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Úvodník
Milí spoluobčané,
pilně jsme pracovaly a dnes máte
možnost začíst se do tolik očekávaného
prvního čísla Nového Zebrinu.
Náš nový občasník má, krom nového
názvu, také jiný vzhled a doufáme, že
se nám podaří v novém hávu přinést
i zajímavé čtení a na své si tak přijde
celá rodina. Chceme navázat na tradici
zpravodaje Zebrin a doufáme, že se nám
podaří připravit více barevný a zábavný
občasník, který byste spolu s námi tvořili také vy, čtenáři.
Rády bychom, aby Nový Zebrin byl občasník především kontaktní. Proto budeme klást důraz na dění v obci, rozhovory
s občany a podnikateli a příspěvky našich občanů. Na své si přijdou také děti,
na které již v dalším čísle čeká zábava.
Budeme Vám moc vděčné, když nám
budete posílat své náměty, připomínky
k obsahu, příspěvky nebo jen tipy na zajímavé akce či dění ve Vašem okolí.
Pravděpodobně se zamýšlíte nad tím,
jaký byl důvod pro změnu původního názvu zpravodaje Zebrin na Nový Zebrin?
Připadalo nám vcelku logické, že po
kompletní změně ve vedení obce a následném odstoupení původní redakční
rady, začínáme úplně znovu, jak se říká
„od píky“ a tedy i Nový Zebrin bude mít
novou tvář a jiný obsah. Není to nic proti nikomu, ale pouze jsme to tak cítily.
Věříme ale, že není tak důležitý název,
jako spíše obsah, který se pro vás budeme snažit tvořit co nejpestřejší. Záleží
ale především na Vás, jaký časopis bude.
Každý Váš námět a příspěvek rády otiskneme, ovšem pouze v případě, že nebude
hrubý nebo urážlivý vůči jiným osobám,
což je další odlišnost od předchozího
zpravodaje. Pravidla pro zveřejnění příspěvků najdete uvnitř čísla.
Přeji Vám příjemné chvilky s naším
občasníkem.
Ing. Zuzana Čermáková
šéfredaktorka
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Loučení s létem – ohlédnutí za akcí
krásný slunečný den, dětský smích,
všudypřítomný hlahol a všeobecná
pohoda… i tak by se dalo charakterizovat
jedno sobotní odpoledne, které se konalo
8. září v areálu hřiště SK Viktoria
Sibřina. Hlavními organizátory akce,
která byla určena především pro ty
nejmenší obyvatele nejen Sibřiny, ale

i širokého okolí, byly: Obecní úřad
Sibřina, Sibrin o.s, SDH Sibřina, SK
Viktoria Sibřina a Jezdecký areál Sibřina.
Loučení bývá všeobecně smutné, ale to
naše mezi takové rozhodně nepatřilo,
což je patrné především z řady někdy
humorných fotografií, které byly v průběhu
akce pořízeny. » Pokračování na straně 7.

foto: michal lukavský
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Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 7. 3. 2012. Přítomní: Ing.
Josef Novák, Mgr. Věra Sirůčková, Alena
Cvejnová, Petra Kubánková, Ing. Václav
Knytl, Bc. Michaela Vítková, Jan Kožuský;
Omluveni: Mgr. Markéta Klapková, Ing.
Lenka Stemberková Hosté: 14 občanů.
Zastupitelstvo schvaluje: Program veřejného zasedání vč. dodatečně zařazených
bodů, zapisovatele a ověřovatele zápisu;
Pro – 7 (Kubánková, Kožuský, Sirůčková,
Cvejnová, Knytl, Novák, Vítková); Proti –
0; Zdrželo se – 0.
Doplnění zápisu z minulého veřejného zasedání (na základě připomínek a námitek
Ing. Stemberkové a Bc. Vítkové) o následující body: přijetí žádosti občanů, která byla
doručena 31.3.2012 na Obecní Úřad; dotazy
na J. Nováka a M. Klapkovou ohledně vize
rozvoje obce a respektování urbanistické
studie; Informace o špatném stavu komunikace V Koutě a nutnosti opravy střechy Šálkova domu; Vysvětlení pana Vítka k situaci
v zastupitelstvu; Dále námitku, že během
minulého VZ nebyla předložena organizační struktura v tištěné formě. Námitka byla
předána k posouzení na Ministerstvo Vnitra
(MV). Informování o výsledku posouzení
bude proběhne na jednom z příštích veřejných zasedání. Pro – 7 (Kubánková, Kožuský, Sirůčková, Cvejnová, Knytl, Novák,
Vítková); Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva Bc. Vítkové, Ing. Nováka a
Ing. Klapkové s tím, že Ing. Novák a Mgr.
Klapková si s níží odměnu o 25%. Pro – 6
(Kubánková, Kožuský, Sirůčková, Cvejnová, Knytl, Novák); Proti – 0; Zdrželo se – 1
(Vítková).
Předkládané změny katastrálních a obecních hranic: katastrálních hranic v rámci
obce Sibřina (mezi k.ú. Sibřina a k.ú Stupice); Obecních hranic mezi obcemi Sibřina
a Květnice jak vyplývají již z dříve schváleného návrhu komplexních pozemkových
úprav Sibřina a Stupice. Pro – 7 (Kubánková, Kožuský, Sirůčková, Cvejnová, Knytl,
Novák, Vítková)Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Finanční příspěvek občanskému sdružení
Sosák ve výši 80.000 Kč. Tuto částku občanské sdružení použije na zajištění tradičních akcí v našich obcích v rámci projektu
Tvořivá setkání a kultura na vsi. Pro – 6
(Kožuský, Kubánková, Cvejnová, Knytl,
Novák, Sirůčková); Proti – 0; Zdrželo se – 1
(Vítková).
Finanční příspěvek pro SK Viktoria Sibřina
ve výši 130.000 Kč. Tato částka bude
použita na sportovní činnost družstev,
dále na elektrickou energii, opravy a
údržby budov (dle žádosti z 21.12.2011).
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Pro – 7 (Kubánková, Kožuský, Sirůčková,
Cvejnová, Knytl, Novák, Vítková); Proti – 0;
Zdrželo se – 0.
Finanční příspěvek SDH Sibřina ve výši
5.000 Kč. Tato částka bude použita pro
účely nákupu zboží pro spoluorganizaci
dětského dne, nákupu zboží pro organizaci
hasičských setkání v MŠ a zajištění chodu
sboru. Pro – 7 (Kubánková, Kožuský, Sirůčková, Cvejnová, Knytl, Novák, Vítková);
Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Předkládanou aktualizovanou mapu cestní
sítě a vjezdů na pozemky z konce roku 2011
včetně již dříve navrženého pořadí realizace společných zařízení. Pro – 7 (Kubánková, Kožuský, Sirůčková, Cvejnová, Knytl,
Novák, Vítková); Proti – 0; Zdrželo se – 0.
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 28. 3. 2012. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Mgr. Věra Sirůčková,
Alena Cvejnová, Petra Kubánková, Ing.
Václav Knytl, Bc. Michaela Vítková, Jan
Kožuský, Mgr. Markéta Klapková, Ing.
Lenka Stemberková, v 19.50. Jan Kožuský
po omluvě odešel, Věra Sirůčková odešla
během diskuze; Hosté: 15 občanů.
Zastupitelstvo schvaluje: Rozpočet obce Sibřina na rok 2012; Pro – 6 (Kubánková, Klapková, Sirůčková, Cvejnová, Knytl, Novák),
Proti – 0; Zdržel se – 3 (Kožuský, Vítková,
Stemberková); na pracovní schůzce 4. 4.
2012 bude zastupitelstvo projednávat, jaké
položky rozpočtu by měly být rozpočtovým
opatřením upraveny. Bc. Michaela Vítková
žádá, aby částka 450 000 Kč přislíbená na
projekt Líbí se nám před školkou byla zanesena do rozpočtu jako rozpočtové opatření
pro rok 2012.
Fakturace Depa s.r.o. 2010 Starosta obce
bude požadovat převzetí díla k roku 2012 za
fakturaci prací v rámci zpevnění parkovacích a manipulačních ploch v areálu MŠ. V
únoru 2012 byla na Obecní úřad doručena
faktura na ca 300.000 Kč za práce, které
proběhly v září a říjnu 2010 firmou DePa.
Kontrolní výbor prošetří akci zpevněných
ploch v Mateřské škole v roce 2010; Pro –
8; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Výjimku na stavbu RD parc. č. 684/47, k.ú.
Stupice; Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 0.
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 25. 4. 2012. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Mgr. Věra Sirůčková,
Alena Cvejnová, Petra Kubánková, Ing.
Václav Knytl, Bc. Michaela Vítková, Jan
Kožuský, Mgr. Markéta Klapková, Ing.
Lenka Stemberková; Omluveni: nikdo
Hosté: 18 občanů
Zastupitelstvo schvaluje: Doplnění finančního

