se před dvaceti lety přestěhoval
do nedalekého Hájku. Koupili jsme s manželkou tuto bývalou prodejnu v roce 2004.
V té době už byla docela zdevastovaná
a místní si zvykli na dvůr odkládat nepotřebné harampádí.
Odpad jsme odvozili a prostory zrekonstruovali. Máme v plánu postupně zprovoznit
i podkroví.
V areálu máme dílny i kanceláře. Zabýváme
se podnikáním v oblasti chladicí a klimatizační techniky. Děláme servis chladniček
Liebherr a Miele, provádíme dodávky
a montáže klimatizací Daikin a Toshiba.
Před dvěma roky jsme instalovali klimatizaci
TOSHIBA i na místním úřadě.
Od roku 2008 rozvíjíme činnost v oblasti
LED technologie se zaměřením na vývoj
a instalaci speciálního led osvětlení pro
optimální růst rostlin v interiéru. Rostlinám osvětlení poskytuje stejné světelné
spektrum, které rostliny využívají ze slunečního záření. Využíváme hydroponické
pěstování v optimálním roztoku hnojiva.
Pro každou rostlinu je zapotřebí navrhnout
trochu jiné osvětlení. Navrhujeme tyto
systémy pro školy, kanceláře, restaurace,
výzkumné ústavy i pro běžné domácnosti.
Tímto způsobem si můžete vypěstovat doma
prakticky jakoukoliv rostlinu. Pěstujeme si
tu, jak vidíte, bylinky, jahody ale i rajčata,
a dokonce i kaktus.

Jak se Vám daří na našem trhu? Je o tyto
poměrně netradiční způsoby pěstování
zájem?
Na našem trhu od nás odebírají tyto pěstební
systémy převážně větší podniky nebo restaurace, školy apod. Je pravda, že vstupní
investice je pro běžného spotřebitele poměrně vysoká. Nicméně v zahraničí mají
o uvedené pěstební systémy velký zájem,
hlavně v Číně, USA, Kanadě.
V zahraničí je dnes už celkem běžné, že si
lidé do domácnosti pořizují pěstební boxy,
stejně tak jako lednice a myčky. Je to další
součást vybavení moderní kuchyně. Naše
firma vyvíjí vlastní pěstební box.
Nemusíte si ale kupovat celý box nebo
pěstební misky. Můžete si domů pořídit
i naše speciální led žárovky, které se
dají namontovat místo běžných žárovek
a přisvěcovat tak rostlinám třeba v zimním období. Každému zájemci dokážeme
navrhnout osvětlení na míru. Máme i malé
LED žárovičky s teleskopickou tyčkou,
které můžete použít přímo do květináče
k Vaší rostlince doma. Životnost světel je
poměrně vysoká (5–6 let). Myslím si, že
je to produkt buducnosti.
Když vidím, jak se daří Vašim rostlinkám,
které si tu pěstujete, například ty vitální
bazalky, máty a další rostliny, zatímco mně
doma na parapetu jen živoří, zvážím, zda
si také nějaké Vaše osvětlení nepořídím.
Je to jistě vhodný dárek pro přátele.
Povězte mi, co Vás přivedlo k Vašemu
podnikání v oblasti chlazení, tepelných
čerpadel a nyní i osvětlení pro rostliny.
Já jsem vystudoval obor chladírenský
mechanik a doplnil úplné střední vzdělání
strojní průmyslovkou. Po škole jsem pracoval
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v Kovoslužbě, která se za minulého režimu
zabývala mimo jiné i servisem chladniček.
Po roce 89 jsem začal samostatně podnikat
nejprve v oblasti chladicí techniky a klimatizace a od roku 2008 jsem přidal i vývoj
a výrobu osvětlení pro rostliny.
Podle mého názoru má tento způsob pěstování rostlin velkou budoucnost. Žijeme
v době klimatických změn a nestálost
klimatických podmínek povede k většímu
rozvoji hydroponického pěstování rostlin,
řízeném počítačem. V zahraničí se takto
pěstují rostliny v halách již ve velkém.
Rostliny tak mají ideální podmínky a dají
se k tomu využít třeba staré tovární haly.
Spolupracuji také s asociací pro akvaponické
pěstování rostlin. Tento systém využívá chovu
ryb v nádržích kombinovaný s pěstováním
rostlin. Ryby produkují potřebné hnojivo
pro rostliny, takže je tak možno využívat
chovu ryb k produkci užitkových rostlin.
No to zní velmi zajímavě. Již jsem o tom
něco málo slyšela.
Povězte mi, jak jste spokojen tady v obci?
Je něco, co byste rád zlepšil?

