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Dětský den pořádaný SDH Sibřina
V sobotu 2. červa byl krásný letní den, ačkoliv
předpověď nebyla pro ten den moc příznivá
a po obloze se honily lecjaké černé mraky,
nad Sibřinským hřištěm svítilo sluníčko
a přispělo tak k dobré náladě během dětského
dne, který pořádalo Sdružení dobrovolných
hasičů ze Sibřiny ve spolupráci a za finanční
podpory obecního úřadu.
Sešlo se zde na 52 soutěžících dětí v doprovodu rodičů i prarodičů. Některá dítka
pouze přihlížela dění ze svých kočárků
a odstrkovadel a vzhledem ke svému mi-

Jak se vyhnout, aby nespadl míček

Pekelně se soustřeď

minkovskému či batolecímu věku, se zatím
soutěží nemohla účastnit.
Pro soutěžící bylo připraveno 6 disciplín:
1. střelba ze vzduchovky
(pro malé házení míčků do terče)
2. hod kroužky na cíl
3. namalovat obrázek s tématem IZS (malé
děti měli možnost vzít si omalovánku)
4. překážková dráha s pingpongovým
míčkem na lžíci
5. penalty míčem na bránu
6. přechod po napnutém laně

Pozor nespadni

Děti si mohly nechat namalovat obličej
u dvou kreslířek a shlédnout vystoupení
kouzelníka . Pro případ velkého vyčerpání
měl každý soutěžící jednu limonádu zdarma.
Všichni účastníci byli obdarováni sladkou
odměnou a dárky na památku.
Děkujeme hasičům, že pro naše děti uspořádali k jejich svátku krásné odpoledne.
Zapsala a nafotila
Zuzana Čermáková

Hurá na slalom

Střelba chce klidnou ruku a bystré oko
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Dětský den pořádaný SDH Sibřina

Ještě se trefit do branky

Kouzelník, foto J. Neckářová

Otevření dopravního hřiště v Mateřské školce
Ve čtvrtek 7. červa bylo v Mateřské školce slavnostně otevřeno
dopravní hřiště pro naše nejmenší.
Slavnostního otevření se zúčastnil mluvčí nadace ČEZ pro Střední
a Severní Čechy, pan starosta Josef Novák, paní ředitelka MŠ Martina Broncová, paní učitelky z MŠ, rodiče a v neposlední řadě děti
z MŠ. Zatímco během slavnostního zprovoznění dopravního hřiště
na něm děti ze Sibřiny a okolí jezdily na odrážedlech a malých koloběžkách jen tak „na divoko“, nyní je už čeká výuka dodržování
pravidel, jak se správně chovat na ulici. Poslouží k tomu i funkční
semafor a dopravní značky.
Více se dozvíte ve Zprávách z obce.

Stezky pro pěší a cyklisty – propojení Sibřiny se Stupicemi

První jízdy, Foto O. Schepp
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Informace pro občany, aneb co se chystá v S+S
Vážení spoluobčané, velmi rádi vás touto
cestou informujeme, že realizační práce
výstavby vodovodu a kanalizace probíhají
dle harmonogramu, se kterým jsme Vás
seznámili v obecním zpravodaji Nový
Zebrin č. 1/2018.
Zastupitelstvo obce na svém posledním
veřejném zasedání projednalo a schválilo
návrhy smluv, které upravují vzájemné vztahy mezi obcí Sibřina a Vámi,
jako vlastníky nemovitostí, v souvislosti
s napojením na vodovod a kanalizaci
a návrhy smluv, ve kterých jsou specifikovány částky za vybudování vodovodních
a kanalizačních přípojek. Smlouvy Vám
budou distribuovány prostřednictvím
společnosti VRV a.s.
Jako vlastník rodinného domu s číslem
popisným budete mít tyto možnosti:
Možnost 1: nechat si vybudovat vodovodní přípojku za částku 15.000,- Kč
v následujících splátkách:
5.000,- Kč do 31. 12. 2018
5.000,- Kč do 31. 12. 2019
5.000,- Kč do 31. 12. 2020
Při této volbě bude částka za kanalizační
přípojku činit 25.000,- Kč a platba proběhne v následujících splátkách:
9.000,- Kč do 31. 12. 2018
8.000,- Kč do 31. 12. 2019
8.000,- Kč do 31. 12. 2020
Možnost 2: nechat si vybudovat pouze
kanalizační přípojku za částku 35.000,Kč v následujících splátkách:
12.000,- Kč do 31. 12. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
14. 03. 2018
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
14. 03. 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.
		

12.000,- Kč do 31. 12. 2019
11.000,- Kč do 31. 12. 2020

kat na bodové hodnocení a na zprávu, zda
alespoň v jednom dotačním titulu uspějeme.

Obec v následujícím období uspořádá několik
schůzek na toto téma. S ohledem na možné
kapacity prostor, kde se můžeme sejít, budeme na schůzky zvát majitele nemovitostí
postupně – podle předpokládaného termínu
realizace vodovodních a kanalizačních
přípojek u jednotlivých nemovitostí. První
schůzky proběhly ve Stupicích dne 12. 6.
2018 a v Sibřině dne 14. 6. 2018.

Hlavním účelem tohoto záměru je propojit
Sibřinu se Stupicemi pro pěší a cyklisty –
viz obrázek na předchozí straně.

V případě pozemků, na kterých se nenachází
rodinný dům s číslem popisným, budou
vlastníci nemovitostí platit vyšší částku,
a to dle toho, kolik bude reálně vybudování
přípojek stát. Důvodem je skutečnost, že
poskytovatel dotace podporuje odkanalizování pouze existujících rodinných domů
s číslem popisným.
Další technická infrastruktura
Stezky pro pěší a cyklisty – propojení
Sibřiny se Stupicemi
Jak jsme Vás již v minulém roce informovali,
obec podala dvě žádosti o dotaci na výstavbu
3 úseků stezek pro chodce a cyklisty Sibřina
a Stupice. První žádost (registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006694) byla podána v rámci výzvy ITI, druhá žádost (registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006255)
poté v rámci výzvy IROP.
Obě žádosti úspěšně prošly prvním kolem
hodnocení a splnily podmínky přijatelnosti
a formálních náležitostí. Nyní budeme čeZO schvaluje, že obec prověří s ohledem na nově udělenou poštovní licenci
České Poště dne 17.12.2017 záměr
provozu Pošty Partner s okolními obcemi. Součástí prověření záměru bude
ekonomické posouzení na zajištění
jejího provozu.
Průběh jednání: starosta obce přítomné
informoval, že v polovině prosince 2017
Česká Pošta (ČP) získala od Českého
telekomunikačního úřadu novou poštovní
licenci. Na základě této nové licence
může ČP přemístit ročně až 3 % svých
poboček. Dále přítomné informoval, že

