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Vánoční rozsvěcení stromu v Sibřině
V sobotu 30. 11. 2019, před první adventní
nedělí, jsme již tradičně v Sibřině rozsvěceli
vánoční strom před sibřinským úřadem.
Než se ovšem strom rozsvítil, sešla se
spousta sibřinských a stupických sousedů

Mám krásný svícen!

„Sprejerka“

		

			

se svými dětmi na dvoře obecního úřadu
i v prostorách úřadu a knihovny, kde probíhaly vánoční dílny pro naše nejmenší, ale na
své si přišli i dospělí, kteří při tvorbě svícnů
a vánočních dekorací usilovně pomáhali.

Foto: ZČ

Děti si pouštěly na dvoře svícínky z ořechových skořápek, starší kluci pomáhali
těm menším zapálit svíčičky a pouštět je
po hladině rybníka (velké vany).
– pokračování v rubrice Zprávy z obce –

Pouštění ořechových lodiček			

Foto: Radek Ptáček

V očekávání rozsvěcení stromu – obří prskavky

Foto: ZČ

Foto: ZČ
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Podzimní taneční soutěž
aneb Mimi Disco 2019
Tak jsme se, naši milí kamarádi, zase společně sešli v naší
mateřské škole na oblíbené taneční soutěži Mimi Disco
2019. Bohužel, někteří z vás onemocněli a nemohli se
zúčastnit, ale nesmutněte, určitě to vyjde někdy příště.
Tentokrát byla převaha malých tanečníků do 3let, největší
mazáci byli náš DJ alias Dave a můj instruktor alias
Luky. Díky za pomoc, kluci☺.
		
		
– pokračování v rubrice Mimi disco –
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Veřejné zasedání zastupitelstva dne
18. 9. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
18. 9. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 19:52 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Tam,
kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh
jednání. Plný text zápisu je k dispozici na
místním úřadu.
		
ZO schvaluje příkazní smlouvu mezi
obcí Sibřina a Ing. Jiřím Kacerovským
(K projekt) na výkon TDI pro stavbu
„Chodníky a obruby Sibřina/Stupice“
ZO schvaluje příkazní smlouvu mezi
obcí Sibřina a společností VIA Consult
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
30. 10. 2019
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
30. 10. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 49:38 hod.

za účelem zajištění zadání a administraci veřejné zakázky „Stezka pro pěší a
cyklisty, komunikace a zpevněné plochy
Sibřina/Stupice – zhotovitel stavby 2019“
ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Sibřina a společností
TEMO-KOMUNIKACE, a.s. za účelem
umístění metabolického kabelu v délce
2bm na pozemku par. č. 372
ZO schvaluje odstoupení obce Sibřina
z projektu svazkové školy v Úvalech.
Tímto usnesením ZO revokuje usnesení
č. 28/2016.
ZO schvaluje zřízení 1. stupně ZŠ Sibřina v budově MŠ Sibřina. Žádost bude
podána na školský odbor krajského
úřadu Středočeského kraje.
ZO schvaluje, že obec Sibřina se zavazuje
SFŽP k tomu, že zajistí provozování
veškeré infrastruktury, jejíž součástí
ZO schvaluje cenovou nabídku na realizaci zřízení nové přípojky pro vodárnu
a úpravu stávajících el. rozvodů vodárny
v obci Sibřina v ceně 191 778 Kč
ZO schvaluje navýšení poplatků za svoz
komunálního odpadu Sibřina/Stupice
pro občany na rok 2020

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.
		
Dluhová služba za účelem financování
realizovaných projektů
Pan starosta Josef Novák informoval o tom,
že projednání dluhové služby za účelem
financování se schvalovat nebude, podklady
z KB byly zaslány na OÚ až dnes. Budou
projednány a schváleny až na dalším VZ.

ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2019
Příjmy celkem 1 763 978 Kč
Výdaje celkem 2 158 049 Kč
Vlastní zdroje
394 071 Kč

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
13. 11. 2019

13. 11. 2019 v budově OÚ v Sibřině od
18:00 hod. do 18:49 hod.

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne

Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Tam,

ZO schvaluje pravomoc starosty
a místostarosty vzájemně k přesunu
prostředků v rámci paragrafů ze 100 000
Kč na 200 000 Kč.
Pan starosta Josef Novák přečetl svoji
rezignaci: „Vzdávám se/rezignuji na
výkon funkce starosty obce a rád bych

je infrastruktura spolufinancovaná
z OPŽP, modelem, který je uveden
v textu čestného prohlášení.
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši
1,282.319, - Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Infrastrukturálního
fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na realizaci projektu
Vodovod Sibřina – Stupice, evidenční
číslo projektu: ISF/ŽIV/038921/2019.
Pan starosta J. Novák informoval
o rozpočtovém opatření č. 4/2019.
ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2019
Diskuze s občany:
Stav povrchu nových silnic, řešení kanalizačních přípojek, zřízení školy v MŠ Sibřina
V Sibřině dne 27. 9. 2019
požádal, aby vzalo ZO tuto rezignaci
na vědomí“.
ZO schvaluje navrženého starostu pana
Luďka Havla.
Pan Luděk Havel bude ve funkci neuvolněný do 31. 12. 2019 a do funkce
uvolněného starosty by nastupoval od
1. 1. 2020.
ZO schvaluje dle nařízení vlády
č. 202/2018 odměnu pro neuvolněného
nového starostu pana Luďka Havla ve
výši 29 501 Kč a pro zastupitele pana
Josefa Nováka ve výši 1 475 Kč.
Diskuze
Diskuze probíhala na téma stavba chodníků, cyklostezek, kapacita vodárny
a umístění čerpací stanice v rámci vodovodu a kanalizace ve Stupicích.
V Sibřině dne 25. ledna 2019
kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh
jednání. Plný text zápisu je k dispozici na
místním úřadu.
		
ZO schvaluje smlouvu o úvěru
č. 990237754415 mezi obcí Sibřina
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a Komerční bankou, a.s. v hodnotě
23 830 000 Kč
ZO schvaluje smlouvu o úvěru
č. 99023775236 mezi obcí Sibřina
a Komerční bankou, a.s. v hodnotě
16 000 000 Kč
ZO schvaluje smlouvu o zástavě nemovitosti č.10000743633 mezi obcí
Sibřina a Komerční bankou, a.s.

ZO schvaluje smlouvu o zástavě pohledávky (běžný účet) č.10000743457
mezi obcí Sibřina a Komerční bankou, a.s.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-6025334/1
č. par. 36/15 mezi obcí Sibřina a ČEZ
Distribuce
ZO schvaluje Smlouvy o dílo s předmětem
smlouvy na metodickou a technickoad-

ministrativní pomoc při vedení provozu
vodovodu a kanalizace – odborný zástupce
provozovatele VaK, mezi obcí Sibřina
a Voda cz service
ZO schvaluje volbu nového člena finančního výboru, místo pana L. Havla, který
se stal starostou, byl zvolen pan P. Mik
Pan M. Koubek předseda kontrolního
výboru informoval zastupitele o kontrolní
činnosti a předložil z této činnosti zápis.