Samozřejmě, že současný stav místních
komunikací spojený s výstavbou vodovodu
a kanalizace mi ztěžuje podnikání. Myslím, že ze strany obecního úřadu je malá
informovanost o probíhajících pracích.
Před naší provozovnou jsme měli parkovací
místa pro naše zákazníky, ale ty nám obec
zrušila bez předchozího upozornění. Místa
poskytla místním občanům. To by mi tak
nevadilo, ale mrzí mne, že se s námi o tom
nikdo z obce nebavil. Stačila by dohoda
a mohli bychom se domluvit na pravidlech
parkování, které by bylo přijatelné pro nás
i pro obec. Teď tu tedy žádné vyhrazené
stání nemáme.
Ačkoli obec vybudovala informační tabuli
parkovacích stání na našem pozemku.
Chybí mi tedy lepší komunikace s místním
obecním zastupitelstvem.
Jinak jsem tady spokojen. Mám tu na dosah
poštu, prodejnu potravin i hospodu. Paní
Veselé jsem také pomáhal s klimatizací
v jejím krámku a velmi dobře vycházím
i se Standou z restaurace U Pofika, s panem
Skřivanem a panem Marčanem.

Pane Podrazký, já Vám moc děkuji, že jste
mi věnoval čas a jsem moc ráda, že jsem
se dozvěděla velmi zajímavé informace
o Vaší firmě. Přeji Vám, aby se Vám dařilo
ve Vašem podnikání a věřím, že informace
o Vaší činnosti a novém způsobu pěstování
rostlin budou zajímat i naše čtenáře.

SOSák
Jak jsme se měli o masopustu 2019
Začátkem března jsme společně zažili
opravdový a hojnosti plný masopust 2019.
Ročník to byl osmnáctý, neřestmi a cnostmi
naplněný, pěti obcemi protkaný, koblihovými soutěžemi provoněný. Hráli muzikanti,
bubeníci i flašinetáři a maškary se v kole
hojně točily. Starostové i zástupci obcí spolu
s lidem při tanci vysoko vyskakovali, aby
dobře v příštím roce bylo, vše se obrodilo
a dostatku všeho bylo!
Královna utajená a neřestí plná pro nás
své moudré slovo připravila a než čerty
unesena byla své poselství ve verších nám
zanechala. K masopustu též vinše patří,
a tak přálo se i hospodyní s hospodářem,
jež všechny na svém dvoru hostí...
Slovo královny
Co Masopust spojí.. Aneb co se škádlívá,
to se rádo mívá

Statistika rozvodovosti optimisticky tvrdí, že
se v roce 2017 rozpadlo JEN 45% manželství.
Hlavní důvody? Rozdílné povahy, názory,
zájmy a také neřesti jako alkoholismus
a nevěra.
Dnešní Masopust je o tom ukázat cestu,
že to jde žít společně. Předvedeme vám,
jak spojit to, co se jeví jako nespojitelné.
Neřest a Ctnost.
Neboť v každém z nás je kousek od každého
a v lidském svazku se to může znásobit.
Příběh začíná záští k Neřesti. Záští stejné
síly, jakou vyvolává láska. Neřest, která je
objektem této zášti, přitahuje k sobě neustále
pozornost ctnostného panovníka. Doprovází
ho dnem i nocí, zůstává v jeho myšlenkách
každý večer, když uléhá. Je jako milenka,
pomyšlení na ni budí ctnostného pána ze
spaní, sužuje jeho mysl.

Co může udělat ctnostný panovník, aby
byl opravdu šťasten? Má se zbavit Neřesti?
Nebo se zbavit své zášti-odpustit Neřesti
a smířit se s tím, že Neřest ctností neoplývá?
Tenhle příběh má dobrý konec, ostatně
Masopust je o dobrých koncích.
Ctnostný panovník je totiž naštěstí moudrý,
a proto se rozhodne, že pojme Neřest za
ženu. Se všemi neřestmi, kterými oplývá. Se
všemi ctnostmi, které v ní bude celý život
hledat. V dobrém i ve zlém. Nakonec se
Ctnost i Neřest dobře doplňují, sdílí lože,
péči o potomky, radosti i trápení. Jsou na
jedné lodi jménem Život. Plují společně.
Musejí se neustále učit žít spolu, domluvit
se, tolerovat neřesti a oslavovat ctnosti toho
druhého. Neboť jen tak budou žít spokojený
společný život, který jen tak něco nerozpojí.
Protože vést dobrý život znamená neustále
hledat smír a odpuštění.
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SOSák

Poselství královny
na závěr masopustu:
Hola, hola, hola!
Královna Masopustní volá.
Já královna Neřest
Končím svoji pouť,
Svůj jediný dar nechám
Teď z nebe napadnout.
Lide masopustní pozor dej!
Lístky s čísly hned pochytej
A v tombole si výhru posbírej..
Pak po našem rozloučení
divadelní představení,
Ve stanu se zahájí.
Název to má Rakvičkárna.
Hola, hola, hola!
Konec Masopustu volám.
Veselte se, jezte pijte,
půst ve zdraví přežijte.
Neřesti i Ctnosti přejí
Hodně štěstí rok váš celý.