výboru, předseda finančního Jan Kožuský,
členové výboru, odměny, správce rozpočtu.
Předsedou finančního výboru se stává Jan
Kožuský. Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se 1 –
Jan Kožuský. Členy finančního výboru jsou
Ing. Lenka Stemberková, Alena Cvejnová,
Jan Kožuský – předseda. Pro – 7; Proti –
0; Zdržel se – 2 Ing. Lenka Stemberková,
Alena Cvejnová. Odměny členů finančního
výboru, výše odměn dle zákona. Finanční
výbor se stává správcem rozpočtu Pro – 9;
Proti – 0; Zdržel se – 0.
Revokace usnesení č. 11/2012 – zřízení pracovního místa tajemníka. Pro – 9; Proti – 0;
zdřel se – 0.
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní (pozemek č. 18/1 k. ú. Sibřina) a o výpůjčce části
pozemku (parc. č. 371/1) Pro – 9; proti – 0;
zdržel se – 0
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce
– parc. č 374. Pro – 9; proti – 0; zdržel se – 0.
Zastupitelstvo projednalo: projednání
a schválení prostředků na opravu cesty
V Koutě, připojit k opravě i konec ulice
Z Kopečka, firma 3k značky, dobrá zkušenost s firmou z minula, dala lepší nabídku
než druhá firma, zhruba 40% z financí určených pro letošní rok na investice – opravy
Zastupitelstvo schvaluje: Opravu výtluků a povrchu za cenu včetně Dph v ulici V
Koutě a část cesty Z Kopečka – tato část
bude donaceněna doceněna. Pro – 9; Proti
– 0; Zdržel se – 0;
Zastupitelstvo projednalo: Projednání poplatku za připojení Šálkova domu k distribuční síti. Na interní schůzce zastupitelů
se bude znovu jednat, jak dál pokračovat s
Šálkovým domem dál. Nyní nepřipojovat.
Projednání mobilní signál T-mobile. V současné době je signál nedostačující, obec je v
soudním sporu s firmou T-mobile, jak toto
vyřešit? Zpětvzetí žaloby, pozemek patří
firmě Progresservis, stávající stožár, který
už funguje nepokryje signál, Jan Kožuský
navrhuje vstoupit do jednání s T-mobilem,
Josef Novák navrhuje, aby T-mobile platil
pronájem, promyslet, zda by ten stožár nemohl stát někde jinde. Firma, která to realizovala, byla napadnuta oprávněně, obešla
zákon. Lenka Stemberková – bylo nabídnuté umístění tehdy na střechu školky. Bylo
by dobré na ten nový stožár dát současné
vysílače ze školky. Michaela Vítková – zastupovali jsme zájem budoucích občanů v
této lokalitě. Josef Novák – spojíme s T-mobilem a projednáme, najít možnost, ze které
by obec benefitovala.
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 20. 6. 2012. Přítomní:
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Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Bc. Michaela
Vítková, Jan Kožuský, Mgr. Markéta
Klapková, Ing. Lenka Stemberková;
Omluveni: Mgr. Věra Sirůčková; Hosté: 6
občanů.
Přítomní: Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra Kubánková, Ing. Václav Knytl,
Bc. Michaela Vítková, Jan Kožuský, Mgr.
Markéta Klapková, Ing. Lenka Stemberková; Omluveni: Mgr. Věra Sirůčková; Hosté: 6 občanů.
Zastupitelstvo schvaluje: Projednání a
schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce – č. parc. st. 506, 141/1, 386/1
a 386/20 k.ú.Sibřina. Pro – 8; Proti – 0;
Zdržel se – 0.
Smlouva o společném postupu zadavatelů
při centralizovaném zadávání “Dodávka
elektřiny a plynu pro město Úvaly, obce regionu, jejich příspěvkové organizace, společnosti a spolupracující soukromé subjekty“) Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Dodatečné schválení investice z roku 2010
na zpevnění parkovacích a manipulačních
ploch v MŠ. Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Doplnění usnesení č. 25/2012 (Schválení
rozpočtu obce). Příjmy obce za 1 – 3/2012
byly 2 488 300,18 Kč, výdaje obce za 1 –
3/2012 byly 1 755 797,26 Kč. Pro – 8; Proti
– 0; Zdržel se – 0.
Závěrečný účet obce za rok 2010, s výhradou. Obec vypracuje nápravná opatření na
nedostatky zjištěné během kontroly Krajského úřadu (kontrola hospodaření obce za
rok 2011). Jelikož byly zjištěny nedostatky,
které požádáme opět o kontrolu. Pro - 8;
Proti - 0; Zdržel se – 0.
Opravu obecních komunikací v roce 2012
(cesta V Koutě a Z Kopečka) Pro – 8; Proti
– 0; Zdržel se – 0.
Příspěvky na obědy pro seniory. Obědy pro
celkem 6 seniorů poskytuje p. Podlipný. Pro
– 8; Proti – 0; Zdržel se – 0.

Posouzení plnění usnesení č. 39/2011 ze
14.12.2012 (rozložení finanční rezervy
obce), na současných účtech zvýší obec finanční rezervu o 5 000 000 Kč, následovně:
2 500 000 na účet KB a 2 500 000 Kč na
účet J a T. Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Zastupitelstvo projednalo: Josef Novák
požádá paní Šťastnou, aby nám připravila
ideální variantu ohledně běžného zůstatku
na běžném účtě. Lenka Stemberková podala dotaz, zda jsou již zkontrolovány platby
za prodej pozemků v lokalitě na Březině.
Josef Novák odpověděl, že nyní jedná na
katastrálním úřadě o poskytnutí informací
ohledně kupních cen. Do příštího VZ bude
předložená kontrola těchto plateb.
Zastupitelstvo neschvaluje: Využívání
3NP v budově MŠ pro volnočasové aktivity
pouze Mateřskou školkou. Průběh: Byly
předneseny rizika spočívající v současném
využívání 3.NP Mateřské školy občanským
sdružením SOSák (hlídání dětí ve 3NP v
rozporu s požárně bezpečnostními regulativy / financování provozních nákladů z velké
části z rozpočtu obce). Zároveň byli přítomni informování o záměru na rozšíření MŠ.
Diskuze k tématu trvala ca 1,5 hodiny. (Jan
Kožuský, Lenka Stemberková, Michaela
Vítková, Josef Novák, Markéta Klapková,
Petra Kubánková, pan Ondřej Veškrna, pan
Michal Lukavský). Hlasový záznam je součástí tohoto zápisu a je k dispozici občanům
k poslechu na obecním úřadě Josef Novák
podal návrh na reorganizaci MŠ - aby bylo
3NP využíváno pouze Mateřskou školou,
která tam povede volnočasové aktivity. Jan
Kožuský podal protinávrh, aby byly rozpracovány jednotlivé kroky reorganizace
a o tomto tématu hlasovali na příštím VZ.
Výsledek hlasování o protinávrhu: Pro
– 3 (Lenka Stemberková, Michaela Vítková, Jan Kožuský); Proti 4 – (Václav Knytl,
Petra Kubánková, Markéta Klapková, Josef
Novák); Zdržel se – 1 (Alena Cvejnová).
Výsledek hlasování o návrhu: Pro – 4

(Václav Knytl, Petra Kubánková, Markéta
Klapková, Josef Novák); Proti – 3 (Lenka
Stemberková, Michaela Vítková, Jan Kožuský); Zdržel se – 1 (Alena Cvejnová).
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 15. 8. 2012. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr. Markéta Klapková; Omluveni: Mgr. Věra Sirůčková, Ing. Lenka Stemberková, Bc. Michaela Vítková, Jan Kožuský; Hosté: 8 občanů
Zastupitelstvo schvaluje: Šéfredaktorkou obecního zpravodaje Zebrin paní
Zuzanu Čermákovou Pro – 5; Proti – 0;
Zdržel se – 0.
Upravené smlouvy o budoucí smlouvě kupní (pozemek č.18/1 k. ú. Sibřina) a o výpůjčce části pozemku (parc. č. 371/1). Pro – 5;
Proti – 0; Zdržel se – 0.
Smlouvu na nákup speciálního automobilu
– cisternové stříkačky značky ŠKODA pro
JSDH Sibřina. Pro – 5, Proti – 0, Zdržel
se – 0.
Finanční půjčku pro SK Viktoria Sibřina
ve výši 60 000 Kč. Půjčka bude uhrazena v
následujících třech letech snížením ročního
příspěvku na provoz. SK Viktoria Sibřina
žádala o půjčku z toho důvodu, že v dubnu
tohoto roku značnou část finančních prostředků na provoz (ca 82.000 Kč) investovala do zakoupení traktůrku na sekání trávy
(obměna původního, již opotřebovaného).
Pro – 5; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Investici ve výši 107 800 Kč na úpravu
kotelny v budově MŠ.Úprava kotelny byla
objednána pí. Stemberkovou v srpnu 2011.
Investice však nebyla schválena zastupitelstvem (dle jednacího řádu mají být zastupitelstvem schváleny všechny investice nad
100.000 Kč). Předání úprav proběhlo 10. 8.
2012 za přítomnosti starosty, dodavatele – p.
Denemarka a zástupce firmy Konstruktiva
Branko, která prováděla rekonstrukci MŠ.
Pro – 5; Proti – 0; Zdržel se – 0.

Zprávy z obce
Technická Infrastruktura
Během posledních měsíců byly iniciovány
schůzky se starostou obce Květnice panem
Ing. Prouzou ohledně možného napojení
Sibřiny na čističku odpadních vod (ČOV)
v Květnici. Volná kapacita pro naší obec
bude možná pouze za předpokladu zvýšení
kapacity ČOV Květnice. Technická řešení
jsou nyní posuzována. Po výběru vhodného technického řešení a vyčíslení nákladů
bychom měli začít jednat o nákladech spojených s úpravou ČOV, resp. o naší mož-
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né spoluúčasti. Podle současných odhadů
může realizace proběhnout nejdříve na konci roku 2013.
Pozemní komunikace
Během srpna byl opraven povrch silnice v
ulici V Koutě. V její horní části byl položen
recyklát. Spodní část byla opravena asfaltobetonovou směsí. Celý povrch poté ošetřen
asfaltovou emulzí s přesypem. Jedná se o
jeden z nejméně finančně náročných způsobů opravy a byl zvolen především z důvodu
plánované výstavby splaškové kanalizace.