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Na počátku června obec získala stavební
povolení na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Obsahem projektu je úprava hasičské zbrojnice, tak aby došlo ke zvětšení stávajících
prostor. V první řadě potřebujeme objekt
zvětšit o světlou šířku jeden metr směrem
do dvora, čímž vznikne prostor pro zaparkování hasičských vozů. Dále vznikne
sociální zařízení (WC, sprcha, umývadlo)
a prostor pro malou šatnu. Důležité je také
zlepšení technického stavu budovy. Bude
udělána nová střešní konstrukce a vyměněna
krytina, opraveny stávající omítky, udělán
nový elektrický rozvod.
Celkové uznatelné náklady poskytovatele
dotace činí 1 911 382 Kč, dotace z Ministerstva vnitra (program – Dotace pro
jednotky SDH obcí) činí 955 691 Kč. Dále
obec pro financování použije prostředky z
dotace Středočeského kraje (fond podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS – Kofinancování účelových investičních dotací v
rámci programu Dotace pro jednotky SDH
obcí na rok 2018) ve výši 637 127 Kč.
Předpokládané vlastní prostředky obce jsou
odhadovány na 318 564 Kč. Samozřejmě ale
bude záležet na tom, jak dopadne výběrové
řízení na zhotovitele stavby.
Josef Novák, starosta obce
zastupitelstvo obce se v minulosti svým
usnesením rozhodlo Poštu Partner neprovozovat, ale jelikož se s nově udělenou
vyhláškou změnily pro obec podmínky,
je zapotřebí záměr provozu Pošty partner
opětovně prověřit.
Pan Kořínek a pan Tauš z ČP prezentovali všem přítomným změny týkající se
podpory financování pro obce – navýšení
paušální odměny pro provozovatele Pošty
Partner o 4 %. Dále proběhla diskuse
ohledně výhodnosti a nevýhodnosti
provozování Pošty Partner pro obec.
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Zastupitel p. Vítek podal protinávrh: Obec
Sibřina nesouhlasí s návrhem převzít poštu
v rámci programu Partner, a to z důvodu
ekonomické nevýhodnosti.
Starosta obce přítomným sdělil, že nehlasujeme o souhlasu či nesouhlasu s převzetím
pobočky pošty, ale o prověření záměru.
Návrh byl přijat.
Projednání vyúčtování dotace spolku
SK Viktoria Sibřina na rok 2018
Průběh jednání: starosta obce přítomné
informoval, že během minulého VZ
proběhla diskuze o platbách elektrické
energie. SK Viktoria následně předložila
čestné prohlášení, kde potvrzují, že el.
energii platí pouze za provoz těch částí
nemovitostí, které sama provozuje a neplatí
elektrickou energii v prostorech, které
pronajímá. Dále SK Sibřina prohlašuje, že
roční příjmy klubu jsou ca. 35.000,- Kč.
Proběhla diskuse a dohoda o dodání všech
podkladů finančnímu výboru.
Pan Salajka zkontroluje hospodaření
a v případě správnosti, bude SK Viktoria
uvolněna požadovaná částka 200 000,- Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce části
obecního pozemku manželům Slámovým
Průběh jednání: starosta obce přítomné
informoval o důvodech výpůjčky části
obecního pozemku. Obec se v minulosti
rozhodla, že provede rekonstrukci Obecního úřadu včetně zateplení. Požadavkem
manželů Slámových sousedících s OÚ bylo
zajištění parkovacích míst pro 2 vozidla.
Původní místo pro parkování
(v blízkosti malého dětského hřiště) bylo
následně změněno a obec umožní parkování
na zpevněné ploše u fy. Ledocom.
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
23. 05. 2018
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
23. 05. 2018 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 19:20 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení a projednané informace. Tam, kde je to potřeba,
zveřejňujeme i průběh jednání. Plný text
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
Informace o projektu vodovod a kanalizace

ZO schvaluje přistoupení obce Sibřina
do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení
místních samospráv České republiky
a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních
samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne
od jednání zastupitelstva obce.
ZO schvaluje Smlouvy o dílo – provedení
záchranného archeologického výzkumu
v rámci projektu kanalizace a vodovod
Sibřina a Stupice
Smlouva mezi obcí Sibřina a Ústavem
archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
Ministerstva kultury. Částka za službu
je 30 000,- Kč.
ZO schvaluje Žádost o uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu stavby.
Nové zemní vedení kabelů pro stavebníky
na p.č. 69/6 a p.č. 66/5 v k.ú. Sibřina.
ZO schvaluje zřízení věcného břemene
Povodí Labe st. podnik – v rámci stavební
akce „Vodovod Sibřina – rekonstrukce úpravny vody, I. Etapa nakládání
s vodami“
Zajištění odvodu odpadních vod z úpravny vody.
ZO projednalo informaci o riziku navýšení
nákladů obce na odpadové hospodářství,
v případě prosazení účelové nevládní
novely zákona o odpadech obsahující
Výstavba začala od 9. 4. 2018. První fakturace bude za období 9. 4. 2018 – konec
května 2018.
Financování – Žádost o dotaci na kanalizaci ze Středočeského kraje. Žádost byla
akceptována.
Připravujeme žádost na dotační výzvu ze
Středočeského kraje (až do výše 2mil. Kč)
na vodovod.
Žádost o zvýhodněný úvěr: žádost byla
schválena Radou fondu a nyní bude vyhotoveno Rozhodnutí ministra.
Smluvní vztahy
– Nutnost uzavření dodatku č. 3 mezi obcí
Sibřina a společností VPK Suchý

násobné zdražení skladovacích poplatků.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech,
které mají dopad na náklady obce a jejich
obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové
nastavení odpadové legislativy by mělo
být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po
schválení nových evropských odpadových
směrnic a v úzké spolupráci s obcemi
a městy: ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně
čelily podobným účelovým snahám,
které obce vystavují zřejmému riziku
potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.
Projednání Výzvy zastupitelům obcí
a měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí
z vlastního rozpočtu obce Sibřina.
Průběh jednání: starosta obce přítomné
informoval, že z hlediska zajištění činnosti
okrskové volební komise určitě prospěšné, aby její členové dostávali adekvátní
ohodnocení. Obec Sibřina bude čekat,
jak bude výzva projednána na vrcholové
úrovni státní zprávy a eventuálně se na
tuto problematiku zareaguje před dalšími
volbami.
ZO souhlasí s podporou projektu obnovy kamenného přístavku Květnického
mlýna a mlýnského kola, dle předloženého návrhu.

– Nutnost uzavření dodatku č. 3 mezi obcí
Sibřina a společností Technoexport
– Nutnost uzavření smluv týkajících se
vodovodních a kanalizačních přípojek mezi
obcí a spoluobčany
– Nutnost uzavření smlouvy na administraci
uzavírání smluv, komunikaci s vlastníky
přípojek a na kalkulaci cen za připojení
nemovitostí, které nejsou financovány
z dotačních prostředků
Návrhy budou zaslány do konce týdne –
pracovní schůzka zastupitelstva se koná
30. 5. 2018.
Projednání a schválení proběhne na VZ
dne 6. 6. 2018.
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ZO schvaluje Smlouvu o dílo – zpracování digitálního povodňového plánu pro
obec Sibřina mezi společností VRV a.s.
a obcí Sibřina
ZO schvaluje smlouvu o dílo vybudování
varovného a výstražného systému ochrany
před povodněmi pro obec Sibřina mezi
společností Voicesys s.r.o a obcí Sibřina
ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy ve věci poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z Programu 2018 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS. Výše dotace pro obec Sibřina je
637 127,- Kč (Dotace z Ministerstva vnitra – program – Dotace pro jednotky SDH
obcí 955 691,- Kč)
ZO schvaluje směrnici obce Sibřina pro
nakládání s osobními údaji (GDPR)
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů mezi obcí Sibřina a SMS-služby s.r.o.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
o navýšení prostředků především z důvodu
úhrady nákladů na výstavbu ČOV Sluštice
a rozpočtování výdajů na nový vodojem.
Starosta obce informoval zastupitele
o realizovaných RO č.1 a RO č.2.
ZO schvaluje výsledky inventarizací majetku
obce Sibřina za rok 2017, nedošlo k rozdílům mezi účetní a fyzickou inventarizací
ZO schvaluje s „výhradou“ Závěrečný
účet obce za rok 2017 spolu s výsledkem
hospodaření a pověřuje účetního obce převedením hospodářského výsledku z roku
2017 z účtu 431 – Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky
hospodaření. Na další schůzce vysvětlíme
údaje třídy 4. Rozpočtované výdaje obce
a celkové výdaje obce. A proti tomu i příjmy
ve stejném členění. Tyto informace nám
předloží pan účetní obce Sibřina.
ZO schvaluje účetní závěrku obce Sibřina
za rok 2017 na základě předložených výkazů, Fin 1-12,
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát.
ZO schvaluje vlastní příspěvkové organizaci
příspěvek na hospodaření. Zastupitelstvo
bylo před schválením tohoto příspěvku
obeznámeno s hospodařením účetní jednotky a efektivně posoudilo rizika, která
by mohla v průběhu roku ovlivnit její
hospodaření a tím omezit vznik problémů,