Vinš hospodyni s hospodářem
Život strašně rychle letí, Sosák už je plnoletý.
Jako další generace, masopustní delegace,
těm, co Sosák zakládali, vinš bychom
dnes věnovali.
Michi, Petře, naši milí,
Vy, co jste to vymysleli,
Přejeme vám mnoho sil,
aby hlavy nesvěsil,
Sosák ani lidé kolem.
Ať vám živly pomohou zůstat
stále na nohou.
Bránit lidské blbosti, užívat si radosti,
pomáhat si v úzkosti,
věnovat se lidskosti.
Závěrem se sluší se poděkovat všem, jež
masopust pomáhali stvořit, přidali ruku
k dílu a finančně podpořili. Děkujeme
tedy těm jež:
Masky vyndávali, připravili, kašírovali, šili
a zas zpět uklízeli.
Tržiště neřestí a cností stavěli, valník zapůjčili a z něj podium vymysleli a postavili,
pak vše zase složili a pod zámek ukryli.
Kabely a elektriku natahovali a přístroje
zprovozňovali.

Šapito stavěli i bourali, koberce natahovali
i sklízeli.
Slámu navozili, rozprostřeli a zase uklidili.
Sudová ohniště připravili, dřevo navozili,
oheň rozdělali.
Bezpečnost domluvili a i bezpečnost průvodu pohlídali.
Divadlo nám zahráli a muzikou nás pobavili.
Dobroty z mouky napekli, polévky uvařili, špízy napichovali a kávu připravili
a prodávali.
Prostory a prostranství připravili a pak zase
uklidili a o masopustu na webech informovali. Kořalky namíchali a prodávali. Pivo
navozili, narazili a prodávali.
Zvláštní poděkování za pomoc a finanční
podporu patří obcím Dobročovice, Sluštice,
Květnice, Sibřina a městské části Újezd
N/L. Stejně jako i jednotlivcům, kteří nám
finanční dary poskytli.......
Všem patří vřelé díky a i přesto, že se ne vše
vyvedlo, jak mělo, jsme si to společně užili.
Těšíme se na setkání v projetu Tvořivá
setkání a kultura na vsi.
Vaši Sosáci.
Michaela Vítková, Veronika Slámová
Spolek SOSák.
Foto Lucie Malínová a Petr Vítek
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Zahradník Šikula radí
Zakládáme květnatou louku
Možná i vy patříte mezi ty, kterým není
lhostejné životní prostředí, a k přírodě máte
velmi vřelý vztah. Trávník, tedy kvalitní,
je nutno přihnojovat, občas použít nějaký
ten chemický přípravek na houbové choroby, pravidelně jej sekat, vertikutovat či
aerifikovat, a to je spoustu času a práce.
Možným řešením, jak z toho ven a ušetřit
si čas pro to, co opravdu dělat chcete,
je založení květnaté louky. Pokud rádi
běháte po rozkvetlé louce a rádi byste ji
měli i doma na své zahradě, není to nic
nemožného. Dnes vám poradím, jak na
to, abyste tu svoji soukromou louku měli
i u vás doma.
Při úvaze jak na to, máte na výběr ze dvou
možností. První možností je, že pokud máte
již založený trávník a sami si přiznáte, že
vlastně nepotřebujete tak velkou travnatou
plochu, přestanete úsek, kde by se vám
louka líbila, sekat a vysejete sem plané
rostliny jako je jetel, pampelišky, kopretiny,
máky či chrpy. Zaléváte a poměrně brzy
se těšíte z pestrobarevné plochy. Malé
negativum je zde v tom, že travní druhy
mají poměrně velkou konkurenceschopnost,
takže nenechají v klidu vzejít nově vyseté
květnaté druhy. Ve finále pak bude vaše
květnatá louka nerovnoměrně založená.
A to asi nechcete..
Druhou možností, která je asi lepší, je
vzít to tzv. z gruntu. Před samotným
výsevem si připravíte půdu, tzn., že ji
odplevelíte (totálním herbicidem – např.
Roundup, Glyfoklasik, Dominátor, aj.),
zryjete, vyberete větší kameny a urovnáte
hráběmi. Není třeba přidávat žádný kompost nebo anorganické hnojivo, protože
všechny druhy obsažené v květnaté směsi
si vystačí s chudšími půdami. Jediné, co
udělat můžete, především máte-li jílovitou