Na počátku září byla ustanovena pracovní
skupina za účelem přípravy podkladů pro
vybudování chodníků a cest v intravilánech
obcí Sibřina a Stupice a propojení obou
obcí zpevněnou cestou. O tom, zda chodníky budou vybudovány, a v jakém rozsahu, rozhodne zastupitelstvo. Nyní nicméně
plánujeme vybudovat následující chodníky:
1) Chodník podél komunikace Stupice –
Koloděje – V současné době je dokončena
stezka pro chodce a cyklisty podél nové výstavby na severním okraji Stupic (lokalita »
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Na Březině). Její trasa probíhá souběžně s
komunikací Koloděje – Stupice. Dále jsou
chodci nuceni užít okraje vozovky, která
se v těchto místech nachází v minimálních
šířkových poměrech, bez krajnic, neosvětlená. Cesta je využívána pěšími zejména v
návaznosti na trasy linek příměstské dopravy vedoucí přes Koloděje (a nezajíždějící
do Stupic). Ideálním řešením by bylo pokračování trasy již hotové stezky směrem
ke Stupicím. Jejímu pokračování technicky nebrání žádná překážka. Tato trasa se
ovšem nachází na pozemcích soukromých
majitelů. S majiteli bude proto vybudování
chodníku nutno prodiskutovat a dohodnout
se na možnostech jeho realizace.
2) Propojení obcí Sibřina a Stupice – Nyní
mohou pěší, při cestě ze Stupic do Sibřiny, využít polní cestu, vyúsťující na silnici Sibřina – Koloděje
(u provozovny Progres
Servis Sibřina) a dále
okraje vozovky, která se
v těchto místech nachází v minimálních šířkových poměrech, bez
krajnic.
V rámci komplexních
pozemkových úprav byl
do vlastnictví obce na
jaře tohoto roku převeden pozemek podél komunikace Sibřina – Koloděje (pás o šířce cca
6,5 metrů – umístění
je zobrazeno na obrázku níže). Vybudovaná
zpevněná komunikace,
navazující na výše zmíněnou polní cestu, zajisStupice a Sibřina
tí bezpečnou trasu pro
pěší mezi obcemi. Pro přípravu projektové
dokumentace bude využita dokumentace z
roku 2008 na cyklostezku z asfaltového betonu.
3) Chodník podél komunikace Sibřina Koloděje – Jeho realizací by byla zajištěna
bezpečná trasa pro pěší na návaznou polní
cestu Na Hrázi a výše zmíněnou zpevněnou
cestu Sibřina – Stupice. Plánovaný chodník
by navazoval na stávající chodník v Říčanské ulici - od křižovatky ulic Říčanská a Ke
Kolodějům ve směru na Koloděje, v délce
cca. 90 m.
Náklady na provoz obce
V květnu byla podepsána smlouva s pojišťovnou Kooperativa na pojištění majetku
obce a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou obcí. Podepsání smlouvy předcházelo výběrové řízení, ve kterém Kooperativa podala nejlepší nabídku. Cena za po-
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Stemberkové, se dodavatelé hlásí o pohledávky z předešlých let, které nebyly původně
vůbec schváleny zastupitelstvem a ani nebyly v původním návrhu plánu rozpočtu. Z tohoto důvodu byly zastupitelstvem dodatečně
schvalovány úpravy manipulačních ploch v
MŠ objednané v roce 2010 za cca. 300.000
Kč (usnesení č. 35/2012 z 20.6.2012) a úpravy v kotelně MŠ, objednané v roce 2011 za
cca. 108.000,- Kč (usnesení č. 46/2012 z 15.
8. 2012). Na počátku září nás firma DePa informovala, že jí nebyly uhrazeny prostředky
za vybudování osvětlení mezi čerpací stanicí a MŠ (prováděno v roce 2009!). Přístup
předešlého vedení nejenom že budí pochybnosti (mimo jiné proto, že všechny investice
nad 100.000,- Kč musejí být schvalovány
zastupitelstvem), ale mají samozřejmě dopad i na průkaznost vedení účetnictví.
Obec eviduje pohledávku za prodej hasičského
vozu AVIA. V červenci
2011 byla paní Stemberkovou
podepsána
3. Chodník podél komunikace Sibřina – Koloděje
kupní smlouva, obsahující ustanovení, že
obec obdrží při převzetí
vozidla částku 80.000,Kč. I když si “kupující“
vozidlo převzal a došlo
dokonce i k jeho nové
2. Propojení obcí Sibřina a Stupice
registraci, obec doposud obdržela pouze
10.000 Kč. V součas1. Chodník podél komunikace Stupice – Koloděje
né době v součinnosti
s právním zástupcem
obce usilujeme o to,
aby byla částka z kupní
smlouvy uhrazena.
V současné době rov©2012 Google
něž probíhá kontrola
občany z lokality “U Křenice“. Odpověď plateb za pozemky v lokalitě Na Březině.
z ROPIDu, která bude obsahovat finanční S výsledky kontroly seznámíme občany na
náklady obce, očekáváme. Byly nově veřejném zasedání.
Péče o zeleň
zvýrazněny přechody pro chodce.
Obec se rozhodla, že se bude systematicky
Hospodaření obce
V květnu provedl krajský úřad Středočes- zabývat zelení v obcích Sibřina, Stupice
kého kraje kontrolu hospodaření obce za a přilehlých polních cestách. V současné
rok 2011. Během přezkoumání byly zjištěny chvíli pracujeme na zajištění inventarizace
závažné chyby a nedostatky (hospodaření obecní zeleně, a odborného zjištění jejího
za rok 2011 nebylo uskutečňováno v soula- stavu. Po té budou provedeny potřebné zádu se schváleným rozpočtem, byla zjištěna sahy. Dále bude následovat zpracování komneprůkaznost ve vedení účetnictví, nebyly pletního strategického plánu nové výsadby.
odstraněny nedostatky zjištěné při přezkou- Odpadové hospodářství
mání za předcházející roky apod.). Jelikož Žádáme nově přistěhovalé občany, aby si na
nám výsledek kontroly znemožňuje získávat obecním úřadě zařídili popelnici a zakoupili
finanční prostředky z dotačních titulů, požá- si zde i známku, kterou je nutno nalepit na
dali jsme o prověření opatření, která jsme po popelnici, aby byl zajištěn popeláři vývoz.
Popelnici je možné zřídit i na bioodpad (její
květnové kontrole přijali.
V této souvislosti je však nutno říci, že od vyvážení zajišťují Pražské služby). Všechny
1. 2. 2012, po rezignacích pana Vítka a paní informace týkající se odvozu komunálního
jištění je o téměř polovinu nižší v porovnání
s předešlým pojišťovatelem.
Obec také uzavřela smlouvu s městem Úvaly o společném postupu zadavatelů v rámci
dodávky elektřiny. Cílem tohoto postupu je
snížení nákladů za elektrickou energii. Veřejná zakázka již byla vyhlášena a výsledek
bude znám po 17. 10. 2012, do kdy mohou
jednotliví dodavatelé podávat nabídky.
Doprava
Obec požádala Regionálního organizátora
pražské integrované dopravy (ROPID)
o posouzení “napojení“ obce Sibřina
na městskou část Praha – Uhříněves.
Konkrétně možnost zajíždění autobusu č.
366 z trasy Křenice – Královice – Uhříněves
do Sibřiny (Křenice – Sibřina - Královice
– Uhříněves). Tímto novým autobusovým
spojením by byla zajištěna i doprava pro
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odpadu a bioodpadu Vám podá paní referentka na obecním úřadě v úředních hodinách.
Občas na úřadě řešíme stížnosti, protože
někteří občané trávu odkládají na okolní
pozemky, obecní pozemky či na pole. Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste trávu
vyhazovali do výše zmíněných biopopelnic,
kompostérů, nebo na kompost na vlastním
pozemku.
Tříděný odpad (plasty, směsné sklo, papír,
obaly Tetra Pak můžete vyhazovat do kon-

tejnerů na těchto stanovištích: náves Sibřina, náves Stupice, MŠ, ulice U Hrušky.
Nyní jednáme o zřízení stanoviště na tříděný odpad v lokalitě u kruhového objezdu v
Křenici. Prosíme na těchto místech udržovat pořádek. Díky tomu, že odpad třídíte,
získává obec prostředky za jeho druhotné
zpracování.
Vypouštění splašků do potoků a stok je přísně zakázáno. Mohou být vypouštěny pouze
do jímky, kterou musíte nechat pravidelně

vyvážet, či do čističky, kterou musíte pravidelně kontrolovat. Důrazně upozorňujeme,
že jiný způsob vypouštění splašků je nezákonný a může být pokutován
Na přelomu října a listopadu budou v obci
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. V těchto termínech:
20. 10. 2012 Sibřina na návsi 8–13 h
27. 10. 2012 Sibřina U Kýrů 8–13 h
3. 11. 2012 Stupice na návsi 8–13 h
Josef Novák, Markéta Klapková

pozvánka: vítání občánků obce sibřina s částí stupice
Milí spoluobčané, Vážení rodiče,
Obecní úřad Sibřina si dovoluje srdečně pozvat Vás a Vaše „ratolesti“ na Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice,
které se uskuteční v neděli 11. 11. 2012 od 10.00 hod. v prostorách budovy Mateřské školy v Sibřině.
Těšit se můžete na malý kulturní program, o který se postarají mimo jiné i děti z mateřské školy.
Mgr.Markéta Klapková
místostarostka obce
*) V případě, že máte zájem se zúčastnit, zašlete nám, prosím, nejpozději do 1. 11. 2012 vyplněnou přihlášku na adresu obecního úřadu, nebo
e-mailem, přihlášku lze také osobně vyplnit a zanechat v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo ve schránce OÚ. Tento slavnostní akt je
určen pro děti do 1,5 roku s trvalým pobytem v Sibřině a ve Stupicích.

Pomoci může každý
michalka se narodila
14. 1. 2007 bez komplikací, jako zdravé
dítě. do roku a půl
bylo vše bezproblémové, jen to chození
nepřicházelo.
Ve dvou letech, po vyšetření mozku magnetickou rezonancí, lékaři sdělili rodičům,
že má těžkou nemoc, kterou nelze léčit, a
se kterou se nedá dlouho žít. Následovalo
vyšetření důkladnější, kde se potvrdila dia-

gnóza, a to metachromatická leukodystrofie
(genetická nemoc), navíc v horším stadiu.
Dnes má Michalka 5 let, nemůže udržet
hlavičku, ručičky neumí používat, nesedí,
neotočí se, nevydá ani hlásku, jen brečí, má
sondu do bříška, kterou dostává jídlo a pití,
má spasticitu v nožičkách, bolestivé křeče.
Vážení spoluobčané, jistě jste již také slyšeli (z novin Náš Region, nebo z televize)
o malé Michalce. Pokud i Vy cítíte potřebu
pomoci, sbírejte s námi víčka od PET lahví.
Sběr víček probíhá až do dubna 2013.

Za vykoupená víčka rodina nakoupí speciální autosedačku a rehabilitační pomůcky.
Jakmile budete mít nastřádáno větší množství víček, můžete je, po předchozí domluvě, donést buď na Obecní úřad, nebo do
budovy Mateřské školy. U Potravin Veselka
a Potravin na Poště budou umístěny krabice, kam budete moci vhazovat menší množství nasbíraných víček. V případě potřeby
volejte na tel: 728 007 691.
Předem všem děkuji za pomoc.
Jiřina Neckářová

Plánování a výsadba zeleně v Sibřině a Stupici
Vážení spoluobčané, obec se rozhodla,
po posouzení současného stavu, věnovat
větší pozornost výsadbě a úpravám veřejných prostranství.
Na podzim proto dojde k úpravám výsadby
U kapličky na návsi v Sibřině, U pomníku
padlých a před Obecním úřadem.
Výsadba a úpravy budou hrazeny z finančních prostředků, které obec v tomto roce z
plánovaných prostředků na péči o vzhled
obce a veřejnou zeleň ušetřila. Je to například díky tomu, že zatímco v minulém roce
byla údržba zeleně ve Stupicích zajišťována
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dodavatelsky, letos jsme ji zajistili vlastními silami. Výdaje obce tedy budou výrazně
nižší, než v roce 2011, kdy se jednalo o částku v celkové výši 648.749 Kč.
Někteří z Vás se vlastními silami staráte
o zatravněné plochy před vašimi domy a
tím šetříte prostředky obce. Chtěli bychom
Vám za tuto Vaši aktivitu poděkovat a byli
bychom rádi, kdyby se počet spoluobčanů
starajících se o zatravněné plochy před svými domy rozšířil. Ušetřené peníze můžeme
věnovat do výsadby nových stromů, keřů a
sadovnických úprav po celé obci.