Vánoční rozsvěcení stromu v Sibřině
– Pokračování z titulní strany –
Počasí bylo tentokrát opravdu zimní,
počáteční sluníčko vystřídalo k večeru
lehounké mrholení a bylo chladno, pro
všechny bylo zdarma připraveno na dvoře
občerstvení, které připravily paní kuchařky
z mateřské školky. K mání bylo výborné
cukroví a chlebíčky, čaj pro děti i dospělé
(občerstvení z mateřské školky za nás platí
obecní úřad). V nové hasičské zbrojnici jsme
se všichni zahřáli u pohoštění, které připravili a servírovali místní dobrovolní hasiči.
Ke koupi byl svařák, pivo a další tekutiny
na zahřátí, dětem moc chutnaly párky
v rohlíku i bramborové spirálky. Vše se
snědlo a příští rok budou muset hasiči zvýšit
zásoby, aby uspokojili všechny zájemce.
Letos nás ovšem zradila technika. Před
vystoupením dětí z mateřské školky vypadla elektřina, chvíli jsme byli potmě
a naneštěstí vyhořela elektroinstalace v zapůjčeném ozvučení. Narychlo přivolaný
elektrikář pan Roedl zprovoznil alespoň
osvětlení, ale s vyhořelými reprobednami
a dalším příslušenstvím ozvučení se již
nedalo nic dělat. Děti i tak krásně zpívaly
vánoční písně a koledy, pak nám zatančily
šikovné děti z tanečního kroužku v Dubči,
který vede naše nová paní ředitelka MŠ
Markéta Zemanová. Paní ředitelka je
sama doprovázela na klávesy (naštěstí

měla svou vlastní aparaturu, která nebyla
výpadkem elektřiny poškozena :-)). Po
vystoupení dětí se všichni přesunuli před
úřad, kde nám všem popřál vše nejlepší do
Nového roku náš zbrusu nový pan starosta
a hasič Luděk Havel. Byl statečný, protože
bez mikrofonu dokázal oslovit všechny
přítomné, a že se nás letos sešlo dobře
150 – 200 lidiček. Poté zazpívala Tichou
noc Paní Jana Ryklová Heryanová, rozdali jsme všem obří prskavky a už jsme
odpočítali rozsvícení stromu. Pak ještě
svým krásným školeným hlasem paní
Ryklová všem zazpívala vánoční písně.
Po rozsvícení stromku jsme si ještě mohli
dotvořit svícínky nebo vánoční dekorace.
Tvořivé dílničky byly otevřené až do
18 hodin. Všechny potřeby na dekorace
platila obec, takže každý, kdo přišel byl
ještě před „Ježíškem“ obdarován svým
vlastním výtvorem.
Jsem opravdu moc ráda, že se tu každoročně
scházíme, letos už sedmým rokem. Neškodí
si připomenout, že u zrodu této nové tradice stála obecní knihovna a obecní úřad.
Smyslem celé akce je, abychom se všichni
sešli, popovídali si a odnesli si trochu té
sváteční nálady do našich domovů. To je
myslím v nadcházejícím adventním čase to
hlavní, zastavit se, zklidnit se a nepodléhat
všudypřítomnému spěchu.

Strom máme krásně nasvícený díky
panu Roedlovi (elektrikáři ze Sibřiny)
a našim hasičům. Jsem moc ráda, že se
„Rozsvěcení“ i přes zradu techniky vydařilo a moc bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na organizaci podíleli. Především
dětem z MŠ, paní ředitelce Zemanové,
která s dětmi nacvičila písně a tance,
paní učitelkám, které vyráběly s dětmi
a rodiči vánoční dekorace a četly dětem
pohádky, paní kuchařkám z MŠ za výborné
chlebíčky a koláčky, hasičům za zajištění
občerstvení, výzdobu dvora a přípravu
všech prostor. Panu Křelinovi, který
vše přivážel a zajišťoval na místě. Petře
Kubánkové že zajistila stromky, chvojí
i ozvučení dvora, zastupitelům, kteří
pomáhali při výrobě svícnů pod vedením
Jiřky Neckářové, byla to paní Knytlová
a pan Koubek. Já se již tradičně ujala
výroby ořechových svíčiček a snažila se
být užitečná, kde bylo potřeba.
Přeji všem klidný adventní čas, vánoční
svátky plné radosti v kruhu našich blízkých.
Do nového roku vykročte tou správnou
nohou, buďte hlavně zdrávi a s humorem
se dívejte na svět i vše co život přináší.
To vám všem přeji nejen za sebe, ale i za
obecní knihovnu.
Zapsala a nafotila
Ing. Zuzana Čermáková

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2020 Sibřina
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřadem Sibřina Vás zve
na TRADIČNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat 1. 1. 2020 od 17 hodin
na Louce u pomníku – cesta k benzínce, podél plotu Deponie a za plozem doleva.
OHŇOSTROJ ZAČNE V 18:00 hodin.
Přijďte oslavit Nový rok s přáteli! Čaj a svařák zajištěn.
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Výlet na Macochu
5.10. 2019, datum, na které jsem se velmi
těšila, konečně uvidím Macochu! Podzimní výlet měl splnit můj sen, podívat
se do největší propasti v naší republice.
Z počtu 40 přihlášených se téměř polovina
omluvila kvůli předpovědi nepříznivého
počasí, a tak jsme v komorním počtu vyrazili časně zrána směr Brno. Nálada byla
výborná a pan řidič byl jako vždy velmi
milý a usměvavý. Tímto děkujeme firmě
Dobrobus! Vše klaplo, jak mělo. Na místo
jsme dorazili s plánovaným předstihem,
někteří si zakoupili jízdenku na vláček,
který je dovezl na stanovené místo, zbytek
šel i přesto, že začalo pršet, pěšky.

Přivítání, jídlo, obsluha i personál, vše
na 1 s hvězdičkou. Zde padl návrh změnit místo další zastávky našeho výletu.
A tak jsme se po obědě a krátké zastávce
u místního větrného mlýnu vypravili na
zámek Náměšť nad Oslavou. Následovala
prohlídka zámku a okolí a poté cesta domů.

Děkuji všem, kteří i přes nepřízeň počasí
dorazili a užili si se mnou tento krásný
výlet.
Na jaře se s Vámi budu těšit
na shledanou!
Petra Kubánková

Prohlídka jeskyní byla velmi zajímavá, ale
daleko poutavější a veselejší byla projížďka
po říčce Punkvě s velmi vtipným panem
průvodcem, na kterého, si myslím, jen tak
nezapomeneme.
Na oběd jsme se dopravili do obce Ostrov
u Macochy.