půdu, zapracujte hráběmi do půdy písek,
pro provzdušnění půdní struktury. Pokud
byste tam přeci jen nějaké hnojivo dodali,
podpoříte naopak růst druhů, které tam tak
úplně nechcete.
Směs pro květnatou louku si můžete pořídit
již namíchanou, vyberete si podle druhů,
které máte rádi. Pokud si ale chcete dát
trochu práci, nakupte si jednotlivá semínka
lučních rostlin a letniček (např. měsíček
lékařský) a smíchejte si to vše v požadovaném poměru. Semena lučních rostlin
jsou velmi malá a drobná, tak se nenechte
zmást tím, že z celého pytlíčku vysypete
na dlaň jen malou hromádku...
Vysévat můžete od poloviny dubna až do
října, nejlépe ale zvolit jarní termín, kdy je
půda přeci jen více zásobená vodou, oproti
podzimním měsícům. Vysévejte postupně
na připravený pozemek, rovnoměrně. Lépe,
pokud si větší plochu rozdělíte na menší
části, pomůže také, osivo smíchat s pískem,

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

hned vidíte, kam jste osivo rozhodili, a kde
by to ještě chtělo. No a pak to trochu utužíte,
stačí lopatou a zaléváte. Pravidelně, to je
důležité, dokud osivo nevyklíčí, se závlahou
samozřejmě pokračujete i nadále, nemusíte
ale tak intenzivně jako při vzcházení. Je
důležité, udržovat plochu vlhkou, takže
pokud chcete mít krásně rozkvetlou louku
na své zahradě, není dobré odjet ihned po
výsevu na dovolenou.
Tím, že si založíte květnatou louku, nejen,
že potěšíte sebe sama, ale navíc podpoříte
druhovou rozmanitost vaší zahrady. Na
vaší zahradě to totiž bude konečně žít,
uvádí se, že na přírodní květnaté louce lze
nalézt až 50 druhů rostlin a mezi nimi žije
přes 3000 druhů živočichů! Na rozkvetlé
květy máků či kopretin si cestu najdou
pestrobarevní motýli a včely. No a vy se
budete kochat krásou a konečně relaxovat.
O květnatou louku se totiž nemusíte takřka
vůbec starat. Stačí ji max. 1x v roce posekat a to ještě v době, kdy se vám všechny
rostliny již vysemenily a daly tak základ
vaší louce na příští rok. Při sekání buďte
ohleduplní k obyvatelům louky a sekejte
louku po částech, aby se stihli včas všichni
přesunout do bezpečí
Přeji vám všem krásné jaro a příjemné
chvíle na vaší vlastní, rozkvetlé louce.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz
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Spojovačka pro děti

http://omalovanky.xf.cz
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Recepty
Jarní očistné nápoje
OČISTA JATER

ČÍM PROČISTIT LEDVINY

Játra jsou strážcem organismu před škodlivými látkami — přeměňuje je v neškodné
odpady, které tělo nejrůznějšími cestami
vyloučí. V současné době plné jedů a chemikálií ve vzduchu, vodě i potravinách to
občas bývá úkol nad jejich síly. Proto by
očista jater měla začít už tím, že se budete
snažit vyhýbat tomu, co játra zatěžuje:
Jezte především čerstvé, průmyslově
neupravené potraviny.
Vyhněte se nezdravým tukům, alkoholu,
kofeinu a tabáku.
Zvyšte příjem zeleniny a ovoce.

zvoru nebo jeden či dva stroužky česneku,
špetku kayenského nebo černého pepře.
Léčitelé doporučují speciální nápoj na
pročištění jater a žlučníku. Ten se pije
po dobu jednoho až pěti dnů ráno nalačno,
dvě až tři hodiny po jeho požití se nesmí nic
jíst, můžete však pít neslazené bylinkové
čaje a čistou vodu.
Olivový olej doporučoval i starověký
lékař Avicenna, a to každý den ráno
spolknout směs:
1,5 lžíce panenského olivového oleje,
1 lžíce medu,
1 lžíce čerstvě vymačkané citronové šťávy.

Jak nápoj připravíte?

Tato kúra by se ovšem měla dodržovat
podstatně déle — celý půlrok!