A co tedy na podzim plánujeme?
Při sadovnických úpravách budou vybrány
druhy, které vyžadují minimální údržbu (závlaha, řez, ochrana před zimou), jsou mrazuvzdorné a po většinu roku vypadají dobře.
Prostor kolem kapličky bude osázen stálezelenými keři, které budou doplněny
keři kvetoucími. Abychom snížili náklady
na rostlinný materiál, stávající vysázená
mochna, která zabírá největší prostor, bude
z části využita i do nové výsadby.
U pomníku padlých nejprve upravíme řezem stávající jalovce, odstraníme nálety »
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v podobě zlatice a šípkových růží. Po té
bude prostor okolo pomníku doplněn opět o
stálezelené a kvetoucí druhy a také o štěrk.
Výsadba bude provedena tak, aby byl zachován celkový ráz místa.
Jak u Kapličky, tak u pomníku bude využit
anorganický materiál (štěrk, mulčovací kůra),
který má tu výhodu, že nevyžaduje žádnou
speciální údržbu (pouze občasné doplnění)
a v kombinaci s rostlinami vytváří zajímavý
a působivý prvek. Další výhodou je, že štěrk i
kůra drží vláhu, tudíž se uspoří náklady na zavlažování a neprorůstá jimi tolik plevel (opět
úspora nákladů na odplevelování záhonů).
Prostor před Obecním úřadem je rovněž
nutno oživit, neboť v této podobě neplní

svoji hlavní, reprezentativní funkci, která
je především v případě Obecního úřadu
potřebná. Pro snížení nákladů na rostliny,
ponecháme stávající vysazené rostliny (borovice, stříbrný smrk, kompozice jalovce,
tavolníků a levandule) a doplníme je o další druhy opět v kombinaci s anorganickým
materiálem. Za použití vhodně zvolených
druhů rostlin bychom rádi vytvořili kompozici, která bude celoročně působivá, tedy i
přes zimní období, kdy je většina dřevin ve
fázi klidu.
Z financí, které uspoříme na údržbě a
na rostlinném materiálu bychom rádi
na jaře zvelebili další místa v Sibřině
a Stupici. Chybí zde více kvetoucích keřů,

trvalkových záhonů a celkově pěkných
kompozic. Právě v této souvislosti můžete
pomoci i Vy, občané, když se postaráte
o zeleň před svými domy, ať již se jedná
o sekání trávy či občasné prořezání živých
plotů nebo pletí záhonů.
Období od září do listopadu je vhodné např.
pro zakládání trávníků, zakládání živých
plotů, výsadbu a přesazování okrasných
stromů, keřů, ovocných dřevin nebo pro výsadbu a řez růží. Pokud si nebudete vědět
s něčím rady, obraťte se na obecního „Zahradníka Šikulu.“
Krásný a barevný podzim.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.

Loučení s létem – ohlédnutí za akcí
Pokračování ze strany 1.
Zhruba ve 14 hodin vše vypuklo. Celkem
bylo pro malé soutěžící všech věkových
kategorií přichystáno 12 stanovišť s různými disciplínami. Děti si mohly vyzkoušet
např. svoji zručnost (při stříhání bonbónů
se zavázanýma očima), svoji statečnost
(při chůzi na laně), svoji dobrou mušku
(při stříkání proudu vody z hadice na terč),
nebo svoji vytrvalost (při skocích v pytli).
Na každém stanovišti po splnění daného
úkolu získávali soutěžící razítka, která,
když všechna nasbírala, sloužila pro získání sladké odměny. U těch nejmenších
jsme samozřejmě přimhouřili oko, ale musím říci, že všechny děti byly moc šikovné
(skoro to vypadalo, že doma pravidelně

trénují.). Zájem zasoutěžit si, byl velký,
celkem si pro odměnu přišlo 80 dětí. Během odpoledne však měly děti i dospělí
možnost dozvědět se něco zajímavého o
pejscích. Navštívili nás totiž pracovníci
z kynologického klubu Mochov, kteří s
sebou přivedli svoje chlupaté svěřence a
názorně předvedli, co všechno se může
takový pejsek naučit, když se mu páníček
dostatečně věnuje.
Na hřišti během odpoledne probíhal nábor
mladých talentů do fotbalového oddílu Sibřina, přičemž trenér při výběru vhodných
kandidátů své svěřence rozhodně nešetřil.
Doplnit řady fotbalistů se rozhodly dokonce i dívky, a pak, že je fotbal mužský sport.
Pro děti však bylo připravené další pře-

kvapení, za nasbíraná razítka se mohly
zdarma svést na opravdovém koni přímo v
nově otevřeném Jezdeckém areálu Sibřina.
Pro ty menší byli přichystáni malí, neméně
roztomilí, poníci.
No a jak nejlépe završit tak příjemné odpoledne? No přece dobrým jídlem a pitím. K
večeru byl připraven táborák, kde si každý
mohl opéct buřty. Nutno zmínit také fakt,
že o dospělé, resp. jejich pravidelný pitný
režim, se po celé odpoledne vzorně staral
pan výčepní z Hospůdky na Hřišti.
Děkujeme všem rodičům a dětem, že se
přišli pobavit, zasoutěžit si a těšíme se na
viděnou zase příští rok.
Za organizátory
Jiřina Neckářová

foto: Michal Lukavský
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Představujeme Vám
Pane Liebschere, představte se, prosím,
našim čtenářům. Jak dlouho již žijete na
Sibřině a v čem spočívá Vaše podnikání?
Jmenuji se Pavel Liebscher a pocházím z
Prahy. Do Sibřiny jsem se přiženil v roce
1994 a od roku 2000 jsem zde začal podnikat. Moje manželka mi od samého začátku
podnikání velmi podporuje a pomáhá. Obor
podnikání je výroba cementového zboží a
výrobků z umělého pískovce. Snažím se
vždy vyhovět zákazníkovi a to i v případech,
kdy u jiného výrobce neuspěl. Většina naší
produkce je zaměřena na atypickou výrobu,
kdy na základě dodaných podkladů (výkresů) zajistíme výrobu požadovaných komponentů včetně potřebných forem. Poradenská
činnost v oblasti práce s těmito materiály je
samozřejmostí. Dále jsem spolujednatelem
firmy PLK s.r.o, která cca poslední 4 roky
provozuje internetové obchody se zaměřením na bazény, hračky, dětské zboží.
Pane L., jistě máte i nějaké záliby. Zajímalo by mě, jak trávíte volný čas. Dáváte přednost rekreaci na zahrádce s rodinou nebo
rád cestujete? Je nějaké místo, kam byste se
rád podíval nebo kam se rád vracíte?
Mojí zálibou je vaření, kterému se věnuji již
řadu let. Dovolenou trávím nejraději na horách
v zimní sezóně. Zde se věnuji snowboardu.

Můžete nám prozradit jak se Vám tu líbí a
je něco, co se Vám na Sibřině a okolí obzvláště líbí a naopak, co Vás tady nejvíce
mrzí, co byste rád, aby se změnilo?
Sibřina je dobré místo na bydlení i podnikání. Výhodou je dobrá dostupnost do Prahy
a blízkost hlavních komunikací na všechny směry. Až bude vybudována kanalizace
a nový vodovod, bude to velký přínos pro
celou obec.
Prozraďte nám také něco z Vašeho soukromí, kolik máte dětí, vnoučat, co rád
jíte, případně zda i sám vaříte. Máte nějaký oblíbený recept, který nám můžete
prozradit?
Mám 15letou dceru, která se věnuje sportu
a studuje cizí jazyky, které uplatní ve své
budoucí profesi. Ještě se vrátím k mému koníčku – vaření a doporučuji vyzkoušet tento
recept: Špagety s cherry rajčátky:
Na pánvi rozpálíme olivový olej, do kterého
vložíme nadrobno nakrájenou malou cibulku – nejlépe šalotku – kterou necháme zpěnit, přidáme nadrobno nakrájené 2 stroužky
česneku, který krátce orestujeme.
Potom přidáme hrst cherry rajčátek rozkrájených na půlky. Až rajčata pustí šťávu,
celou směs osolíme, opepříme a okořeníme
nejlépe čerstvou bazalkou. Takto připrave-

nou směs odstavíme ze sporáku, přidáme
1 lžíci másla a špagety, které současně vaříme tak, aby byly na zkus scezené, avšak bez
propláchnutí studenou vodou vložíme do
pánve s připravenou směsí a vše důkladně
promícháme.
Špagety naservírujeme na talíř a posypeme
strouhaným sýrem (doporučuji parmezán) a
máme hotovo. Přeji dobrou chuť.
Moc děkuji za Vaše odpovědi a za čas, který jste mi věnoval.
Přeji hodně zdraví a ať se Vám daří Vaše
podnikání a všechny Vaše aktivity i v budoucnu.