INFO občanům Zebrin
Vážení spoluobčané,
v příštím roce bychom rádi vylepšili
situaci týkající se sportovních aktivit
v obou našich obcích. V rámci připravovaného Plánu rozvoje sportu do roku
2029, během prvního čtvrtletí nového
roku obdržíte jednoduchý dotazník

týkající se této problematiky, abychom
zjistili, co byste v našich obcích uvítali.
Na vyplnění dotazníku budete mít dostatek času a odevzdávat jej budete buď
v tištěné podobě do schránky Obecního
úřadu nebo jej také budete moci vyplnit
elektronicky a zaslat touto cestou. Předem
děkuji za vaši spolupráci a budu se těšit

na vaše náměty.
Přeji krásné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví v novém roce. Těším se
na viděnou na některé z akcí pořádaných
Obecním úřadem.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
Zastupitelka obce
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Taneční „sametová“ zábava u Pofika
Již se stalo tradicí, že naše Obecní
knihovna, především tedy Zuzka Čermáková, každoročně pořádá taneční
zábavu v restauraci U Pofika. A tradicí
také zůstává naše kapela Galaxis, které
to prostě pořád skvěle šlape a nikdy
nezklame. Tentokrát jsme si zatančili
23. 11. 2019, kdy po dvacáté hodině spustil

frontman skupiny Galaxis Mirek první tóny
nestárnoucích šlágrů. Snad budu mluvit
za všechny zúčastněné, když řeknu, že
jsme se, jako vždy zase dobře pobavili
a před vánočním úklidem se především
hospodyňky pořádně protáhly☺.
Moc děkujeme organizátorům za to, že
se v naší obci tato tradice v podobě ta-

neční zábavy stále drží, je to totiž jedna
z mála věcí, které nás všechny úžasně
spojuje, protože kdy se vám poštěstí, že
si zatančíte se sousedem či sousedkou?
Již teď se těším na příští rok, až se zase
všichni společně setkáme na tanečním
parketu.
Jiřina Neckářová
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Mateřská škola
Co nového ve školce...
Je to již několik měsíců, které nás dělí
od letních prázdnin. Školka se opět zaplnila dětmi. Těm nejmladším bylo nutné
občas utírat slzičky, nebo je ukonejšit
u paní učitelky na klíně. Ti starší tohle
všechno mají za sebou a čeká je příprava
na vstup do základní školy. Zastavme se
ale u akcí, kterých bylo od září ve školce
opravdu hojně.
V září jsme se rozloučili s létem. Vesele
jsme mu zamávali, bylo přece krásné
a rádi ho zase přivítáme. Všichni jsme se
oblékli do letních šatů, navlékli jsme si
rukávky do vody, kruhy, ploutve. Menší
děti sportovaly, starší si k tomu užily plážový bar i se zmrzlinou a zavzpomínaly,
jaké to bylo o prázdninách.
28. září jsme si připomněli svátek sv. Václava. Děti si vyslechly legendu o knížeti,
který je naším patronem. Obzvlášť chlapci
si užili výrobu meče a štítu.

V říjnu jsme zažili též spoustu zábavy
a poučení. Nejdříve jsme si užili školku
plnou Šmoulů a další týden přijel klaun
Mireček. Tedy samá zábava, legrace a dobrá
nálada. Zažili jsme i poučení o přírodě. To
nás navštívili sokolníci se svými dravci.
A k výročí vzniku republiky jsme zasadili
lípu za zpěvu oblíbené písně TGM „Ach
synku, synku“. V odpoledních hodinách
nás ve všech třídách navštívili rodiče,
aby si s námi užili Hallowenské dílničky
s lampionovým průvodem okolo školky.
Ve školce také probíhají akce, které mají
předat rodičům potřebné a užitečné informace. Mezi ně patří schůzka s rodiči,
kde se rodiče mohli dozvědět o otevření
první třídy základní školy v budově MŠ
a vše o školní zralosti a připravenosti.
Následovala přednáška o logopedii, kterou
si připravila speciální pedagožka Mgr.
Vladana Kašparová.
V listopadu jsme Svatého Martina přivítali všichni v bílém. Možná si toho všiml

a udělal nám radost malou noční nadílkou sněhu. Dále si děti užily představení
v Divadle Horní Počernice a v Divadle
Minor. Starší děti vyjely do Divadla Spejbla
a Hurvínka v Praze. Skřítci a Kašpárci
vyrazili na velký výlet do Pěnkavova
dvora. A Budulínci, Čarodějové a Vodníci
už možná doma vyprávěli o vycházce
k hájovně v Dolánkách.
Všichni jsme se těšili na slavnostní rozsvěcení vánočního stromku u OÚ Sibřina.
Některé děti nám zazpívaly a moc se jim
vystoupení povedlo, společně si vyrobily
andílka a vánoční přáníčko a v knihovně
nás čekala pohádka. Něco dobrého na zub
nám připravily naše šikovné paní kuchařky.
Na začátku prosince k nám přišel Mikuláš
i s čertem a andělem. Čekání na Vánoce si
zpříjemníme adventním zpíváním v hostivařském Kostele Stětí sv. Jana Křtitele 11. 12.
od 16:00 hod. Tímto Vás srdečně zveme.
Alžběta Fišerová

Poslední zářijový den naši Skřítci
a Kašpárci odjeli na návštěvu do České
televize. Prohlédli si studia, která už
někteří znají z obrazovky. Ale hlavně se
zúčastnili natáčení Kouzelné školky. Je
pravda, že to byla velká zkouška. Není
jednoduché zůstat potichu, když je vám
pět let a pár metrů od vás mluví Majda
a malý František.

Tvořivá dílna s rodiči

Návštěva v České televizi

Šmoulové

Mikuláš v MŠ
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Hasiči
Z SDH a JSDH Sibřina
Pár měsíců uběhlo, ani nevíme jak,
a tak tu jsme opět s informacemi od
Sibřinských hasičů.
Akce
Náš sbor spolupořádal dne 30.11.2019
rozsvícení vánočního stromu, kde jsme
také zajišťovali občerstvení v prostorech
nové hasičárny.
Hasičárna
Hasičárna nám již slouží k prioritnímu
úkolu, a to zajištění přístřeší pro zásahové
vozy a vybavení.
Zatím nemůžeme využívat půdní prostory
z důvodu nutného vyschnutí anhydridové
podlahy, na kterou bude použit odolný
pochozí nátěr. Všeho bychom se měli
dočkat v brzké době a poté bude hasičárna

využívána na 100% pro SDH, JSDH
i dětský kroužek.
Jakmile budeme plně zabydleni, tak vás
všechny pozveme na slavnostní předání.
Cisterna Tatra 815
Jak jsme již informovali na začátku roku,
tak stále pracujeme na získané cisternové
automobilové stříkačce Tatra 815, na které
momentálně děláme přípravy na vestavby,
úpravy atd.
Školení členů
1 člen SDH úspěšně absolvoval kurz
vedoucího mládeže
2 členové JSDH úspěšně absolvovali kurz
velitelů