které by vedly k neschválení účetní závěrky.
Formou veřejnoprávní kontroly zřizovatel
její hospodaření kontroluje.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná
účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posouzených podle § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky „Mateřská škola Sibřina,
okres Praha-východ.
Na základě schválení účetní závěrky
schvaluje zastupitelstvo rozdělení výsledku
hospodaření příspěvkové organizace.
Zisk z hlavní činnosti 230,62 Kč a z vedlejší činnosti 7 498,01 Kč se převede do
rezervního fondu.
ZO obdrželo od finančního výboru zprávu
se zjištěním, že došlo před koncem roku
k významného růstu nákladů na vzdělávací aktivity a pořízení hraček. FV navrhuje požádat vedení MŠ, aby připravilo
podrobný plán čerpání na další období.
Kontrolou FV bylo shledáno, že všechny
deklarované faktury, zařazené do účetního
období roku 2017, splňovaly náležitosti
provozních výdajů.
ZO schvaluje nápravná opatření vycházející ze Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Sibřina za rok 2017
Zastupitelé byli seznámeni se zjištěnými
nedostatky při kontrole hospodaření za
rok 2017
1. Obec neúčtovala o pořízení pozemku
dle Kupní smlouvy k datu podání návrhu
na zápis příslušnému katastrálnímu úřadu
 ZO přijímá nápravné opatření k okamžitému účtování o pořízení majetku, a to vždy
k datu podání návrhu na zápis příslušnému
katastrálnímu úřadu
2. Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce za rok
2017 neobsahovala stanovené náležitosti
 ZO přijímá nápravné opatření s tím, že
další inventarizace majetku za rok 2018
již bude obsahovat všechny stanovené
náležitosti
3. Obec neprováděla průkazným způsobem
kontrolu hospodaření zřízené příspěvkové
organizace – nebyly předloženy protokoly
o provedených kontrolách (dle zákona
č. 320/2001 Sb., resp. Zákona č. 255/2012
Sb., kontrolní řád)

 ZO přijímá systémové opatření a ukládá
finančnímu výboru provést do konce roku
2018 nahodile (minimálně 1x v daném roce)
kontrolu hospodaření zřízené příspěvkové
organizace podle § 119 odst. 4 a 5 zákona
o obcích
4. Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo
provedeno před provedením rozpočtově
nezajištěného výdaje. Rozpočtové opatření
č. 7 bylo schváleno zastupitelstvem obce
až dne 25.1.2018
 ZO přijímá systémové opatření s tím, že
od 1.1.2018 se bude rozpočtové opatření
provádět před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje
Zpráva s nápravnými opatřeními bude do
15 dnů po tomto schválení zaslána Krajskému úřadu.
Oznámení o výsledku výběrového řízení
na pronájem nebytových prostor v objektu
OÚ Sibřina za účelem provozování služby
prodej potravin pro občany.
Pan starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením. Byla podána jedna nabídka od
pana Anh Tuan Pham, s nájemní nabídkovou
cenou 5 678,- Kč. Předpokládaný termín
zahájení činnosti je 1. 9. 2018.
ZO neschválilo návrh: Zveřejňování dokumentů na úřední desce pouze po dobu od
vyvěšení do sejmutí dokumentu. Po této době
bude dokument z úřední desky odstraněn.
ZO neschválilo nezveřejňování časopisu
Nový Zebrin v elektronické podobě na
webových stránkách obce.
ZO schvaluje dodatek č. 1 mezi obcí Sibřina
a společností 4Soft. Předmětem úpravy je
termín ukončení díla (objektivní důvody –
obdržení územního rozhodnutí)
ZO schvaluje zaslání návrhu České poště
s.p. (dále „ČP“) na další postup, týkající
se převzetí pobočky jako tzv. pobočku
Pošty partner
Usnesení: Obce Sibřina, Květnice, Sluštice
a Křenice jsou připraveny na další jednání
o ekonomickém modelu financování za
předpokladu, že ČP zohlední ve svých
podmínkách počet obsluhovaných obyvatel
pobočkou pošty Partner v obci Sibřina. Počet obsluhovaných obyvatel má být roven
počtu obyvatel s trvalým bydlištěm v obcích
Sibřina, Květnice, Sluštice a Křenice.
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
06. 06. 2018
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
06. 06. 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 smlouvu o poskytování
hostingových služeb mezi obcí Sibřina
a společností ALIS.
ZO schvaluje poskytnutí individuální
dotace městu Říčany ve výši 3 325,- Kč
jako úhradu výdajů na žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami.
ZO schvaluje kupní smlouvu KSK/4041/2018
mezi ČEZ Distribuce a obcí Sibřina. Předmětem kupní smlouvy je trafostanice na
pozemku parc. Číslo 370/1.
ZO stanovuje, že zastupitelstvo obce
Sibřina pro nadcházející volební období
bude mít 9 členů.

ZO schvaluje Dodatek č. 3 mezi obcí
Sibřina a společností pro vodovod a kanalizaci (VPK Suchý – vedoucí účastník),
jehož předmětem je vybudování domovních
vodovodních přípojek. Celková částka činí:
7 315 287,- Kč.
ZO schvaluje Dodatek č. 3 mezi obcí
Sibřina a společností Technoexport,
jehož předmětem je posunutí termínu realizace oplocení areálu vodárny a vícepráce
specifikované v příloze dodatku ve výši
68 441,- Kč.
ZO schvaluje vzorovou smlouvu o
úpravě vzájemných vztahů v souvislosti
s napojením soukromé vodovodní a kanalizační přípojky na veřejné části vodovodu
a kanalizace mezi obcí Sibřina a vlastníkem
nemovitosti.
ZO schvaluje vzorovou Darovací smlouvu na rozvoj veřejné infrastruktury obce
v souvislosti s budováním vodovodních
přípojek mezi obcí Sibřina a dárcem.
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o vybudování přípojek vodovodu a kanalizace
mezi obcí Sibřina a vlastníkem nemovitosti
(pozemků). Výše částky, kterou vlastník
obci uhradí bude určen v závislosti na
délce vodovodní a kanalizační přípojky.
Ke kanalizační přípojce bude přičtena

paušální částka ve výši 25 000,- Kč z důvodu vynaložení prostředků obce.
ZO schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí
Sibřina a VRV a.s. na administraci smluvních vztahu mezi obcí Sibřina a vlastníky
nemovitostí v souvislosti s budováním
vodovodních a kanalizačních přípojek.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
Důvodem RO je rozpočtování příjmů a výdajů
obce v souvislosti s budováním vodovodu a
kanalizace, respektive rozpočtování plánovaných dotačních prostředků a plánovaných
plateb zhotovitelům v roce 2018.
ZO schvaluje SOD „Výmalba v MŠ“ za
částku 174 217,- Kč. Pověřuje starostu obce
upravit platební podmínky v SOD tak, že
fakturaci bude hradit přímo MŚ Sibřina.
ZO bere na vědomí podání žádosti
o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství ve výši 2 000 000,- Kč na
kofinancování výstavby vodovodu. Obec
se zavazuje k finanční spoluúčasti na akci
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů.
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o dodávce
vody a odvádění odpadních vod mezi obcí
Sibřina a odběrateli. Zároveň stanovuje
vodné na 70, - Kč/m3 bez DPH.