Představujeme Vám: Ze Stupic na paralympiádu v Londýně

22. srpna 2012 odletěla spolu s dalšími
handicapovanými sportovci paní Daniela
Vrátilová, aby reprezentovala Českou republiku v hodu oštěpem. Proč píšu právě o
ní? Je totiž naší sousedkou. Bydlí ve Stupicích a často se s ní zde můžete setkat na
dětském hřišti, kam chodí se svou dcerou
Emičkou. Daniela i její manžel patří k aktivním sportovcům s handicapem, oba se
zúčastnili například paralympiády v Pekingu v roce 2008 nebo Mistrovství světa na
Novém Zélandu v roce 2011.
Jak dlouho už bydlíte ve Stupicích? Odkud
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vlastně pocházíš?
Ve Stupicích jsme od roku 2004, od března.
Pocházím z Prahy 9. Dům jsme si koupili na
konci roku 2003 a protože byly kolem zakoupení nějaké problémy, nastěhovali jsme
se později.
Proč jste si vybrali zrovna Stupice?
V tu chvíli jsme hledali v okolí Prahy byt,
protože v porovnání s Prahou jsou zde byty
levnější. Nevybrali jsme si to zde, že bychom chtěli bydlet zrovna ve Stupicích, ale
podle finanční situace.
Jsi zde spokojená?
Chtěli jsme mít něco svého, být sami. Bydleli jsme do té doby s babičkou. Takže pro
nás to bylo – i když jsme zpočátku žili v nedodělaném bytě – strašně krásný. Postupně
nám docházelo, že je to na MHD daleko, že
cesta do práce trvá dlouho, zvlášť v zimě to
bylo nepříjemné. Pak jsme začali používat
auto. Ale po narození Emičky jsem ocenila
klid, užíváme si na dětském hřišti, to nám
moc vyhovuje. Pro výchovu dětí je to tady
ideální. Tohle se mi tady líbí. Ale chybí mi
tu obchody – pekařství třeba. Také školka
je pro mě daleko, myslím bez auta. Cesta
zabere hodně času. Koloděje jsou pro mě

snáz přístupnější než Sibřina. I na kole je
cesta do Sibřiny nebezpečná díky úzkým
silnicím a velkému provozu. Kdyby zde
byla nějaká cyklostezka, bylo by to lepší.
Cyklostezka – ideální.
Mluvila jsi o tom, že s manželem jezdíte na
Vyšehrad pracovat. Co vlastně děláš?
My jsme vychovatelé, tedy spíš cvičitelé v
Jedličkově ústavu. Práce nám začíná od 12
hodin, nejprve administrativní, pak od dvou
hodin chodí děti na kroužky, nejprve malí
prvňáčci, pak Ti starší. Máme tam různé
sporty – atletiku, cyklistiku, lukostřelbu…
My jsme víceméně dělali tu atletiku. Já jsem
nyní na mateřské, Petr tam pracuje místo mě.
Jak jste se poznali s manželem, sehrál
v tom roli sport, kterému se oba věnujete?
Ano, díky sportu. Manžel je také handicapovaný sportovec, také spadá do nejlehčí
kategorie. Seznámili jsme se na závodech,
později mě i trénoval. Já i manžel jsme prodělali dětskou mozkovou obrnu.
Manžel byl tedy Tvým trenérem – jak to
ovlivnilo Váš vztah?
On mě trénuje pořád. Jak to ovlivnilo náš
vztah? My jsme to neřešili. Akorát já z pozice svěřence si více dovoluji. „Já to dělat »
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Představujeme Vám: Ze Stupic na paralympiádu v Londýně
nebudu,“ odmlouvám, „už to stačí...“ Máme
ještě společného trenéra, je z Jičína, odkud
pochází můj manžel, a tomu bych v životě neřekla „stačí“. Více odsekávám svému
manželovi.
Ty sama jsi chodila jako dítě do Jedličkova
ústavu?
Ne, já jsem se tam dostala později. Jezdila
jsem do lázní. Jako malá jsem špatně nesla
odloučení od maminky, tak jsem
začala jezdit pravidelně až ve 12
letech, vždy na 2 měsíce o prázdninách, abych nezameškala školu. Chodila jsem tam na atletický
kroužek. S kamarádkou jsme si
říkaly, že by bylo super najít něco
i v Praze.Naše lázeňská trenérka
nám dohodila Jedličkův ústav a
my jsme tam docházely na trénink.
Takto jsem se tedy dostala ke sportu.
Jsi postižená od narození?
Od narození. Neví se přesně, kdy
k tomu došlo – první verze je, že
mi zmáčkli hlavičku při porodu.
Druhá, že máma prodělala horečku, nachlazení nebo chřipku
v raném těhotenství. Při porodu
řekli mámě, že jsem zdravá. Na
mé postižení přišly vlastně babičky, když mi bylo půl roku. Nezdálo se jim,
jak chytám věci do levé ruky. Od té doby se
mnou cvičili „vojtovku“. S mým manželem
ji cvičili od narození, jeho postižení není
tak vidět, u mě se nepodchytilo včas, je to
více vidět.
Jak jsi vnímala svůj handicap? Jako velké
omezení? A co okolí?
Základní škola proběhla dobře, nikdo se
mi neposmíval, na rozdíl od mých známých s postižením jsem měla štěstí. Přechod na střední školu byl těžší, hlavně to
„oťukávání“ na začátku. Ptali se, proč nemusím na tělocviku to či ono, musela jsem
vysvětlovat a bylo to samé „Ukáž“, to je
asi nejhorší.
A co období puberty a prvních lásek?
Já jsem to cítila jako strašnou překážku a

přitom kluci to tak nevnímali. Spíš se děvčatům posmívali kvůli jiným věcem, mě
brali normálně.
A sport pomohl při překonávání pocitů
méněcennosti? Vlastně ses dopracovala
hodně daleko.
Já jsem o tom vlastně nikomu neříkala. Začala jsem takto pravidelně sportovat až na
střední škole. Spolužačky si myslely, že si

jdu jen tak zaběhat, jenže potom vyšel článek v časopise, který mě prozradil. „Ty si
děláš srandu, ty jsi měla medaili!“ Bylo to
v roce 2002 na Mistrovství světa, dostala
jsem bronzovou medaili. „Okamžitě ji zítra
přines...“ a já jsem úplně žasla nad jejich zájmem. Říkaly: „Ty jsi tak dobrá,“ a já jsem
se úplně styděla. Styděla jsem se, když jsem
měla říct, že jsem handicapovaná, že závodím za handicapované... Okolí mě povzbuzuje, ale já to neříkám nikomu na potkání.
Jak se změnil život po narození Tvé dcery?
Plánovali jste to?
Ano, bylo to naplánované, podařilo se nám
to hned, takže jsme čas neztráceli (směje
se). Po Pekingu nebyly žádné velké závody,
MS bylo až v roce 2011. Emička se narodila
v prosinci 2009 a od svého půl roku s námi

Hlavní úspěchy daniely vrátilové
MS Lille – Francie 2002: 3. místo v běhu na 100 metrů
ME Assen Holandsko 2003: 2. místo běh na 100 m; 3. místo běh na 400 m;
3. místo běh na 400 m; LPH Atény 2004 cyklistika
MS v New London – USA 2005: 2. místo běh na 100 m; 2. místo běh na 200 m;
1. místo vrh koulí
MS Assen Holandsko 2006: 4. místo vrh koulí
LPH Peking 2008: 4. místo hod diskem (paralympijský rekord)
MS Christchurch NZ 2011: 5. místo oštěp
MČR 2011 Spastic Handicap: 1. místo disk, 1. místo oštěp
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jezdila na závody. Byla hodná. Později,
když jsem už nekojila, ji hlídala babička. V
době MS na Novém Zélandu se rozchodila,
u toho jsem bohužel nebyla. Když to jde,
jezdí se mnou i na soustředění.
Vedete ji ke sportu?
My nemusíme. Ona docela sama – vezme si
třeba klacík a hází „jako maminka“.
Brzy odjedeš na 14. paralympiádu do
Londýna (rozhovor proběhl 16.
8. 2012 – pozn. red.). Kolikátá je
to tvoje paralympiáda??
Třetí. Athény, Peking, Londýn.
Co děláš, když zrovna netrénuješ? Máš vůbec nějaký volný čas?
Prázdniny byly hodně cestovatelské, měli jsme soustředění v Jičíně a v Bělině. Domů jsme přijeli
jen na chvíli, vybalili, sbalili další
věci...
Co dovolená?
Plánujeme po Londýně. Chtěli bychom někam k moři.
Těšíš se na Londýn?
Těším i netěším. Tři týdny tady
nechat manžela, dceru, domácnost... Je to na dlouho. Naštěstí to
manžel zvládá, on je fajn. Ale nikdy s ní nebyl takhle dlouho sám,
ani já jsem s ní nikdy nebyla 3 týdny sama. Vždycky jsme byli dva. Bude to
první dlouhé odloučení.
Jak se cítíš nyní po všech těch přípravách?
Unavená. Těším se, až si odpočinu. Já to
mám vždycky tak, že týden klidu před závodem mi pomůže, takže doufám, že forma přijde.
Proč jsi vlastně přistoupila na rozhovor se
mnou?
Přemýšlela jsem nad tím, když jsi mi volala, že by byl dobrý nějaký sponzoring,
nebo jen zájem o mě, nějaký článek v místním zpravodaji. Mí známí – sportovci –
kteří jsou z malých měst, jsou podporováni
místním starostou, tedy i sponzorováni. Já
jsem nevěděla, jak jim to sdělit. Ne že bych
chtěla být nějak moc populární, je to spíš
praktická potřeba. Také mi to přijde hezké,
že když se někdo vrátí z nějakého závodu,
tak se o něho v jeho městě zajímají. Vždycky jsem doufala, že si na to přijdou sami
(směje se).
Děkuji za rozhovor.
V této chvíli, kdy posílám rozhovor do redakce Zebrinu, je již Daniela v Londýně
a má za sebou slavnostní zahájení. Až budete tento rozhovor číst, budeme již možná vědět, jak si na své třetí paralympiádě
vedla. Nyní stále ještě držím palce a přeji
hodně štěstí.
Připravila Pavla Veškrnová
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Sibřinsko–Stupické fórum: Pošťácká pohádka
Byla, nebyla v Sibřině na okrese Praha-východ jedna pošta. Dlouhá léta fungovala k
plné spokojenosti všech, všichni byli spokojeni. Postavila se nová pošta a všichni se
tu měli rádi. Každé ráno za svítání přijelo
na poštu pošťácké autíčko se svým nákladem, na to zde již čekala paní doručovatelka a poštu si převzala. Ihned vše rozdělila
a připravila pro všechny doručovatelky
tak, že po příchodu paní poštmistrové paní
doručovatelka Kýrová popadla svůj bicykl
(tož jediný technický prostředek pro ulehčení práce doručovatelek (!) a ať už byl
déšť, mráz, sníh, horko nebo zima, vyrazila
na trasu a poštu doručila. Ve výsledku jsme
všichni ráno, nejpozději brzo dopoledne,
měli ve schránce svá psaníčka, noviny, tolik milované složenky, malé balíčky apod.