Dětský kroužek
V dětském kroužku je stále rušno, i když je
zima a nemůžeme být venku. Jako obvykle
přes zimu se uchylujeme dovnitř do tepla
a učíme se s dětmi teoretické znalosti,
které kompenzujeme praktickými částmi,
na které nemusíme chodit ven.
Pokud Vás zaujala naše činnost pro obec
a okolí a chtěli byste se zapojit, stát se
členem dobré party a užít občas i něco
adrenalinu, rádi Vás uvítáme v našich
řadách. Scházíme se každou středu od
18:00 v nové hasičárně v areálu obecního
úřadu po levé straně.
Aktuální činnost můžete sledovat na našich
facebookových stránkách
www.facebook.com/JSDHaSDHSibrina

Kroužek mladých hasičů – praktická zdravověda

Vylévání podlahy v prostoru hasičárny

Cvičení s dýchacími přístroji

Zapsal: Milan Balog
Foto: členové SDH Sibřina
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Fotbalisti
SK Viktoria Sibřina,z.s.,
Dobrý den,
rádi bychom Vás seznámili s činností
našeho tradičního fotbalového klubu SK
Viktoria Sibřina, z.s.
V současnosti pracujeme s těmito
kategoriemi - tým mužů, týmy mladších
žáků, týmy mladší a starší přípravky a tým
ministar.
Tréninky v sezoně probíhají každé úterý
a čtvrtek na travnatém hřišti. V zimní sezóně
pak probíhají tréninky všech kategorií na
umělé trávě.
Zápasy jednotlivých kategorií jsou vyvěšeny
na webu OÚ Sibřina a na nástěnce před
OÚ - přijďte nám zafandit a pobavit se.
Náš společný cíl:
našim společným cílem je vybudovat
v areálu automatickou závlahu, a to nejen

pro naše fotbalisty, ale i pro další generace
mladých sportovců.
Vybrané prostředky na transparentním účtu
mohou být použity výhradně na realizaci
automatické závlahy. Bližší informace
naleznete na  www.skviktoriasibrina.cz/
zavlaha

má společnou zálibu, má charakter a baví
se sportem i mimo něj. Naším cílem je
pokračovat v započaté práci, utužit vztahy
a bavit fotbalem Sibřinu a její okolí.
Aktuální informace o klubu jsou na www.
skviktoriasibrina.cz
Trenér – Jan Hegedüs

SK Viktoria Sibřina pozimní část sezony
2019/2020

2)      Žákovské kategorie dětí
Podzimní sezonu 2019/2020 jsme
v mládežnických soutěžích zakončili
v okresním přeboru Praha-východ: v mladších
žácích – tým SK Viktoria Sibřina-Žlutá na
6.místě a SK Viktoria Sibřina-Modrá na
11.místě, zároveň 2. 12. 2019 mladší žáci
skončili na krásném 2. místě v halovém
turnaji RadoCup a v zimě se zúčastní
zimní ligy v Kolovratech a Nehvizdech.
Dále starší přípravka 3.místo ve skupině B,
mladší přípravka žlutá, 3.místo ve skupině
elite a mladší přípravka modrá skončila na
5. místě skupiny C.

1)     Muži
Muži po podzimní části skončili na krásném
4. místě v OP-Praha východ. Na jarní část
soutěže se začneme připravovat v lednu
zimním soustředěním a pak již tréninky.
Do mužstva by se již v přípravě měly
zapojit 2-4 posily. V mužstvu je týmový
duch a touha vítězit, v čemž nám pomáhají
fanoušci, kteří nás v hojném počtu podporují
a jezdí s námi i na venkovní zápasy. Všichni
společně tvoříme fotbalovou rodinu, která
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Fotbalisti
Všem hráčům, hráčkám, trenérům, rodičům
a fanouškům děkujeme za podporu.
Letošní sezona 2019/2020
Mladší žáci (2008-2006)
V letošní sezóně 2019/2020 máme díky
narůstajícímu počtu hráčů dva týmy-žlutá
a modrá, oba týmy hrají okresní přebor.
Starší přípravka (ročník 2010-2009) má
jeden tým a hraje sk. B
Mladší přípravka (2012-2011)
Vzhledem k počtu hráčů a hráček mladší
přípravky máme na podzim dva týmy ve
stejné kategorii, a to Sibřina-žlutá (skupina
elite) a Sibřina-modrá (skupina C). Jarní část
soutěží odstartujeme ke konci března 2020.
Díky naším výkonům jsme se stali
vyhledávanými týmy pro soupeře k přátelským
zápasům a různým přátelským turnajům.
Musím zde poděkovat hlavně všem trenérům
mládeže za jejich obětavou a profesionální
práci s mládežnickými oddíly. U dalších
kategorií je vidět práci a chuť dětí trénovat
a díky tomu se dostavují výsledky a chuť
se stále zlepšovat.
Zároveň veškerý dík patří i rodičům
a ostatním divákům, kteří s námi vyrážejí
i na venkovní zápasy.

Sezóna 2019/2020
MiniStar – 2013 a mladší – nesoutěžní
Mladší přípravka – 2011-2012 – turnajový
systém
Starší přípravka – 2009-2010 – turnajový
systém
Mladší žáci – 2008-2006 – klasická
dvoukolová soutěž doma/venku
NÁBOR MLADÝCH FOTBALOVÝCH
TALENTŮ:
Přijímáme nové hráče během celého roku,
a to vždy na tréninku dané kategorie. Co
je důležité mít s sebou? Sportovní obuv a
oblečení. Na tréninku dané kategorie se
můžete přijít kdykoliv podívat. Všechny
tréninky jsou volně přístupné. Děkujeme
za podporu klubu, rodičům, fanouškům,