Rodina oranžových hřišť ve Středočeském kraji se opět
rozrostla, nejnovější dopravní mají děti z mateřinky v Sibřině
Sibřina – Nové dopravní dětské hřiště
má obec Sibřina v okrese Praha-východ. Nachází se na zahradě tamní
mateřské školy, jejímž zřizovatelem
je právě obec. Na potřebnou úpravu
terénu, osazení betonového obrubníku
do betonového lože a položení štěrkové
podkladní vrstvy, na níž byl aplikován
polyuretanový povrch s grafickými
symboly, přispěla obci Nadace ČEZ
částkou 200 000 korun. Obec hradila
zbylou částku 22 335 Kč.
„Hřiště budou hlavně využívat děti z mateřské školy, a to denně, neboť dopravní
činnosti jsou součásti školního vzdělávacího
programu. V odpoledních hodinách pak
bude k dispozici i těm, kteří navštěvují
různé volnočasové aktivity. Na zahradě
mateřinky se konají i pravidelné víkendové
akce, takže dopravní hřiště bude přístupné

i široké veřejnosti. „Rozumí se dětem
příslušného věku,“ říká Josef Novák,
starosta obce, která prakticky jako první
leží za hranicemi hlavního města. Díky
boomu narozených dětí v okolí Prahy
slouží podle něj mateřinka i potřebám
obyvatelům Květnice, Sluštic a dalších
vesnic v okolí.
Jeho slova doplňuje ředitelka mateřské
školy Martina Broncová: „Máme plně
naplněnou kapacitu 103 dětmi od 3 do
6 let, z nichž je zhruba polovina přímo ze
Sibřiny a ostatní z okolí. Všechny teď čeká
smysluplná dopravní výchova přizpůsobená
chápání jejich věku s názornými ukázkami
a situacemi, s nimiž by se mohly na ulici
setkat. Samozřejmě nejvíce si budou užívat
jízd na odrážedlech, hlavně motorkách. Na
dopravním hřišti přitom nebude chybět ani
semafor a dopravní značky.“

Oranžové hřiště, tentokráte s přívlastkem dopravní, je již 55. realizované
ve středních Čechách od roku 2003.
Prostřednictvím grantového programu
Oranžové hřiště pomáháme obcím
a městským částem financovat výstavbu
a rekonstrukce venkovních hřišť již od
roku 2003. Mají přitom mnoho podob.
Nejčastěji vznikají dětská, sportovní
a multifukční hřiště v blízkosti mateřských a základních škol. Každé je
trochu jiné, šité na míru pro ty, kdo na
nich aktivně tráví čas. Výjimkou nejsou
ani hřiště dopravní, jako je například to
nejnovější na školní zahradě mateřinky
v obci Sibřina,“ říká Michaela Ziková,
ředitelka Nadace ČEZ. Podle ní čím
dál častěji vznikají také plochy s posilovacími prvky pro mládež, dospělé
a seniory a stále více mezi mladými
oblíbená workoutová hřiště.
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Od roku 2003, kdy mohla města a obce
poprvé získat finanční prostředky díky
grantu Oranžové hřiště, již Nadace ČEZ
podpořila v rámci celé České republiky
realizaci 496 projektů nejrůznějších podob
dětských, sportovních a dalších hřišť za
celkem 355 044 646 korun. Z toho se 55
středočeských Oranžových hřišť na této
částce podílí 40 464 952 korunami.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Čechy
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila
svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými
programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje
s regiony. Výši rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České
republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Jarní výlet do Lednice
Volbou letošního jarního výletu byl Lednicko-valtický areál. 5.5. jsme se v hojném
počtu vydali na cestu, autobus byl téměř
plný, nálada výborná sluníčko svítilo od
samého rána. Cesta i přes uzavírky na D1
probíhala podle plánu, a tak jsme téměř
na čas dorazili k zámku. Prohlídka zámku
byla poutavá a myslím, že se všem líbila
(i děti to zvládly bez povyku). Po prohlídce
jsem se naobědvali v místní restauraci,
kde byli velmi ochotní a velmi rychlí,

takže nám zbyl čas i na prohlídku zahrady
skleníku a kafíčko a dortíček v zámecké
restauraci. Kolem 15 hodiny už jsme
nasedali na lodičku, která nás dopravila k
minaretu. Cesta byla velmi příjemná a pan
kapitán krásně vyprávěl o přírodě v tomto
nádherném areálu. Projížďka trvala asi
30 minut a cesta k minaretu několik málo
minut. Někteří se nebojácně vydali vstříc
několika stovkám schodů, aby se z výšky
pokochali pohledem na tuto nádhernou

část naší země. Cestou zpět jsme se krásně
prošli (asi 3 km) zámeckým parkem. Pak
už jen nakoupit dárečky a něco malého ke
svačině a hurá do autobusu, který na nás
čekal i s panem řidičem na parkovišti. Cesta
zpět byla, jako vždy ve znamení spánku,
tak uběhla velmi rychle.
Děkuji všem za účast a někdy možná zase
na shledanou.
Petra Kubánková
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BAZAR
Dětského oblečení, obuvi, hraček, knih
a sportovního vybavení se koná dne 5.–6. října 2018
Příjem – Pátek, 5. 10. 17-20 hodin
Prodej – Sobota, 6. 10. 8-12 hodin
Výdej – Sobota, 6. 10. 15:30-16:30 hodin
Přijímáme věci čisté, označené dobře upevněnou cenovkou a přiloženým seznamem věcí.
Přijímáme pouze zboží na NAŠEM formuláři, který je ke stažení na www.sibrina.cz,
nebo možno vyzvednout na OU Sibřina.

!!!POZOR, POZOR!!!
Bazar je v nových prostorách ve Stupicích fa. Selgen - Stupice 24
Info – 775 157 225
Nevyzvednuté zboží bude předáno charitě!