Smíchejte v mixéru nebo šejkru čerstvě
vymačkanou šťávu ze dvou pomerančů
nebo jednoho grapefruitu šťávu z jednoho
či dvou citronů (nebo limetek), dvě lžíce
panenského olivového oleje, 1 čajovou
lžičku čerstvě nastrouhaného kořene zá-

Pokud je pro vás představa olivového
oleje po ránu příliš drastická, jděte na to
podobně jako naši předkové. Ti na jaře
konzumovali čerstvé listy a výhonky
nahořklých bylin — smetanky lékařské,
potočnice lékařské, lístky hořčice.

Milí spoluobčané,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce v našem
občasníku Nový Zebrin, který vychází jednou za čtvrt roku.
Časopis vychází nákladem 400 výtisků a je roznášen
zdarma do schránek v Sibřině a Stupicích.
Řádková inzerce je bezplatná pro podnikatele a občany
s trvalým bydlištěm v Sibřině a Stupicích v černobílém
provedení.
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!

Zvláště ve Francii a Rusku je oblíbená
jarní pitná kúra s výluhem ze sušených
nebo čerstvých mladých březových listů:
2 čajové lžičky lístků břízy bělokoré nebo
bradavičnaté přelijte 1/4 l vroucí vody,
nechte 10 minut vylouhovat, pak sceďte
a pijte 3x denně.
Kúra by měla trvat 3 až 4 týdny, z jídelníčku by se po tuto dobu měly vyloučit
silně kyselinotvorné potraviny jako maso
a vejce. Pitná kúra má i nemalý kosmetický
efekt – organismus díky ní méně zadržuje
vodu, většinou mizí otoky nohou a postava
celkově zeštíhluje.
Z listí břízy si můžete připravit i účinný
protirevmatický čaj:
smíchejte stejný díl březových listů,
kopřivy a kůru krušiny. Čajovou lžičku
směsi přelijte 200 ml vroucí vody, nechte
10 minut vylouhovat, sceďte a pijte
2x denně.
Zdroj: irecepty

CENY
ZA VĚTŠÍ ROZSAH
INZERCE:
Černobílá inzerce:
1 strana – 800 Kč
½ strany – 600 Kč
¼ strany– 400 Kč
Barevná inzerce:

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 Nového Zebrinu

1 strana – 1 300 Kč
½ strany – 700 Kč
¼ strany– 500 Kč

Strana 19

Nový Zebrin 1/2019

Inzerce
ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY
Na adrese Říčanská 59, Sibřina

(v prostorách vinotéky – Restaurace „U Pofika“)
PRODEJ farmářských mléčných výrobků, sýrů, uzenin a pečiva.
Dále stáčených moravských vín a lahvových zahraniční vín.
Stálý prodej slepičích a křepelčích vajíček „ze dvora“.
Přijímáme objednávky na prodej kuřat – brojlerů – z domácího chovu.

Sezónní prodej Opočenské zmrzliny.
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN od 11 do 18 hodin! Těšíme se na Vaši návštěvu.
E-mail: farmarskykosik@seznam.cz

Potraviny VESELKA

PŘIJMU spolehlivou a samostatnou prodavačku do prodejny potravin v Sibřině.
Nabídky pošlete na e-mail: veselka@email.cz, nebo volejte na tel.: 739 019 462
Děkuji, Milena Veselá.
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Inzerce

JÓGA SE SANDROU
Miluji jógu, díky které si užívám krásy života. Cvičím ji tělem, ale
především myslí a duší.
Právě jógou Vás dovedu k úsměvu od ucha k uchu.

RANNÍ
JÓGA

KAŽDOU NEDĚLI
9:00 – 10:00 hodin

REHABILITAČNÍ
JÓGA
KAŽDOU NEDĚLI
20:00 – 21:00 hodin

Kde se cvičí? MŠ SIBŘINA, 250 84
Cena lekce ( 60 minut)? 120,-Kč
Cena lekce s permanentkou ( 10 lekcí)? 100,-Kč
Cena permanentky ( 10 lekcí)? 1.000,-Kč ( platnost 6 měsíců)

!!! NA LEKCE JE NUTNÁ REZERVACE !!!

724 718 360

Sandra Kapicz - lektorka

joga.sibrina@seznam.cz

www.skapicz.cz

MARIE ŠVÁROVÁ
ŠVADLENA

NABÍZÍM OPRAVY VŠEHO DRUHU:
ruční správka, strojová správka
– zkrácení, zúžení, výměna zipů atd.
Cena po telefonické domluvě
Stupice 13
tel.: 606 856 323