Mladší žáci

Muži

Ministar

Mladší přípravka

Starší přípravka

sponzorům a obcím Sibřina a Květnice.
Dále jsme po ukončení podzimní části
uskutečnili pravidelnou brigádu, kdy jsme
zazimovali areál, doplnili granulát na UMT,
uklidili okolí areálu včetně údržby zeleně
a opravili část střechy nad šatnami. Také
jsme na levé straně tribuny udělali kovovou
roštovou podlahu. Čímž děkujeme všem,
co se brigády zúčastnili.
Kontakt: skviktoriasibrina.cz, facebook:
SK Viktoria Sibřina, sk viktoria sibřina sibřinskej válec
Jiří Foltýn, tel.: 723 812 568,
e-mail: jiri-foltyn@seznam.cz
Jiří Foltýn – sekretář klubu
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Knihovna
Novinky z naší knihovny
Naše milé čtenářky a čtenáři,
blíží se nám konec roku a adventní čas,
čas, kdy se krátí dny, příroda se ukládá
ke spánku, a také my bychom se měli
zklidnit, nestresovat se vánočními
nákupy a všude přítomnou reklamou,
slevovými akcemi v obchodech atd.
V tento předvánoční čas bychom se
měli více věnovat své rodině, přátelům
a sousedům. Je to velmi dobrý čas na
to pozvat své přátele na dobré jídlo
a při sklence oblíbeného moku si jen tak
povídat, vzpomínat a plánovat společné
akce. Venku se brzy stmívá, počasí je často
sychravé a nevlídné a nám se nechce do
zimy a nepohody, ale raději si otevřeme
dobrou knížku a necháme se vtáhnout do
příběhu, zapojíme svou fantazii. Naše
děti a vnoučata budou určitě moc ráda,
když jim přečteme pěknou pohádku nebo
říkanky a zazpíváme si s nimi oblíbenou
písničku.
Do knihovny jsme nakoupili nové knížky a doufáme, že se Vám budou líbit
a strávíte s nimi krásné chvíle za dlouhých zimních večerů. Zde uvádíme výběr
z našich novinek. Mnohem více nových
knih najdete v naší knihovně. Seznam
nových knih je uveden na stránkách
knihovny na webových stránkách obce.
Přejeme všem pohodový adventní čas,
krásné vánoční svátky plné splněných
přání, pevné zdraví a šťastné vykročení
do nového roku.
Těšíme se na vás,
vaše knihovnice Zuzka a Zita

Radka Třeštíková: Veselí
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte
dvě možnosti, přešlapovat na místě, anebo
se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu.
Do svého dětského pokoje. K rodičům.
K sobě samé. Ke své podstatě. Protože
doma jsou odpovědi.
Radka Třeštíková: Dobře mi tak
Sebestředný a bezohledný malíř Boris
se rozvádí se svou ženou a stěhuje se ze
společného bytu ke kamarádu Viktorovi.
Tento životní zlom ho nutí zamyslet se
nad sebou samým a bilancovat. Boris
si postupně uvědomuje všechna svoje
selhání a poněkud neohrabaně se pokouší
napravit chyby. Hledá cestu zpět ke svému
dospělému synovi, minulost se mu ale
vrací jako bumerang. V té chvíli mu navíc
zkříží cestu šestnáctiletá Erika.
Radka Třeštíková: Osm
Jednu březnovou sobotu je nalezena postřelená mladá dívka. Michaela zůstává
v bezvědomí a policie je při vyšetřování
bezradná. Kdo čin spáchal a proč? Snoubenec, nejlepší kamarádka, někdo z rodiny,
kde hlídala děti? Vysvětlení nepřichází ani
po probuzení z kómatu. Michaela si totiž
osudný den nepamatuje. A co víc, nepamatuje si ani poslední rok svého života. Rok,
který začal tak nevinně, všem zamíchal
životy a skončil pokusem o vraždu.

VÝBĚR Z NAŠICH NOVINEK
Robert Fulghum:
U devíti draků a jedné ovce
Pokračování Opraváře osudů, které již
v knihovně máme. Jde
o nejnovější román
známého spisovatele.
Příběh George Novaka
a jeho přátel z hostince U devíti draků
a jedné ovce se ze šťastných chvil začne
trochu zadrhávat. Jeho přítelkyně Milena
má jiné představy o životě, ale objeví se
na scéně staří známí a začínají rozehrávat
hru, kterou by George nečekal. Vítejte
U devíti draků a jedné ovce.

Alena Mornštajnová: Tiché roky
Román od autorky bestselleru Hana.
(máme v knihovně)
Co všechno nevíme o svých nejbližších?
Bohdana je uzavřená dívka žijící jen
s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, leč
poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě
a tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou:
Proč ji těžce nemocná babička při poslední

návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“?
Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka
Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj
život zasvětil budování socialismu, lásce
ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla
být stejně zářivá jako hvězda na rudém
praporu. Ale jak se říká: Chcete-li Boha
rozesmát, povězte mu o
svých plánech. A tak se
v jednom okamžiku oba
příběhy slijí do jednoho
a ukáže se, že nic není
takové, jak se doposud
zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být mělo.
Jo Nesbo: Nůž
Harry Hole se často probouzí
s kocovinou, třeštěním
hlavy a temnou předtuchou. Tentokrát je to ale
mnohem horší – na rukou i kalhotách má krev
a nepamatuje si na události
předešlého večera.
Jednotlivé útržky se začnou pomalu skládat
v děsivý celek a jemu dochází, že ztratil
všechno, na čem mu kdy v životě záleželo. Nebylo by lepší, kdyby se snad vůbec
neprobudil.
Na scénu navíc vstupuje jeho dávný nepřítel
a vrah Svein Finne, kterého pomohl dostat
do vězení. Harrymu zbývají dvě možnosti:
utéct z kruté reality života tady a teď, nebo
se ještě na chvíli vzchopit a postavit se zlu.
Stina Jackson:
Stříbrná cesta
Stříbrná cesta, je mimořádně úspěšný debut mladé
švédské autorky (jen ve
Švédsku se zatím prodalo
215 000 výtisků).
Ve vzdálené části severního
Švédska zmizela před třemi
lety z autobusové zastávky dospívající Lina.
Její otec Lelle obviňuje z této tragédie
především sám sebe a den co den prohledává okolí silnice zvané Stříbrná cesta,
kde byla Lina viděna naposledy. Mezitím
se do místního odlehlého domu přistěhuje
k podivínskému Torbjörnovi jeho nová
přítelkyně se sedmnáctiletou dcerou Mejou.
Osudy Lelleho a Meji se tím střetnou tak,
jak by si nikdo nedokázal představit…
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Knihovna
Patrik Hartl: Malý pražský erotikon
MALÝ PRAŽSKÝ EROTIKON je druhým
románem režiséra a autora úspěšných divadelních komedií Patrika Hartla. Tento nový
román je díky autorovu nekonformnímu
nadhledu a smyslu pro humor určený i těm,
kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla
nedůvěřiví.
Na Babě stojí nad strání
s výhledem na Prahu
dvě sousedící řadovky,
ve kterých bydlí rodiny,
jejichž členové prožívají
pod povrchem zdánlivě
všedních dní nečekaně osudové milostné
příběhy.
MALÝ PRAŽSKÝ EROTIKON je zábavným obrazem intimního života několika
přátel, který líčí jejich touhy, okamžiky
radosti i katastrofy od předškolního věku
až po věk důchodový.
Vlastimil Vondruška:
Kronika zániku Evropy
Román vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek
evropské civilizace. Kniha je rozdělena
na dvě části. První díl nazvaný „Jak to
celé začalo“ popisuje léta 1984–2019
a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy.
Druhý díl „Jak by to celé mohlo skončit“
modeluje formou utopie jeden z možných
vývojů společnosti po roce 2020, který by
mohl vést až k zániku evropské civilizace.
Zakladatel rodu Adam Wagner, sociolog

a odborník na Orwellovo dílo, předvídá
budoucí rozpad západoevropské demokracie, a proto s členy
rodiny a přáteli budují
malé chráněné sídlo,
za jehož hradbami se
hodlají bránit, až dojde
k sociálnímu rozvratu,
hospodářské krizi a bojům o přežití.
PRO DĚTI
Zdeněk Svěrák:
Tatínku, ta se ti povedla
Pohádky na dobrou
noc vyprávějí dětem
obvykle maminky.
Ty ale mívají právě
večer v domácnosti nejvíc práce.
A tak je potřeba, aby je tatínkové zastoupili. Tatínek Šíma by pohádky raději četl.
Jenomže Petřík a Petruška dávají přednost
takovým, jaké jim dříve povídala maminka:
o zdánlivě obyčejných věcech kolem nás.
A to není jednoduché, jak se možná na
první pohled zdá. Však se tatínek Šíma
s pohádkami pěkně natrápí!