Pravidla pro zveřejnění
příspěvků
Vážení občané, právě v rukou držíte
nové číslo občasníku Zebrin. S novým
názvem bychom rády zavedli i nová
pravidla pro uveřejňování příspěvků,
od Vás, občanů. V předchozích číslech
bývalo zvykem, že se uveřejňovaly články, které měly za cíl urážet, osočovat a
jiným způsobem napadat konkrétní osoby či skupinu osob. Na základě zveřejněného článku pak musel být vymezen
prostor na reakci dotčené strany a bylo
to stále dokola, přičemž už nebylo možné umístit na stránky Zebrinu to, co by
vás třeba skutečně zajímalo. Na základě této skutečnosti jsme se rozhodly, že
články podobného ražení na stránkách
Nového Zebrinu zveřejňovat nebudeme.
Rády bychom, aby Nový Zebrin byl občasníkem, na který se budete těšit, který
vás bude bavit a který, doufáme, budete
tvořit spolu s námi.
Proto si redakční rada vyhrazuje právo
nezveřejňovat takové příspěvky, které
budou vulgární nebo urážející. Samozřejmě se nebráníme diskusi a různým
názorům, ale všechny příspěvky by
měly být v rámci slušnosti, i když mohou vyjadřovat kritický názor nebo nesouhlas s jakýmkoliv problémem.
Budeme rády, když nám zašlete svoje
nápady či náměty na zajímavé články.
Rovněž budeme rády, pokud nám napíšete, jak se vám Nový Zebrin líbí, případně co byste na něm změnili, co vám
v něm chybí, apod.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Nového Zebrinu.
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A jelikož bylo pošty hodně, tedy i práce
bylo hodně, musela se paní doručovatelka
vrátit na trasu třeba podruhé a rozvést další
várku, tolik „očekávané letáčky“ a podobný bordel. Tu nejvyšší pan Poštmistr sedící
někde vysoko na pošťáckém obláčku usoudil, že té odvedené práce je ještě málo, musela paní doručovatelka, stejně jako všechny ostatní, tu nakouknout přes plot každého
baráčku, jestli se třeba na zahradě neobjevil
nový bazének, skleníček nebo něco jiného a
tuto informaci co nejrychleji předat na obláček „Nejvyššího pana Poštmistra“. Jenom
on a možná ještě někdo na větším obláčku
než seděl on, nejvyšší totiž věděl, proč. Ale
stejně se tu měli všichni rádi a žili si tu
dlouhá léta krásně pospolu… Teď by jako
v každé krásné pohádce mělo být napsáno,
že jestli neumřeli, mají se tu rádi dodnes.
Ale realita je bohužel trochu jiná. Tak trochu tržní. I když to zní taky jako pohádka,
ale hodně nepovedená. Jednoho dne přijel
na Sibřinskou poštu jeden z nejvyšších pošťáků, a usoudil, že posouzeno tržně ,paní
doručovatelka a paní poštmistrová nejsou
hodny tak vysokých odměn, sibřinská paní
doručovatelka si ani nedokáže práci usnadnit třeba tím, že si koupí (samozřejmě za
své peníze) nové a větší kolo, že používá již
léta kolo jiné – téměř historické, což nepůsobí příliš pozitivně, to znamená, že nechce
jít s dobou a potvrdit tak, že pošta své služby stále zdokonaluje. A tak tento „nejvyšší
pan Pošťák “ rozhodl, že nejsou hodny této
dobroty, je třeba trestat a nějaký ten peníz
ubrat. Stejně málo koukali přes ploty a žalovaly, stejně málo přiváděly nové dušičky
k paní poštmistrové, aby s nimi uzavřela nějakou výhodnou smlouvu o pojištění
nebo něco podobného. Takže jediné řešení:
smluvně peníze ubrat a práci přidat. V tom
by byl čert, aby pošta neušetřila, když šetří
všichni. A výsledek? K 1. srpnu 2012 ode-

šla paní poštmistrová Dáša Pokorná, která
pracovala pro „nejvyššího pana Pošťáka“
nejméně 40 (!) let, odešla paní doručovatelka Pavla Kýrová (pracovala zde 22 let (!).
Ta se ještě přesto, že už nemusela, snažila
dělat to, co dělala dlouhá léta, tedy snažila se doručit poštu do našich schránek v
ranních hodinách. Pokud se pošta přivezla
do Sibřiny a zde si ji sama připravila, byla
ráno v našich schránkách. V rámci úspor
se však pošta přestala do Sibřiny dovážet,
pro Sibřinskou poštu si tedy musela dojet
sama do Úval. To že ve vlastní režii a za
své, to je samozřejmé, i když smutné. Ale
když začala mít problémy s tím, aby ji s kilogramy pošty pro Sibřinu, Stupice a Křenici laskavě někdo „ochotný“odvezl z pošty
Úvaly zpět do Sibřiny, aby si zde mohla po
roztřídění poštu opět naložit na své historické kolo a doručit do schránek, došla ji
s konečnou platností trpělivost a definitivně skončila. A současnost? Takto se nyní
doručuje. V nejlepším případě projíždí dopoledne Sibřinou pošťácké auto s řidičem,
vedle automobilu kráčí doručovatelka (někdy dokonce doručovatelky dvě !!!) a vykonávají to, co dříve zvládla jedna Kýrová se
svým jedním stařičkým vlastním kolem. A
podezření, že vše nefunguje jako dříve, že
záhadným způsobem čekám na doporučenou zásilku 5 dní místo dřívějších cca 2 je
možná už jenom moje zaujatost. Promiňte,
musím končit, je 17:30 hodin a právě projíždí pošťácká karavana – tedy ranní pošta.
Takže si letím pro doporučený dopis, na
který čekám již týden, snad už bude přivezen. (Nepřivezli, co se dá dělat, alespoň že
sousedce přivezli takhle navečer důchod,
který dříve dostávala ráno. Alespoň jedna
radost pro někoho). Co dodat. Snad pouze:
Holky z pošty Sibřina, děkujeme. Už to asi
nikdy nebude jako dříve.
M.Lukavský

Pošťácká pohádka – Reakce České Pošty
V zájmu zkvalitnění služeb poskytovaných navracení se pěší listovní doručovatelky na
zákazníkům České pošty, došlo od 1.7.2012 poštu pro další materiál k roznášce. K auk převedení pěšího listovního doručování torovu vyjádření, cituji: „tolik „očekávané
na listovní doručování motorizované, spa- letáčky“ a podobný bordel“ …si dovoluji
dající pod poštu Úvaly. Tím se odstranily poznamenat, že roznáška propagačního
problémy, které autor zmiňuje ve svém a informačního materiálu je standardní
článku – například využívání jízdního kola službou, kterou poskytuje Česká pošta
(které je mimochodem běžným prostřed- pro své zákazníky a v případě, že si adrekem k ulehčení práce poštovních doručo- sáti letáky nepřejí dostávat do schránek ,
vatelek, a za které v případě používání kola stačí schránku viditelně označit nápisem:
vlastního, pobírají finanční náhrady). Další „Nevhazovat propagační materiály“. Tuto
komplikace byly spíše poštovně – techno- službu konečně poskytují také další pošlogického charakteru, můžu jmenovat ně- tovní operátoři a roznáškové služby, které
kolikerou překládku poštovního materiálu jsou v konkurenčním vztahu k České poště.
na poštu Sibřina, roztřiďování pošty po Centralizací listovního doručování k poště
příjezdu kursu k této poště, stejně tak časté Úvaly došlo k posílení doručovací služby »
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v dalších obcích, v případě absence listovní
doručovatelky lze navíc okamžitě zařídit
její náhradu. Autor naráží na počet doručovatelů a časy doručování v Sibřině. Protože
motorizované doručování zajišťuje dodání
i v jiných obcích, cestuje služebním vozidlem více listovních doručovatelů. Co se
týká času doručování, podle jízdního řádu
je obec Sibřina navštívena od 10:15 hod po
dobu doručování pošty (přibližně do 11:30)
,motorizace je na poště Sibřina přítom-
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na také od 14:40 hod (přibližně 10 min.).
Časy jsou samozřejmě přibližné – záleží na
množství materiálu k doručení, aktuálních
povětrnostních podmínkách apod. Tento motorizovaný okrsek obsluhuje mimo
obec Sibřina ještě obce Květnice, Stupice,
Křenice a Sluštice. Pro úplnost lze dodat, v
personálním obsazení došlo ke změnám v
pozici vedoucí pošty, kdy po dobrovolném
odchodu paní vedoucí k 31.7.2012 je v současné době na poště Sibřina nová pracov-

ní síla, která, ač „nepošťák“, zvládá svoji
novou práci s dobrými výsledky. Za to ji
náleží poděkování.Pokud má některý z adresátů problém s doručováním balíkových
a listovních zásilek, důchodů či jiných poštovních zásilek, může se obrátit přímo na
poštu v Sibřině nebo na jakoukoliv poštu v
okolí. Přeji klidný den,
Bc. Aleš Havránek
provozní ředitel regionu
Region Střední Čechy