Životní výročí paní Ludmily Soustružníkové
Začátkem května oslavila paní Liduška Soustružníková krásné devadesáté
narozeniny. Srdečně jí tímto, jménem
obecního úřadu a redakce, blahopřejeme.
Paní Soustružníková pracovala 30 let
jako tajemnice obecního úřadu, od
roku 1976 do roku 2006.
Celý život byla velmi pracovitá, veselá
a pečlivě se starala o naši obecní agendu,
vždy byla každému nápomocná radou,
svým optimismem a životní zkušeností.
Všichni, kdo ji dobře znají, si vždy vybaví
její úsměv a elán. Vždyť také pracovala
jako okresní cvičitelka malých žáků,
milovala pohyb a zejména tanec.
Chceme paní Soustružníkové touto cestou
poděkovat za její dlouholetou práci pro
obec a přejeme jí hodně zdraví a radosti
z vnoučat a pravnoučat.
Zastupitelé obce Sibřina
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Mateřská škola
Máme tady červen a s blížícími prázdninami přichází i konec školního roku
2017/18. Pár dní před koncem je čas na
krátké ohlédnutí za uplynulými měsíci
v naší mateřské školce.
Na začátku září se rok před námi zdál až
moc dlouhý, teď v červnu se dá říci, že
utekl jako voda v sibřinském potůčku.
Stihlo se toho opravdu hodně.
V září se děti především seznamovaly.
Se školkou, s námi, a hlavně mezi sebou.
Bylo i trochu pláče, ale po pár dnech se
ze všech dětí stali ostřílení školkáčci, kteří
se obejdou bez maminky a tatínka. V říjnu
a listopadu se děti dověděly mnoho nového
a zajímavého o podzimu, zvířátkách, počasí a lidském těle. V prosinci se nemohly
dočkat Vánoc a Ježíška. Trošku se bály
čerta, ale dobře to dopadlo. Čert z naší
školky odešel s prázdnou, máme prostě jen
samé hodné dětičky. Vánoční čas si děti
užily těšením na dárečky, zpíváním koled
a pečením cukroví. Také vyráběly vánoční
dekorace na besídku a dárečky pro rodiče.
V lednu a únoru celá školka žila sportem,
zimními radovánkami (i když sněhu moc
nebylo) a také olympiádou. Vyráběly se
masky na Masopust, slavil se Srdíčkový
den a hodně se zpívalo. V březnu nebyl
nikdo schovaný za kamny, ale naopak si
děti užívaly pohádkový čas se všemi pohádkami, které známe i neznáme. Také se
chystaly na Velikonoce, barvily vajíčka,
učily se velikonoční koledy, někomu se
podařilo uplést pomlázku, a někdo pletl
páté přes deváté. V dubnu všechny třídy
pomáhaly uklízet Pošembeří a paní učitelky

Výstava Krtek na zámku Chvaly

se malinko obávaly o život, přeci jenom
na Čarodějnice žádná učitelka neví…
V květnu se hodně cestovalo po světě.
Sice jen prstem po mapě, ale přesto nás to
bavilo. A teď v červnu se oslavil Den dětí,
touláme se historií, především pravěkem,
a také se cachtáme na naší zahradě, když
máme tak hezké počasí.
Kromě každodenních činností naše děti
během roku zažily spoustu zajímavých akcí,
ať už ve školce nebo mimo ni. Jezdilo se
na nejrůznější výlety, výstavy, exkurze do
muzeí. Děti se podívaly na zvířátka buď
v ZOO nebo ve Farmaparku Soběhrdech,
také byly na výstavě motýlů a z Dinoparku
se vrátily všechny, asi byly pro dinosaury
jen malá soustíčka. Také se staly odborníky na výrobu čokolády, to se naučily
v šestajovické čokoládovně. Navštívily
různá divadelní představení-kouzlily
v Divadle kouzel nebo v Divadle Spejbla
a Hurvínka fandily Hurvínkovi, aby se
nestal oslíkem. A v divadlech v Počernicích
či Klánovicích jsou starší třídy jako doma.

A úplně poslední týden se moc těšíme na
návštěvu Sosákova, kam jsme pozvaní na
pohádku a zmrzlinu, mňam, mňam.
Krátce bychom se chtěly zmínit, že nám
podařilo rozšířit herní prvky na zahradě.
Máme nové houpačky, klouzačku, ale
hlavně: máme nové dopravní hřiště, jehož
výstavba se zrealizovala díky Nadaci ČEZ
a jejich projektu Oranžové hřiště. Děti si
teď naší školkovou zahradu opravdu užívají.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem
rodičům, kteří se podíleli jakýmkoliv
způsobem na činnostech MŠ, především
těm, kteří se na jaře zúčastnili školkové
brigády a nechali za sebou velký kus práce. Také bychom chtěly poděkovat obci
Sibřina za výbornou spolupráci a Sosáku
za to, že s námi počítají při jejich akcích
v průběhu roku.
Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme
se na Vás a Vaše děti zase v září.
Učitelky ze školky v Sibřině.

Pro odvážlivce se uspořádalo spinkání
ve školce přes noc a hádejte, kdo se bál
nejvíc. Ano, paní učitelky.
Celý rok děti cvičily podle projektu „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“,
a to Vám povíme, takoví sportovci, jací
jsou u nás ve školce, se jen tak nevidí.
Ještě nás čeká rozloučení s předškoláčky,
kteří budou opravdovým rytířem pasováni
na školáky. Místo nich už jsou přijaté nové
děti, které nastoupí v září.

Cirkus

Děti hrají divadlo
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Knihovna
Novinky v naší knihovně:
Milí čtenáři, mám pro Vás pár tipů
z našich novinek, doufám, že si vyberete
a léto strávíte u vody či na zahradě
s dobrou knížkou. Přeji krásné léto
a těším se po prázdninách opět na
shledanou.
Během prázdnin bude mít naše knihovna
zavřeno. Naposledy k nám můžete zavítat 4. července a pak znovu 29. srpna.
KNIŽNÍ TIPY NA PRÁZDNINY:
Barbara Erskinová:
Spáčův hrad
Děj románu se odehrává v 15. a zároveň
21. století. Jeho hrdinkami jsou dvě ženy,
Catrin a Miranda.
V roce 1400 se ve Walesu formuje hnutí
za nezávislost na anglickém králi, schyluje se k válce, Catrinin otec je slavný
bard a věštec a Catrin sama je výbornou
básnířkou, zpěvačkou a umí číst v budoucnosti, ovládá i další magická kouzla.
Miranda přijíždí do Walesu na Spáčův
hrad, kde se chce schovat a uspořádat si
myšlenky po smrti svého přítele, když
nedobrovolně musela opustit svůj dům
v Londýně. Pomalu nabírá v samotě hor

novou chuť k životu, ale její sny jí přivádí do 15 století, do období, ve kterém
žije Catrin. Miranda se stále více stává
součástí jejího života, sama má ale dost
problémů s tím, aby se zbavila stínů své
minulosti, které jí ani zde nedají pokoj.
Velmi napínavé čtení s lehce kriminální
zápletkou.
Hans Bankl:
Příhody soudního patologa
Slavný patolog Hans Bankl nás zve na
další vtipnou a poučnou procházku historií. Nezajímají ho však činy panovníků,
nýbrž právě ty úžasné detaily, o kterých
se v učebnicích dějepisu ani v v životopisech významných lidí nepíše. Dozvíte se
pikantní osudy prominentních pacientů,
či nemoci, které s sebou přivezl ze svých
cest Kryštof Kolumbus.
Felix Boom:
Plán umírání
Tento čtvrtý román českého autora je
strhujícím detektivním příběhem, který
nepostrádá akční prvky, lásku a příměs
fantasy v podobě záhady, jíž je neznámý typ komunikace, zásadně zasahující
do reality. Hlavní hrdina se musí vrátí
z Rakouska, kde žije zpátky do Čech