Jenže brzy zjistí, že to
tu nebude zase takový
ráj. Rodinnou pohodu
vytrvale kazí spáleniny od
slunce, žaludeční potíže
a jedovatí pavouci. Podaří
se Heffleyovým dovolenou
nějak zachránit?
Darebák David a podivná zvířata
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného,
darebného i důvtipného populárně-naučného průvodce vším, co jste kdy chtěli
vědět o ZVÍŘATECH a PODIVNÝCH
ZVÍŘATECH.
Věděli jste, že nejmenší savec na světě je
tři centimetry dlouhý netopýrek? Nebo že
čtverzubci se dokážou ve vodě nafouknout
jako balon? Nebo že býci nereagují při
zápasech na rudou barvu, protože jsou ve
skutečnosti barvoslepí?
Knížka nabitá bizarními informacemi
i nahodilými maličkostmi je dokonalou
příručkou o všem, co jste vždycky chtěli
vědět (i o spoustě věcí, které jste možná
vůbec vědět nechtěli) o zvířatech – ve
stylu Darebáka Davida!
Zábavné čtení pro malé zvídavé čtenáře.

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky,
výprava za teplem
Blíží se Vánoce a Gregovi rodiče rozhodli,
že celá rodina uteče před zimou a svátečním stresem na tropický ostrov. Trochu
si odpočinout a přijít na jiné myšlenky.

Mimi Disco
Podzimní taneční soutěž aneb Mimi Disco 2019
– Pokračování ze str. 2 –
Protože mezi nás přišla řada dětí, kteří nás
s tetou Zuzkou vůbec neznaly, musela nás
teta Zuzka na úvod představit a říci, co nás
všechno čeká. Pak následovalo první taneční
kolo, které nás pěkně zahřálo. Hudba byla
naším DJ namixována tak, že si, snad, na
své přišli jak ti malí, tak i ti starší tanečníci
a koneckonců i jejich doprovod.
Po zahřátí následovalo rychlé občerstvení,
které je pro malé tanečníky vždy zdarma
a přišla první soutěž. Tentokrát museli
soutěžící na skákacím míči zdolat přetěž-

ký slalom. Naštěstí nikdo z nich nepřišel
k úhoně a my jsme mohly ocenit krásnými
cenami první vítěze.
Druhé taneční kolo na sebe nenechalo dlouho čekat. V této části jsme si zopakovali
a mnozí naučili známou makarenu, ptačí
tanec a mazurku. Opět děkuji mému instruktorovi Lukášovi, že mi tak vzorně pomáhal
a pro své malé spolutanečníky vše názorně
ukázal. Toto taneční kolo nás tak roztancovalo, že hned navazovala druhá soutěž,
ta nejoblíbenější a tou je každoročně tanec
pod tyčí. Tanečníkům jsme pustili několik
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písní pěkně od podlahy a oni se museli vlnit
pod stále se snižující tyčí. Vyhrál ten, kdo
vydržel v kole nejdéle a žádnou částí svého
těla se nedotkl tyče. Bylo to velmi napínavé,
ale vítěze jsme nakonec se Zuzkou vybraly.
Dalším plusem této soutěže, kterou ocení
možná paní uklízečka ve školce, je, že děti
zároveň krásně vytřely podlahu..
Občerstvili jsme se a hurá do dalšího tanečního
kola, jedna hudební pecka střídala druhou,
aby ne, museli jsme se totiž připravit na
poslední soutěž, která vše rozhodla. Abychom v tom nebyly s tetou Zuzkou sami,
daly jsme rodičům a dalšímu doprovodu
malých tanečníků nelehký úkol... po dobu
5 písní tajně hlasovat, třemi hlasy pro tři

tanečníky. Když jsme pak s tetou Zuzkou
kontrolovaly průběžný stav bodování, zjistily
jsme, že nejlepší tanečnicí se nejspíše stane
teta Zuzka, která opravdu vypadala, jako by
v sobě měla baterie značky Duracell, jak jí
nožky sami na podlaze skotačily. Naštěstí
se ale teta Zuzka svého jasného vítězství
zřekla ve prospěch malých soutěžících.
Najít nejlepšího tanečníka a tanečnici je
vždy ten nejtěžší úkol, proto jsme byly rády,
že nám s výběrem vítěze pomohli rodiče
a mohli jsme zvolit ty nej, nej. nej... i když
jsme pak rozdaly i ceny útěchy, protože jak
říkám, všichni byli fakt dobří.
Z Mimi Disca nikdo nechodí s prázdnou,
takže všichni zúčastnění tanečníci obdrželi

diplomy za účast, malou sladkost a balónky
na cestu domů. Samozřejmě nechybělo
společné foto celé naší taneční skupinky.
Bylo to moc fajn dopoledne, jsem ráda, že
děti stále tančení s námi baví, že se rády
hýbou a nesedí doma u televize a počítačů.
Spolu s tetou Zuzkou se již teď moc těšíme
na další diskotéku a moc děkujeme za vaši
přízeň, naši milí, malí kamarádi.
A děti, protože se uvidíme až v příštím
roce, přejeme vám všem s tetou Zuzkou,
aby vám Ježíšek přinesl dárečky, které
jste si přály, abyste měly krásné Vánoce,
viděly hodně krásných pohádek a v novém roce buďte hodně zdraví a šťastní.