Mateřská školka
Co nového ve školce?
Největší změnou je asi složení tříd - do konce minulého školního roku jsme měli třídy
věkově smíšené a nyní máme třídy rozdělené na děti starší (předškoláky) a děti mladší. Toto rozdělení bylo velmi žádáno rodiči
v dotazníkových šetřeních v předchozích
letech. Po tomto školním roce vyhodnotíme, který systém se nám jeví jako lepší a
rozhodneme se, jaké složení tříd zvolíme
pro další školní rok. Školní vzdělávací program máme stále stejný a je možné si ho
stáhnout z webových stránek školky:
www.skolka-sibrina.webnode.cz.
V průběhu školního roku plánujeme uskutečnit řadu výletů (včetně již tradičního
mikulášského výletu do dolu Marie v Příbrami), pozveme nějaká divadélka a rovněž
pokračujeme v pravidelném docházení do
solné jeskyně. Přejeme všem příjemný školní rok 2012-13
Nastal zas školky čas…
Prázdniny jsou za námi a školka opět ožila a je plná dětí. Některé jsou veselé a jiné
zatím ještě trochu smutné a občas ukápne i slzička. Pro spoustu rodičů je to také
docela velká rodinná změna – dítě, které
bylo s nimi stále doma, začalo docházet
do své první vzdělávací instituce…. Přínos docházky do školky je určitě pro děti
nesporný a existuje celá řada studií, které
toto dokládají. Pro dítě to také znamená, že
se začíná osamostatňovat a do jeho života
vstupují lidé, kteří nesouvisí s jeho vlastní
rodinou. Někdy jde vše snadno a někdy mohou nastat i problémy…
Úkolem školky je připravit děti po všech
stránkách na další vzdělávání v základní
škole. Učitelky rozvíjí děti v oblasti samostatnosti, komunikace, motoriky, estetiky
a také v oblasti rozumové. I když si myslíte, že Vaše dítě dobře znáte a máte v tomto
případě pravdu, protože ho opravdu znáte
nejlépe ze všech, učitelky ho vidí v úplně
jiných situacích než Vy a tak je pro dobrou
kvalitu předškolního vzdělávání nezbytná právě spolupráce učitelek s rodiči dětí.
Učitelky potřebují vědět, zda se u Vás něco
významného děje, zda má dítě z něčeho
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strach, jaké problémy s dítětem pociťujete
Vy doma apod. Učitelky také potřebují s
Vámi sdílet poznatky, které získají o dítěti
při jeho působení ve třídě. Pokud s Vámi
chtějí něco řešit, byť nepříjemného, nepovažujte to nikdy za útok na Vás nebo Vaše
dítě, vždy se jedná o snahu pomoci Vašemu dítěti, aby se rozvíjelo na horní hranici
svých možností a dosahovalo co nejlepších
výsledků.
Pokud se případný problém zachytí v předškolním věku, jde vždy snadněji řešit, než
zanedbaný problém, který se projeví a na
základní škole. Pokud tedy máte i Vy pocit,
že Vaše dítě je v něčem tak trochu zvláštní

nebo se mu něco tak úplně nedaří, určitě to
prokonzultujte s paní učitelkou. Ve školce
Vám také vždy doporučíme, zda je potřeba
se objednat na nějaké specializované pracoviště a případně na jaké.
Věříme, že při otevřeném vzájemném dialogu budou z naší školky odcházet do základních škol samé zralé, připravené a spokojené děti.
Kontakty:
ms.sibrina@centrum.cz;
www.skolka-sibrina.webnode.cz;
ředitelka: Mgr. Zuzana Svobodová,
tel. 607 874 919; zástupkyně: Věra Koubová,
tel. 603 342 047

Nabídka kroužků pro školní rok 2012/13
Tvořílek: středa po obědě, vede Simona Plašilová
Vaření: pátek po obědě, vede Jana Procházková a Lubka Šustrová
Veselá pusinka: logopedický kroužek, vede Zuzana Svobodová
Cvičení s úsměvem: pondělí od 13ti hodin, vede paní Petra Horká
Angličtina: čtvrtek po obědě, vede paní Olga Kyselová
Ostatní kroužky zajišťuje nejen pro školku o.s. Sosák a je možné děti na jejich kroužky
předávat přímo ze školky, což jistě uspoří rodičům nemalé množství času.
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Letem světem se SOSákem
Tak se nám rozběhl školní rok a až budete
číst tyto řádky, poběží i naše akce naplánované na tento školní rok.
Malá vzpomínka na léto: Děkujeme všem
dětem a rodičům, kteří se s námi rozhodli
strávit léto nejen na půdě sibřinské mateřské školy, ale také na její zahradě. Dva týdny s vámi byly báječné, plné dobrodružství,
tvoření a zábavy. Na závěr jsme se nechali
unést balonem výš k oblakům, abychom se
na věci dole mohli podívat s nadhledem.
Těšíme se na příští prázdninovou půdu,
rádi se s vámi zase vydáme na
cestu, třeba opět vzhůru. V září
se otevřely jako každý (již pátý)
rok kroužky v půdě MŠ, jejich
přehled najdete v aktuální podobě
na www.sosakos.cz. Pokud budete mít zájem přihlásit sebe nebo
své děti, zjistěte, prosím, aktuální
stav míst, kontakt najdete také na
webu.
Kromě kroužků jsme na každý
měsíc naplánovali mnoho dalších
akcí. V září jsme se zúčastnili
Květnického Ušáka. 23. 9. si mohou (mohli) děti i dospělí vyrobit

indiánský lapač snů. Koncem měsíce proběhne mozaiková dílna, abychom dokončili naši část práce na projektu „Líbí se nám
před školkou“, jehož cílem je úprava prostranství kolem MŠ Sibřina. O. s. SOSák
v rámci projektu přislíbilo vyzdobit okolí
mozaikami. Dílna se koná 28. až 30. 9., budeme vděčni za každou pomocnou tvůrčí
ruku.
V říjnu se na stupických polích budou
prohánět děti s draky v oblacích (6. 10.),
v půdních prostorách se odehraje semi-

nář kreslení pravou mozkovou hemisférou
(5. – 6. 10.), podzimní bazar (12. – 13. 10.) a
podzimní příměstský tábor pro děti školou
povinné (25. - 28. 10.). V listopadu nás čekají tradiční tvůrčí dílny, jejich přehled najdete na webu o. s. SOSák a na pozvánkách.
V prosinci nás čekají tradiční adventní a
vánoční sosácké akce. První neděli v prosinci (2. 12.) plánujeme lampionkovou
dílnu, průvod s vlastnoručně vyrobenými
lampionky a andělskou poštu. Na Štědrý
den (24. 12.) setkání u kapličky na návsi
v Sibřině. Na závěr bych ráda poděkovala o. s. Ušák z Květnice za
to, že nabídli našemu o. s. spolupráci při pořádání akce Květnický
Ušák (8. 9.). Nás SOSáky to moc
potěšilo, dali jsme do svého podílu
práce na této akci všechny své síly,
abychom projevili, nakolik si této
spolupráce vážíme. Doufám, že se
brzy sejdeme při podobné příležitosti, protože to bylo super!
Zde Ušáci zveřejnili fotografie z
akce: http://www.facebook.com/
kvetnickyusak
Pavla Veškrnová – 16. 9. 2012

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOSák USPĚLO V GRANTOVÉM ŘÍZENÍ „POMÁHÁME SPOLEČNĚ“
Již po páté ČSOB a ERA vypsaly grantové celkovou částkou téměř 1 milion korun.
né dětem, dospělým i aktivním seniorům,
řízení dobrovolnického programu Pomáhá- Náš projekt Tvořivá setkání je jedním z slouží nejen místním lidem, kteří žijí v naší
me společně na podporu projektů v nezis- nich. Finanční částka 30.000,-Kč pomůže obci, ale i lidem v blízkém i širokém okolí.
našemu sdružení zrealizovat další víken- Realizací projektu bude naplněn jeden z cílů
kovém sektoru.
Tento rok byl zájem o podporu největší v dové nedělní tvořivé dílny, které jsou hojně sdružení a to poskytnout všem, kteří chtějí
celé historii programu. Dohromady se do navštěvované. Proto je čím dál těžší zajistit, aktivně trávit svůj volný čas, zajímavá tvoletošního grantového řízení přihlásilo 64 aby byly dílny přívětivé nejen zázemím, ale řivá setkání se starými řemesly, netradičníprojektů v celkové výši přes 1,8 milionu ko- i cenou.
mi i tradičními materiály a technikami.
run. Hodnotící komise, složená ze zástupců Dílny jsou součástí celoročního projektu Na setkání s Vámi na některé z našich akcí
zaměstnanců a managementu nakonec vy- realizovaného od roku 2001 pod názvem v obci Sibřina se těší SOSáci.
brala 38 projektů, které budou podpořeny Tvořivá setkání a kultura na vsi, jsou určewww.sosakos.cz
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Dobrovolní Hasiči
Po znovu založení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sibřina na začátku roku 2010 je nutno podotknou, že se
udála spousta věcí a to jak špatných, tak
i těch lepších.
Jak si jistě všimla většina občanů Sibřiny.
Pod vedením bývalého velitele pana ing.
Stanislava Bornaye panoval názor občanů
Sibřiny, ale i přilehlé Květnice, o činnosti
naší jednotky dosti divoce. Stejné názory a
nejasnosti s činností však sdílela i většina
členů JSDH. Důvodem byla řada techniky,
která nebyla vhodná pro naše působení a
ještě nevhodnější akce pod velením již
výše zmiňovaného bývalého velitele. Proč
a co toho bylo příčinou však nezjistíme.
Tento tzv. start od konce si členové jednotky pod velením nově jmenovaného velitele pana Petra Mika převzali pevně do
svých rukou a začali se řídit pravidly a
praktikami, jak jsou dány a běžné v jiných

hasičských jednotkách. Začalo se tedy pracovat na tom, aby obec neměla techniku,
řekněme na parádu, ale užitečnou i v její
prospěch. Na přelomu měsíce srpna a září
se pořídila starší cisternová automobilová
stříkačka, která disponuje velkou nádrží na
vodu a výkonným čerpadlem.
Nyní je jednotka řádně připravena v případě požáru zasáhnout vodou, či na vyžádání
operačního střediska HZS doplňovat vodu
při požárech i v přilehlých obcích. Nesmíme opomenout i nové plovoucí čerpadlo,
které je v jednotce nezbytnou pomůckou
při čerpání vody ze zatopených sklepů či
zahrad.
Za nezbytné považujeme vyjádřit obrovské poděkování starostovi obce, zastupitelstvu a firmě Viona s.r.o. za dohodnutí o
poskytnutí druhé garáže hasičské zbrojnice, kterou si členové jednotky svépomocí
upravují ke svým potřebám. Příjemnou

skutečností je i fakt, že se jednotka rozšířila o další dva aktivní členy. Pokud by
kdokoliv z řad občanů Sibřiny měl zájem
vstoupit do jednotky obce, rádi ho mezi sebou přivítáme. Navštívit nás můžete každou středu od 19 hod. v hasičské zbrojnici.
Dne 8.9.2012 při akci nazvané Loučení s létem, která se konala na fotbalovém
hřišti v Sibřině, jednotka představila svou
novou cisternu a zároveň byla zařazena do
jedné z disciplín pro děti. Děti za použití
jednoho vodního proudu měly za úkol zamířit do otvoru terče a skrz něj napustit
nádobu umístěnou za samotným terčem.
Dětem, ale i dospělým, se tato disciplína
velmi líbila a tak se těšíme na další akci,
na kterou si jistě připravíme další zábavnou
disciplínu.
Za podporu a uznání naší činnosti všem
děkuje jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Sibřina.