kvůli náhlému úmrtí svého otce. Musí se
vypořádat se složitými situacemi, když
zjistí, že otec byl zavražděn a on sám je
dalším terčem útoku.
Jan Cimický:
Ve stínu draka
Ve Vltavě u Karlova mostu se objeví část
lidského těla a je jasné, že zjistit o koho
se jedná, bude velice těžké. Mordparta
kriminální služby stojí opět před těžkým
úkolem. V tu dobu přijíždí do Prahy na
stáž mladý vyšetřující soudce z Číny
a seznamuje se s vyšetřováním tohoto
případu. Zdá se, že některé nitky případu
povedou možná právě až do Číny. Obětí
je totiž podnikatel, který začal úspěšně
obchodovat s touto vzdálenou zemí a jehož kolega a spolumajitel firmy prakticky
v téže době zmizí.
Rowan Coleman:
Není co ztratit
Některá rozhodnutí jsou těžká jen do
chvíle, než je uděláme. Hlavní hrdinka
Rose se dlouho odhodlávala odejít od
násilnického manžela. Když se konečně
odhodlala, musí řešit, jak vybudovat nový
život pro sebe a svou dceru.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY
O prázdninách bude mít knihovna zavřeno.
Naposledy je možné si vypůjčit knihy 4. 7. 2018! Znovu se na vás těšíme 29. 8. 2018
Vaše knihovnice
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Představujeme Vám
Představujeme Vám firmu ATTL
Firma ATTL převzala prostory, kde řadu
let sídlil Progres Servis, poté krátce firma
Homola a.s., na silnici vedoucí ze Sibřiny
do Koloděj. Povídala jsem si s Lucií Stehlíkovou obchodní a marketingovou ředitelkou
firmy a setkala se s jejím bratrem, výkonným
ředitelem firmy panem Tomášem Attlem.
Paní Lucie mne přijala v sídle rodinné firmy
ATTL v Dolních Měcholupech.
Paní Lucie, představte prosím našim
čtenářům historii a současnost Vaší
rodinné firmy.
Firma byla založena v roce 1920 původně
jako zámečnická dílna tady v těchto prostorách v Dolních Měcholupech dvěma
bratry Aloisem a Karlem Attlovými. Ze
zámečnické dílny se postupem času stal
prosperující podnik na výrobu strojů. Své
výrobky začala počátkem 30. let exportovat
do Evropy a Jižní Ameriky. Během války
už ve firmě pracoval i syn zakladatele Karel Attl mladší a dodnes je firma rodinný
podnik vlastněný a řízený členy rodiny.
Po roce 1948 byla firma znárodněna, ale
pokračovalo se ve výrobě strojů a po roce
1989 byla továrna rodině vrácena zpět.
Jejího vedení se ujal můj otec Ing. Jan Attl,
který měl v té době zkušenosti s řízením
vývoje a konstrukce ve strojírenském podniku. Já jsem do firmy přešla před dvěma
lety, abych podpořila svého bratra Tomáše
a bratrance Miloše, kteří ve firmě již dvacet
let působí, v postupném generačním převzetí
řízení společnosti.
To mi připadá úžasné, že se Vám podařilo
navázat na rodinnou tradici a pokračujete v díle Vašich prarodičů, a to velmi
úspěšně, jak je možno se přesvědčit na
webových stánkách Vaší firmy.
Povězte nám prosím stručně, co Vaše
firma vyrábí.
My jsme strojírenská firma a hlavním
předmětem naší činnosti je výroba linek
a tvářecích strojů na zpracování ocelových
plechů a svitků. Výsledným produktem jsou
různé ocelové profily a trubky. Postupem
času se naše výroba rozšířila, a kromě
vlastních strojů vyrábíme i jednotlivé díly
zejména pro automobilový průmysl. Naším
hlavním partnerem je v tomto oboru firma
Volkswagen.

Vyrábíme pro ně trubičky do výměníků
EGR na čištění zplodin pro užitkové vozy
typu Transporter a Crafter. Je to poměrně
složitý proces, ve kterém se používá tenkostěnný ocelový plech a laserové svařování.
V současné době tento výrobek vyrábíme
vlastně jako jediní na světě. Technologii
pro výrobu těchto dílů jsme si vyvinuli
na základě vlastního know-how, postavili
jsme pro ni svářecí laserové linky, vyrobili
formovací stroje, a nakonec na přání zákazníka vyrábíme i samotné díly.
Pokud vím, to ale není jediná Vaše výrobní
činnost, co dalšího vyrábíte?
Naší další divizí je výroba profilů pro stavbu
obloukových hal. Máme speciální stroje,
které jsou schopny přímo na místě vytvářet
požadované profily pro stavby. Vyrábíme
nejen ocelový plášť, ale v poslední době
přebíráme celou stavební činnost a jsme
schopni vyprojektovat a na klíč postavit
celou halu. Haly se používají nejen jako
skladové prostory, výrobní haly, ale projektovali jsme i haly pro bydlení a jedna
hala slouží dokonce jako školní tělocvična
v nedalekých Kounicích. Tato divize se
velmi rychle rozvíjí a myslím, že má velký
potenciál do budoucnosti.
To je velmi zajímavé, netušila jsem, co vše
lze z nerezového plechu vyrobit. Co Vás
vedlo k tomu, se přesunout do Sibřiny?
Naše firma se velmi rychle rozvíjí a potřebovali jsme některé provozy přesunout mimo
mateřskou firmu v Dolních Měcholupech.
Tady zůstane centrála firmy, vývoj, konstrukce
a zakázková výroba strojů. Sériová výroba
trubek a dílů pro automobilový průmysl se
přesouvá do Sibřiny a také se tam přesunu

já s marketingovým oddělením a dále účetní
oddělení a finanční ředitel firmy. Máme
zájem zaměstnat co nejvíce lidí z blízkého
okolí hlavně na technické pozice do výroby,
nabízíme práci pro dělníky i absolventy
středních škol. Proto jsme také podali
inzerci do Vašeho časopisu už v minulém
čísle a nyní zde rovněž inzerujeme. Již se
nám takto podařilo některé pozice obsadit.
Povězte mi, kolik máte zaměstnanců a jak
se vám daří nabírat nové pracovní síly?
My jsme firma se stabilním týmem asi 70
zaměstnanců, a když počítám i pracovníky ve
směnných provozech, tak je nás dohromady
asi 120. Nabízíme stabilní zázemí rodinné
firmy. Mnozí klíčoví zaměstnanci jsou u nás
dlouhodobě a toho si velice vážíme. Naší
filozofií je udržovat velmi dobré vztahy
a kolegiální atmosféru. Snažíme se každému maximálně vyjít vstříc např. v případě
zdravotních nebo rodinných komplikací.
Samozřejmostí jsou klasické zaměstnanecké
benefity jako jsou stravenky, příspěvek na
pojištění apod. Podporujeme také maminky
nastupující po mateřské dovolené. Nabízíme
jim zkrácenou pracovní dobu. Velmi nám
záleží na výchově mladých lidí, proto také
dlouhodobě spolupracujeme se Střední
průmyslovou školou strojní v Betlémské
ulici a na Třebešíně a s technickými učilišti.
Studenti u nás absolvují praxi a oceňují,
že si mohou osahat celou výrobu. My tak
také lépe poznáme, na co je který student
nadaný a kde by se mohl v budoucnu nejlépe uplatnit. Někteří studenti se už během
praxe rozhodli u nás pracovat. Jsou velmi
šikovní a my už je bereme jako své spolupracovníky. Na rozvoj talentů klademe
velký důraz.
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Představujeme Vám
Vidím, že se o své kolegy a zaměstnance
opravdu dobře staráte a doufám, že se
Vám podaří najít další spolupracovníky
také na Sibřině a blízkém okolí. Opusťme
ale na chvíli výrobu. Budu ráda, když mi
povíte také něco o sobě. Jak ráda trávíte
volný čas, pokud nějaký máte :-)?
Mou největší láskou a zálibou jsou hory.
Kdysi jsem i lezla po skalách, nyní dělám
převážně vysokohorskou turistiku, přechody
hřebenů v létě a v zimě pak jezdím na lyže
i běžky. Taky hraju tenis. Jsem členkou
tenisového klubu v Břevnově. Kromě toho
mám klasické záliby jako je četba, divadlo
apod. Musím ale přiznat, že momentálně
mám na své záliby stále méně času. Často
s manželem, který částečně také pracuje pro
firmu, řešíme pracovní věci i po večerech
doma. Mám dva dospělé syny. Staršímu
je 20 let a studuje strojní fakultu ČVUT
a mladšímu je 18 let a chodí na Střední průmyslovou školu strojnickou v Betlémské ulici.
No tak to je určitě o budoucnost firmy
postaráno. Předpokládám, že oba kluci