Představujeme Vám
Zajímá Vás, co nás v obci čeká v nejbližší době? Přečtěte si
rozhovor s novým panem starostou, panem Luďkem Havlem
Vážení čtenáři, jak asi víte, pan starosta
Josef Novák odstoupil ke konci října
z funkce kvůli svému pracovnímu vytížení, protože funkci starosty dlouhodobě
vykonával vedle svého hlavního zaměstnání jako neuvolněný starosta. Novým
starostou byl v říjnu zvolen pan Luděk
Havel, který do té doby byl řadovým zastupitelem a také místním dobrovolným
hasičem, který se ve volném čase věnuje
práci s našimi dětmi v kroužku mladých
hasičů. Rozhovor s ním a mladými hasiči
najdete v předchozích číslech Nového
Zebrinu. Ráda bych Vám nyní pana
Havla představila v jeho nové životní

roli, která se bude dotýkat nás všech
občanů v Sibřině a Stupicích.
V době rozhovoru byla pan Havel ve
funkci cca 14 dní. Rozhovor se uskutečnil
27. 11. 2019.
Pane Havle vy jste byl v říjnu zvolen
novým starostou našich dvou obcí
a tuto funkci vykonáváte od 1. listopadu
2019 jako neuvolněný starosta do konce
prosince 2019. Od 1. ledna 2020 budete
pracovat již na plný úvazek jako uvolněný starosta. Je to jistě velká změna ve
Vašem životě. Povězte našim čtenářům,

co vás k vedlo k rozhodnutí kandidovat
na starostu obce?
Když pan starosta Novák zveřejnil svůj
úmysl skončit ve funkci starosty, hovořili
jsme o tom, že bych mohl zkusit na tuto
funkci kandidovat. Pro mne to byla výzva
zkusit dělat něco pro obec a nejen říkat
ostatním, co mají dělat a co ne. Také je to
pro mne výhodné, že mám práci 10 minut
od domu :-).
Musel jste se dlouho rozmýšlet nebo
jste měl hned zpočátku jasno, že tuto
zodpovědnou funkci chcete vykonávat
a máte své jasné představy.
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bude to procházet testovacím provozem.
K tomu máme rozjednané chodníky, které
jsou další velká investiční akce. Bohužel
jsou s touto akcí spojeny určité právní
problémy a museli jsme udělat nové
výběrové řízení. Ale to je u tak velkých
akcí celkem pochopitelné, zažili jsme to
u stavby vodovodu, kdy jsme museli za
pochodu řešit řadu problémů.

Tak samozřejmě rozhodování nebylo
jednoduché a předcházela tomu dlouhá
diskuse doma s manželkou. Uvědomoval
jsem si, že budu vystaven tlaku veřejnosti a může to mít vliv na mou rodinu
a děti. Naštěstí mě moje manželka v mém
rozhodnutí podpořila. Ale myslím si, že
v obci naší velikosti nebudou ty tlaky tak
velké, aby to mělo nějaký větší význam
a vliv na mou rodinu.
Vy ale už nějaké zkušenosti s prací pro
obec máte. Jak dlouho jste již v zastupitelstvu?
V zastupitelstvu jsem druhým rokem.
Jak se Vám v zastupitelstvu pracuje?
Cítíte, že budete mít podporu v zastupitelstvu nebo máte obavu z nějakých
rozdílných názorů, či zájmů, případně
tlaků ze strany zastupitelů?
To byla samozřejmě první podmínka,
s kterou jsem do toho šel. Vím že v zastupitelích i v provozu obce budu mít podporu
a nepůjdu proti přání většiny. Snažím se
vyjít s každým, ale i to má samozřejmě
své mantinely.
Povězte nám, co Vás jako starostu i nás
jako občany čeká v nejbližší době, tedy
po Novém roce za akce, jaké máte plány
pro příští rok?
Samozřejmě úkol pro nejbližší období je
jasně daný. V prvé řadě se musí dotáhnout
vodovod a kanalizace. Zajistit fungování
celého systému, odečtů, výběr plateb,
kontroly, celé připojování a provoz. Ono
se to nezdá, ale stále je tam spousta práce
a úkolů, které je třeba udělat jak papírově,
tak i fyzicky. To bude hlavní náplní příštího
roku. Budou se dělat nátokové zkoušky,

Takže jestli tomu dobře rozumím, na
chodníky bude probíhat nové výběrové
řízení na zhotovitele.
Výběrové řízení probíhá v současné době
a brzy bychom měli znát vítěze. Ještě
v letošním roce. Počítáme s tím, že se
chodníky začnou stavět na jaře, jakmile
začne nová stavební sezóna.
Jaká jsou kritéria tohoto výběrového
řízení?
Kritéria jsou jasně daná. Hlavním kritériem
je cena, ale máme zde i kvalitativní podmínky. Obvykle chceme, aby nám firma
dala reference na úspěšné stavby podobného typu, aby se nemohl přihlásit někdo,
kdo si založí firmu třeba půl roku před
výběrovým řízením. Chceme mít garanci
toho, že firma má již s prací zkušenosti.
Takže v podstatě jde o tato dvě kritéria,
cena + reference.
V podstatě ano, ale jsou tam i další kritéria jako je čas dodání atd., ale to bych se
musel podívat do smlouvy, abych Vám
to řekl přesně. Každý občan, který bude
mít zájem, může kdykoliv do výběrového
řízení nahlédnout. To vyplývá ze zákona.
Každý může k tomu vznést dotaz a můžeme
se tím zabývat třeba na dalším veřejném
zasedání.
Vraťme se ještě ke kanalizaci a vodovodu.
Kdy můžeme očekávat, že bude probíhat
připojení ke kanalizaci a vodovodu?
Chtěli jsme stihnout kolaudaci do konce
listopadu, ale je zapotřebí ještě doladit některé podklady, takže teď nechci předjímat,
zda to vše do konce listopadu stihneme,
ale nejzazší termín na kolaudaci máme do
30. ledna 2020, kdy musíme splnit kolaudaci v rámci dotačního titulu. Jakmile
bude kolaudace hotová, občané budou včas
informováni, že se mohou připojit, bude to
na stránkách obce a dostanou do schránky
výzvu s informacemi a postupem jakým
se mohou připojovat. Zároveň k tomu