MANDL, PRANÍ, ŽEHLENÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍHO STROJE
NA KOBERCE A ČALOUNĚNÍ
KÄRCHER
SLUŽBY PRO RODINU
– HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Martina Prošková, Ke Květnici 156, Sibřina

tel. 737 010 324
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Zahradník Šikula radí: Sklízíme jablka a hrušky
Ať se nám to zamlouvá či ne, pomaličku,
polehoučku se k nám blíží podzim. Pozitivní na tomto ročním období je fakt, že si
budeme moci pochutnat na pečlivě ošetřovaných plodech ovocných stromů našich
zahrad, protože nastává čas sklizně. Zaměřme svoji pozornost na správnou sklizeň
a uskladnění jablek a hrušek. Mnozí z Vás
jsou jistě skálopevně přesvědčeni, že „utrhnout jablko a dát ho do sklepa do bedýnky“ není přeci žádná věda…a vězte,
věda to je, tedy v případě, že se ze
své pečlivě sklizené úrody chcete těšit co nejdéle, pokud možno po celou
dlouhou zimu. Jak je tedy správně
sklízet a skladovat?
Jablka a hrušky ukládáme do čistých
dřevěných či plastových přepravek a
to pouze do jedné vrstvy (minimalizujeme riziko postupného zahnívání
a plesnivění plodů). Přepravku vystelte buď suchými novinami nebo
slámou - oboje plní stejnou funkci tj.
odvádí přebytečnou vlhkost. Noviny
je nutné během zimy několikrát vyměnit, jinak hrozí množení plísní. Co se týče slaměné výstelky, musí být sláma naprosto suchá,
jinak se opět dočkáte invaze plísní.
K prodloužení doby skladování jablek je
možné balit jablka jednotlivě do papíru,
což prodlužuje jejich trvanlivost. Naopak
u hrušek se balení do papíru nedoporučuje
a je rovněž důležité zamezit tomu, aby se
jednotlivé plody dotýkaly. Hrušky, jak je
známo, jsou totiž obzvlášť citlivé na mechanické poškození. Jablka ukládáme do lísek
stopkami nahoru, hrušky stopkami dolů.
Mezi lískami by měl proudit dostatek vzduchu, aby se mohly uvolňovat látky stimulující proces zrání.
K tomu, aby uskladněné ovoce dlouho vydrželo, bychom se měli před sklizní vyvarovat nadměrné závlahy. Pro sklizeň je
ideální suché a chladné počasí. Skladujeme

pouze nepoškozené ovoce, které jsme po
sklizni nechali přes noc venku, říkáme, že
jej necháme „vydýchat“. Čerstvě sklizené
ovoce tak vychladne a nebude se zapařovat
v bedýnkách. Ovoce musí být bez otlaků
(takové plody raději ihned spotřebujte), bez
známek hniloby a červivosti, se zachovanou
stopkou. Každý druh ovoce musí mít svoji
přepravku, nikdy nemíchejte, z úspory místa, např. hrušky a jablka dohromady.

Sklep, kde budete ovoce skladovat, je nutné
předem připravit. Před uskladněním ovoce
skladovací prostory vydesinfikujeme tím, že
je vybílíme vápenným mlékem a vysíříme.
Samozřejmostí je, že odstraníme loňské,
mumifikované plody, které se občas zakutálí po sklepě. Vhodné je také připravit se na
to, že i hlodavci budou v zimě hledat něco
k snědku, proto nezapomeňte rozmístit pasti. Nahlodané plody od hlodavců okamžitě
odstraňte. Je-li ve sklepě relativní chladno,
můžeme si pomoci tím, že plody zabalíme
do sáčků z polyetylenové fólie. Jestliže teplota ve skladovací místnosti překročí 10 °C,
sáčky na několika místech propícháme. Tak
se daří uskladněným odrůdám jablek např.
´Golden Delicious´, ´Jonathan´, ´Idared´
nebo ´Red Delicious´.
Optimálním teplotním rozmezím pro skladování většiny plodů je 0 - 4 °C. V prů-

běhu podzimních a jarních měsíců, kdy je
ve většině sklepů teplota vyšší, se snažíme
uchovat ovoce alespoň v teplotě mezi 6 a 8
°C. Potřebná je také vyšší vzdušná vlhkost,
která by se měla pohybovat kolem 90 %. Je-li vlhkost vzduchu příliš nízká, dochází ke
scvrkávání plodů. Stejně tak nadměrné větrání vede k úbytku vody, ovoce se rovněž
rychleji scvrkává. U podlahy, kde je nižší
teplota než u stropu, skladujeme rychleji
dozrávající ovoce a naopak. Ovocné
plody, které snadno přejímají cizí
pachy, neskladujeme společně s aromatickými látkami. Do prostor, v
nichž máme uložené ovoce, nepatří
v žádném případě petrolej, benzin
a jiné páchnoucí látky. Při dodržení
výše uvedených podmínek, by vám
ovoce mělo vydržet od šesti měsíců
až po jeden rok.
Pokud je to možné, ovoce a zelenina by se měla skladovat zvlášť. Je to
z toho důvodu, že uskladněné a de
facto stále zrající ovoce uvolňuje jediný plynný, rostlinný fytohormon etylén,
který mj. způsobuje urychlené zrání. Jinými
slovy, zelenina, ale i samotné ovoce budou
stárnout rychleji a rychleji je také budete
muset zpracovat či odstranit. Proto je nutné,
abyste sklep pravidelně větrali, samozřejmě
pokud venku nemrzne. Podobně máte-li u
ovoce uložené přezimující květiny, které
jste měli během léta venku, i u nich etylén
způsobí urychlené stárnutí (mimochodem
věděli jste, že ani doma na stole byste neměli dávat květiny ve váze do blízkosti mísy s
ovocem? Květiny díky tomu dříve uvadají).
Uskladněné ovoce během zimy pravidelně
kontrolujeme, při přeskládávání plodů odstraňujeme napadené plody a případně vyměníme vlhké noviny za noviny suché.
Přeji bohatou úrodu a příjemný podzim.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

ZAHRADNÍK ŠIKULA:
Zahradnické a aranžérské služby
•
•
•
•
•

Návrhy a realizace zahrad
Celoroční údržby zahrad a veřejné zeleně
Péče o trávníky
Aranžérské služby (kytice, věnce, výzdoby prostor)
Prodej a dovoz rostlin přímo na vaší zahradu

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691, Sibřina
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soutěž pro děti
Milé děti, pokud rády kreslíte, pojďte s námi soutěžit!
Namalujte nám, co jste dělaly o letních prázdninách, někdo z vás byl třeba s rodiči
u moře, někdo trávil prázdniny u babičky, nebo jste byly na nějakém pěkném místě.
K obrázku nezapomeňte připojit, co jste namalovaly, vaše jméno a příjmení a váš
věk. Pak poproste rodiče, aby obrázek buď naskenovali a zaslali nám jej do redakce,
nebo ho můžete vhodit do poštovní schránky č. 63, Říčanská (tam kde bydlí Zahradník
Šikula). Své obrázky posílejte do konce roku 2012.
Soutěžit můžete pouze s jedním obrázkem a to ve 3 kategoriích:
1.
kategorie: děti od 2–5 let
2.
kategorie: děti od 6–8 let
3.
kategorie: děti od 9–12 let
Z každé kategorie vybereme jeden vítězný obrázek a s autorem uděláme rozhovor, který otiskneme spolu s jeho fotograﬁí
a vítězným obrázkem v některých z dalších čísel zpravodaje. Vítěz každé kategorie také získá sladkou odměnu.
Těšíme se na vaše obrázky.
Vaše redakce Nového Zebrinu

Inzerce v Novém Zebrinu
Vážení podnikatelé a živnostníci,
rády bychom Vám nabídly možnost inzerce
v občasníku Nový Zebrin.
Časopis vychází, nákladem 400 výtisků
a je roznášen zdarma do schránek v Sibřině
a Stupici.
inzerce pro podnikatele a občany
s trvalým bydlištěm v Sibřině a Stupici
je zdarma v rozsahu vedlejšího sloupce
7,30 × 5,40 cm a v černobílém provedení.
Také řádková inzerce je zdarma.
Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah
inzerce:

černobílá inzerce:
1 strana 600 Kč bez DPH
½ strany 300 Kč bez DPH
¼ strany 200 Kč bez DPH
barevná inzerce:
1 strana 1000 Kč bez DPH
½ strany 500 Kč
¼ strany 350 Kč
řádková inzerce:
1 řádek černobíle 10 Kč bez DPH
1 řádek barevně 15 Kč bez DPH
Sleva na opakovanou inzerci :
2 × 5% sleva, 3 × 10% sleva

Pokud máte zájem o inzerování v našem
časopise, pošlete text ev. foto inzerátu
na adresu novyzebrin@email.cz, pokud
nemáte elektronický přístup, pošlete text
na adresu:
Ing. Zuzana Čermáková,
Říčanská 25,
250 84 Sibřina,
tel. 777 782 266.
S přátelským pozdravem,
Ing Zuzana Čermáková
Šéfredaktorka Nového Zebrinu

Tiráž
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.
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Elektronická podoba zpravodaje:
http://www.sibrina.cz/novyzebrin.htm
Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma
do Vaší poštovní schránky.
Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU – v tajence se skrývá staré české přísloví.
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Nabízíme k okamžitému odběru:

Zahradní aluminiový skleník

s okny z komůrkového PC a se základovým rámem

Prodejní cena vč. DPH: Kč 8.490 (včetně základ. rámu, bez montáže)
Rozměry: Délka: 3196 mm; Šířka: 1950 mm; Výška stěny: 1245 mm; Výška střechy: 1950 mm. Konstrukce
skleníku z profilů z hliníkové slitiny. Okna: desky z komůrkového polykarbonátu (PC) o síle 4 mm,
chráněné oboustranně fólií. Jednokřídlé posuvné vstupní dveře. Základový rám – vyroben z 0,7 mm
galvanizovaného ocelového plechu s komaxitovou antikorozní ochranou, vybaven zemnícími kotvami
– není nutná montáž na zpevněnou plochu!

Prodej: Sanomat spol. s r.o., Říčanská 25, 250 84 Sibřina
Tel. 777 782 266, 603 415 703
e-mail: syntec@syntec.cz
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