budou pracovat ve vaší firmě.
Doufám, že jednou budou. :-) Bratr Tomáš
(budoucí jednatel firmy) a bratranec Miloš
mají také dvě děti, ale ty jsou ještě zatím
v předškolním věku, tak je ještě brzy říci,
zda budou naši potomci v rodinné tradici
pokračovat. V každém případě bychom si
moc přáli, aby téměř stoletá tradice naší
české strojírenské firmy obstála v tvrdém

konkurenčním prostředí a měla i do budoucna
své následovníky.
Já Vám moc děkuji, že jste si našla čas
na velmi příjemný a zajímavý rozhovor
a přeji Vám i Vaší firmě hodně úspěchů
a věřím, že se na Sibřině uvidíme také při
jiné příležitosti. Třeba u některé z akcí
pořádaných v naší obci.

SOSÁK
Oáza kultury a vzdělávání zvaná SOSÁKOV,
Aneb
Co všechno jsme už zažili a zažijeme od ledna do prázdnin
se spolkem SOSák
Milí čtenáři,
přinášíme vám textem i obrazem krátký
přehled akcí, setkání, tvoření i filmových
zážitků z filmů, které proběhly/proběhnou
a jsou součástí celoročního projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi, realizovaného
v regionu Pošembeří a podpořeného obcí
Sibřina.
V lednu a únoru
Jak mnozí víte, od ledna jsme připravovali masopust, který pohltil veškeré naše
kapacity, kreativitu i volný čas. Díky tomu
byl únorový MASOPUST 2018, ANEB
HAZARD VŠEHO DRUHU povedenou
taškařicí. Kdo ji s námi nezažil, nechť se
zapojí příští rok, všichni jsou vítaní. Připojujeme pár fotografii.

Masopust, Foto: Ondřej Veškrna
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SOSÁK
V květnu
Měsíc květen byl zasvěcen přípravě Botičkové zahradní slavnosti aneb Oslavě kultury
a tvořivosti, která proběhla 19. května za
zvuku swingového orchestru Sunny swing,
a večer si bylo možné zařádit v tanečním
rytmu dechového funku v podání kapely
Tyggroo. Během celého dne jste se mohli
občerstvovat dobrotami z grilu, ovocného
baru i cukrárny. Zdobili jsme plátěné tenisky,
vyráběli dokonalé a originální provázkové
boso – boty. Kdo akci navštívil, ten si užil.

Masopust, Foto: Ondřej Veškrna
V březnu jsme zvládli pustit film polské
režisérky AGNIESZKY HOLLAND, PŘES
KOSTI MRTVÝCH, jenž byl jedinečným
filmovým zážitkem. Sešli jsme se na sedmém
cyklu výtvarných technik na téma „Ptačí
sněm“, proběhla víkendová tvořivá dílna
s keramickou hlínou a další víkend jsme
společně vynesli Mořenu, zdobili kraslice
a vyráběli jarní dekorace.
V dubnu jsme si pustili maďarský film
ZKOUŠKA Z DOSPĚLOSTI režiséra
Cristiana Mungia, který si za tento film
odnesl ocenění z hlavní soutěže v Cannes
a stálo to za to! Setkali jsme se na kurzu
výtvarných technik pro dospělé tentokráte
na téma „Hrátky s pastelem“. V dalším
z víkendů jsme se věnovali mozaikám
a mozaikovým objektům a koncem dubna
jsme realizovali čarodějnou dílnu s výrobou
čarodějnic a zaléváním strachů do vosku.
30. 4. prozářil SOSÁKOV čarodějný oheň.

výroba čarodějnic, Foto: Pert Vítek

V červnu
V době psaní tohoto textu je červen ještě
před námi a v SOSÁKOVĚ se připravuje:
 pátek 15. 6. VERNISÁŽ výtvarné dílny
Pastelka od 17 h
 pátek 22. 6. první letní promítaní,
zvané svatojánské, s filmem Woody Allena,
začátek až se setmí cca 21 h, SOSÁKOV
OTEVŘEN OD 20 h. Polštáře a deky
s sebou, vstup 70 Kč

Zahradní slavnost – botičky,
Foto: Patrik Bláha

 sobota 23. 6 výtvarné techniky pro dospělé na téma „Rozmarné léto“ od 15 h,
a to v MLÝNSKÉ GALERII V KVĚTNICI
 ve čtvrtek 28. 6. od 15 hodin ukončení
školního roku POHÁDKOU A ZMRZLINOU. Děti z MŠ Sibřina a Rozmarýnu
vstup dobrovolný, jinak 30 Kč + kopeček
zmrzliny zdarma.
Těšíme se na setkání a přejeme slunečné
prázdniny a dovolené.
S úctou SOSáci, V Sibřině 28. 5. 2018

Zahradní slavnost – Sanny swing,
Foto: Patrik Bláha

Zahradní slavnost – učíme se tančit, Foto: Patrik Bláha
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Fotbalisti
SK Viktoria Sibřina, z.s.
1) Areál
Co nového v areálu? Obec dodala nový
písek k herním prvkům a nové lavičky
a my jako klub jsme doopravili tribunu,
kam ještě sháníme novou podlahu , branky
na hřišti i na UMT byly natřeny a osazeny
novými sítěmi, opravujeme postupně budovu
v areálu: obklady, střechu nad restaurací
atd. Strouhu kolem hřiště jsme zabezpečili
zábranami, v plánu na letošek je osadit
nové ochranné sítě, přidat na hřiště další
sloup se světly, stejně tak přidat sloup se
světly na UMT a současné lampy vyměnit,
udělat nové hrazení a plot na UMT, přidat
recyklát na parkoviště, postupně upravujeme
celý areál k lepšímu, abychom se tu cítili
jako doma.
2) Muži
SK Viktoria Sibřina jarní část sezony
2017/2018
Jarní část sezony jsme nastoupili 1. 3. 2018.
Tým se po celou zimu snažil posílit na
všech postech, jelikož byla snaha se vrátit
zpět po dvou letech do okresního přeboru.
U týmu jako trenér je Jan Hegedüs,
hrající asistentem je František Chumlen
a vedoucí týmu Petr Liška st. A již ve 20.

kole z 26. jsme si 5.5.2018 zajistili postup
s náskokem nedostižných 19 bodů. Zbývající
tři kola chceme stále vyhrávat a dohrát
soutěž s co nejvyšším počtem bodů (stav
k 29. 5. 2018 po 23. kole: 62 bodů za 20
výher, 2 remízy, 1 porážka, skóre 119:26).
Již nyní musíme začít pracovat na následující
sezóně 2018/2019, kde chceme v OP hrát
co nejlépe, a tudíž je potřeba opět posílit
kádr, který by po sezóně 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
přemýšlet o záchraně. 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

Mladší přípravka

Mladší přípravka

Mladší přípravka

Starší přípravka

3) Přípravky dětí
Starší přípravka (ročník 2007-2008) nám
na jaře postoupila do nejvyšší okresní
soutěže Elite, kde bojuje s těmi nejlepšími
a pomáhá to našim hráčům se stále zlepšovat
a bojují o skvělé 5. místo na okrese z cca
80 týmů (poslední turnaj je 9. 6. 2018). Což
potvrdila i nominace OFSPV na okresní
soutěž, kam byli nominováni: Ondřej
Foltýn, Jakub Fořt a Martin Mazura za
tým Praha-východ a vyhráli okresní soutěž
s postupem do krajské soutěže, která se
odehrála 23. 5. 2018 a z nominovaných
našich hráčů byl Ondřej Foltýn (ostatní
nebyli kvůli zranění) na krajském finále, které
Praha-východ vyhrála a dosáhla nejvyššího
možného úspěchu této kategorie. Mladší
přípravka (2009-2010) postoupila na jaře
do skupiny F a pere se tu s týmy o 1. až 2.
celkové místo ve skupině a v celé soutěži
cca o 20. místo z cca 80 týmů. Díky našim
výkonům, jsme se stali 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 (turnaj
16. 6. 2018), Hrusice atd. Musím zde
poděkovat hlavně všem trenérům mládeže
za jejich obětavou a profesionální práci
s mládežnickými oddíly. Na příští rok
otevřeme další kategorii a to mladší žáky.
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Fotbalisti
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 trénink
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, fanoušků a obcím Sibřina a Květnice.
Kontakt: skviktoriasibrina.cz
Jiří Foltýn, tel.: 723812568, e-mail: jiri-foltyn@seznam.cz
Zapsal: Jiří Foltýn – sekretář klubu, Foto: Andrea

Starší přípravka

Zahradník Šikula radí
Permakulturní zahrady
Poslední dobou se mezi lidmi šíří pojem
„permakultura“ jako lavina a každý
(především mladé rodiny) chce tyto
zahrady mít. Každý zahradník si určitě
přeje vypěstovat více plodin v kratším
čase, levněji a pro přírodu šetrnějším
způsobem. Toto je také hlavní myšlenka
tzv. permakulturních zahrad. Možná
jste o nich ještě neslyšeli, proto vám je
trochu představím, možná se vám jejich
poslání zalíbí natolik, že se z vás stanou
permakulturní zahradníci.
Permakulturní zahrady jsou zahrady bez
používání škodlivé chemie v podobě pesticidů
a hnojiv v souladu s přírodou. Předlohou
pro permakulturní zahrady jsou přirozené
ekosystémy: rostliny jsou rozmístěny ve
vzájemně prospěšných společenstvích.
Upřednostňuje se pěstování vytrvalých
druhů před jednoletými a na jednom místě

je pěstována zároveň řada rozličných druhů.
Hlavním cílem rozmanitého sortimentu
pěstovaných rostlin je vytvořit mezi nimi
prospěšné vazby. Nejznámějším příkladem
polykulturního modelu jsou tzv. tři sestry,
neboli kombinace tří rostlin, kterou používali původní američtí obyvatelé. Jedná
se o kukuřici, fazol a dýni. Kukuřice roste
do výšky a poskytuje tak oporu pro fazol,
který dokáže zachycovat atmosférický dusík
(stejně jako ostatní rostliny z čeledi bobovité,
např. i hrách), tím obohacuje půdu, zatímco
dýně pokrývá půdu, potlačuje růst plevelů
a zadržuje v půdě vláhu. Mezi další rostliny,
které dokáží poutat vzdušný dusík svými
kořeny, patří také olše, vlčí bob (lupina),
akát, čimišník, rakytník nebo čilimník. Dusík
a další živiny do půdy získáte také tak, že
veškeré ořezané větve z okrasných keřů
nadrtíte a necháte jako mulč na záhonech.
V permakulturní zahradě je využívána

recyklace – znovuožití, např. zadržení
a opětovné použití vody. Spíše než orbu
nebo okopávání půdy prosazuje permakultura pomalé budování úrodné půdy,
a to bez obdělávání.
Místo lpění na práci, ze které bolí tak
akorát záda, a na hnojivech, herbicidech
a pesticidech využívají takové metody, které
pomocí recyklace odpadních produktů ze
zahrady zvyšují půdní úrodnost, potlačují
růst plevelů a podporují růst rostlin. Nezáleží
na tom, zda jste zahradničtí začátečníci nebo
zkušení zahradníci, právě permakulturní
zahradničení vám pomůže vyprodukovat
hojnost potravin nejen pro svoji rodinu, ale
i pro přátele a přitom, a to je nejdůležitější,
vám ušetří čas a práci. Permakultura je
skvělou volbou pro každého zahradníka,
který si rád pochutná na svých výpěstcích.
Veškerou ovoce a zeleninu si pak na další rok
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vypěstujete vždy ze semínek, které sklidíte.
Jedním z nejlepších aspektů permakultury
je to, že neprodukujeme žádný odpad.
Naopak, hledá cesty, jak veškeré přebytky
našeho zahradnického snažení znovu využít.
Jedním z příkladů je kompostování, a to
zejména s využitím žížal, které efektivním
způsobem přeměňují organický odpad,
například ze zeleniny, v půdní součásti, ty
potom můžeme navrátit zpět do zeleninových
záhonů. V zažívacím traktu žížal se zbytky
potravin proměňují v drobné vývržky (tzv.
peletky), jež obohacují půdní systém a jsou
základem kompostového výluhu neboli
kompostového čaje. Tím se uzavírá životní
cyklus jedlých rostlin: od sklizených plodin
ke zbytkům z kuchyně, do kompostu se
žížalami a nakonec zpět do zahrady jako
hnojivo. Tekutina z kompostéru se používá
jako velmi výživný nálev pro zahradní
rostliny. Tekutinu naředíte do barvy čaje,
většinou je to přibližně 10 dílů vody na
1 díl tekutiny. Výsledný nálev ihned použijte,
a to ve formě zálivky v okolí báze rostliny.

Ještě výživnější je tzv. kompostový čaj.
Pokud chcete použít čerstvě sklizené žížalí
peletky k hnojení záhonů, namíchejte je
s kompostem. Měly by vytvořit maximálně 10% celkového objemu. Žížalí peletky
jsou vynikající, ale pokud je nesmícháte
s kompostem nebo nepřekryjete mulčem,
vytvoří na povrchu půdy tvrdou slupku.

je volnému pobíhání drůbeže nakloněna.
Dokonce ani plevel není žádný problém,
naopak, i ten je zužitkován i po té, co
jej vytrhnete. Do správné permakulturní
zahrady nezapomeňte zakomponovat také
hmyzí hotel, protože především pro včelky
a slunéčko sedmitečné má permakulturní
zahrada dveře neustále otevřené.

V permakultuře se také snažíme využít každičký kout zahrady. To znamená vytváření
zeleninových, bylinkových a květinových
záhonů různých velikostí a tvarů. Mezi
cestičky v záhonech používáme dostatečně
vysokou vrstvu mulče, která nejen brání
růstu plevelů, ale také šetří půdní vláhu.
Pokud vám občas po zahradě proběhnou
slepice či kachny (především pak indičtí
běžci), také dobře, právě permakultura

Je pravdou, že díky permakulturám budete
soběstační z hlediska zásobení rodiny vlastními čerstvými výpěstky s minimální péčí.
Přeji vám, i bez permakultury, bohatou
úrodu a mnoho zahradnických úspěchů.
A samozřejmě také, krásné léto.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph. D.
www.zahradniksikula.cz
foto Permakulturní zahrady – Jiřka

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

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 červnu 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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Křížovka
Tajenka křížovky: Červnová pranostika vztahující se k Sv. Ivanu 25. 6.

Na svatého Ivana …………… (tajenka)

www.omalovanky-zde.cz

Ukaž slepičce cestu zpět do kurníku.

Ukaž Jackovi cestu dolů.
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