bude informace, jak se kanalizační řád
používá, co se tam smí splachovat a co
nesmí. Samozřejmě každá kanalizace má
své podmínky. My máme kombinovanou,
spádovou a částečně tlakovou. Jsou určité
věci, které se nesmí do kanalizace splachovat, například vlhčené kapesníky. Při
gravitační kanalizaci nesmíte mít drtiče
odpadů, nesmí se tam vylévat olej, máme
již sběrnou nádobu na olej. Tyto věci by
mohly po určité době způsobit problémy
a kanalizace by se mohla ucpat. Kanalizační řád se v současné době dopracovává
a každý občan dostane pak informaci, jak
s tím pracovat, co se smí a nesmí vylévat
do kanalizace atd.
Jak dlouhou lhůta máme my jako občané
pak k vlastnímu připojení na kanalizaci.
Může se stát, že někdo bude nemocný
na dovolené, služební cestě atp.
V původním návrhu byla daná nějaká
lhůta v řádu týdnů, ale jsme si vědomi,
že je zima a lhůtu prodloužíme na jarní
měsíce. Nechci říkat teď přesné datum,
ale rozhodně tam budou jeden či dva jarní
měsíce, tak aby se dalo kopat a ta přípojka
se mohla udělat.
Zajímalo by mne, zda je možnost to
připojení s někým konzultovat, pokud
si to někdo neumí udělat sám, ne každý
je v tomto ohledu odborník. Bude tedy
někdo, kdo nám s tím poradí, případně
to odborně provede, bude zde fungovat
nějaký technický dozor?
Samozřejmě máme firmu, která bude to
připojování kontrolovat. To bude uvedeno
také v té výzvě k připojení, kterou každý
dostane do schránky. Nechci to teď tady
rozvádět, byl bych raději, kdyby každý tu
informaci dostal vcelku. Bude samozřejmě
možné kontaktovat tu firmu nebo obecní
úřad, pokud si to někdo nebude připojovat
sám, bude možné si s tou firmou domluvit
termín, kdy k tomu připojení dojde. To
vše bude v té zprávě, aby každý věděl,
jak postupovat, aby se mohl zdárně ke
kanalizaci a vodovodu připojit.
Tak to jsme, myslím, vyčerpali kanalizaci
a vodovod, povězte nám, jestli se plánují
také nové cyklostezky, jak jsme o tom
již dříve slyšeli?
V rámci výstavby chodníků máme jako
jeden projekt i cyklostezky. Teď Vám
neřeknu odkud kam přesně povedou, ale
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máme tam dlouhodobý program na obnovu
původních polních cest.
Samozřejmě teď vám k tomu nemohu
říci nic bližšího, jsem starostou teprve
14dní a musím se s celou agendou teprve
seznámit. Řeší se teď hlavně kanalizace,
takže dokumentaci k cyklostezkám zatím
nemám úplně prostudovanou. Ale pokud
si to dobře vybavuji, tak by tam měla být
plánována realizace nějaké polní cesty
i v příštím roce. Určitě se bude dopojovat
chodník ve Stupicích, ale s dalšími detaily
a plány se musím teprve podrobně seznámit.
Tomu samozřejmě rozumím :-) a nechci
Vás teď stresovat detaily, určitě se nevidíme naposledy a podrobné plány si
necháme na jarní číslo Nového Zebrinu.
Myslím, že by naše čtenáře mohlo zajímat, jestli máte nějakou dlouhodobější
vizi, co byste chtěl v obci podniknout,
zlepšit a vybudovat.
Samozřejmě jsou zde nějaké plány, určitě
si každý vzpomene na nějaký generel,
který se tu vytvářel, co by všechno mohlo
v obci být. Ovšem to není to, na co bychom
teď měli peníze. Musíme si uvědomit, že
z našeho rozpočtu toho moc nepostavíme,
takže jsme vázáni vždy na nějaké dotační
tituly. Momentálně nejbližším projektem
je, abychom založili pro obec první stupeň
základní školy.
Obec Květnice si buduje vlastní mateřskou
školku, takže nám zbyde určitá kapacita
v naší MŠ.
Je zde zajímavý návrh na zřízení školy rodinného typu s individuálním zaměřením na
žáka pro děti z naší obce. Nyní jsme ve fázi
zkoumání proveditelnosti tohoto záměru.
Co to přesně znamená škola rodinného
typu? Předpokládám, že by se kapacitně
vyčlenila jedna třída.
Počítá se s jednou třídou pro ročníky od
1. do 5. třídy, přibližně do 20 dětí, tak aby
učitel měl na žáky dost času a každému se
mohl věnovat. Počítáme klasicky s jednou
třídou na každý ročník.
Neumím si dost dobře představit, jestli
se to vejde do budovy vedle stávající
mateřské školky.
To je právě předmětem té studie provedi-

telnosti, jestli je ta budova na to vhodná,
jestli třeba nebudeme muset mateřskou
školku přestěhovat. Samozřejmě prostory na to v budově školky jsou, ale je to
otázka hygieny, kapacity školní jídelny
atd. V prvotní fázi to tedy proveditelné
je, ale musí se k tomu vyjádřit hygienik,
hasiči atd. Takže pokud to proveditelné
bude, budeme usilovat o získání dotace
na tento projekt. Samozřejmě bychom rádi
našim dětem umožnili, aby mohly alespoň
na první stupeň chodit v místě bydliště
a nemusely někam dojíždět. To samozřejmě
je otázka na delší dobu.
Studie proveditelnosti by měla být hotová
v příštím roce a pokud to tedy proveditelné
bude a podaří se nám sehnat peníze, tak
bychom to mohli realizovat v roce 2021,
2022. Naším zájmem je, aby děti, které
zde chodí do školky, plynule přecházely na
první stupeň ve stejné budově, ve stejném
prostředí, na které jsou zvyklé.
Tak to zní skvěle, pokud se to podaří, aby
naše děti nebyly závislé na dojíždění do
škol v okolních obcích. Kromě školky tu
máme uprostřed obce nevyužitý Šálkův
dům. Máte už nějakou představu, co
s ním? Jak by se dal využít?
Tak samozřejmě nějaké nápady tu jsou.
Například, pokud by budova MŠ sloužila
celá pro školu, tak by se v Šálkově domě
mohla otevřít malá mateřská školka. Druhá
možnost byla mít tam třeba pečovatelský
dům pro seniory. V obci chybí společenský
prostor pro konání různých akcí a setkání
občanů, takže se nabízí vybudovat tam
nějakou multifunkční halu. Nápadů máme
spoustu, ale peněz málo, takže uvidíme, na
co by se daly dotace využít. Teď například
jsou zajímavé dotace na multifukční halu,
ale samozřejmě na to není hotový projekt.
Je zapotřebí to promyslet a vyřídit potřebnou administrativu. Prvotní je, aby to obec
nezatěžovalo příliš finančně.
Pokud se dobře pamatuji, vím, že zde
byla podmínka, když obec přebírala
od státu Šálkův dům, že na tom nesmí
obec vydělávat. Platí to stále? Jaké jsou
možnosti pronajmutí prostor v Šálkovém domě?
No je to tak, že pokud by se obec rozhodla
ho pronajmout, nebo část prostor nabídnout
k pronájmu, musela by si obec rekonstrukci
těchto prostor zaplatit sama. Pokud bychom

chtěli využít dotace na rekonstrukci, bývá
to obvykle svázáno s podmínkou, že objekt
má sloužit k obecně prospěšným nebo
sociálním cílům. Tam jsou pak možnosti
výdělku pro obec poměrně omezené. Uvedu
příklad. Třeba u dotací na multifunkční
haly je stanoveno, že 20 % lze komerčně
pronajímat, zbylých 80 % musí být pro
obecně prospěšnou činnost. Musíme také
vzít v úvahu to, že zde vzniknou určité
náklady na provoz těchto prostor a obec
to nesmí finančně zničit.
Já za knihovnu musím říci, že bychom
také uvítali větší prostory pro knihovnu,
kde by bylo oddělení pro děti, dospělé,
hrací koutek, čítárna, možnost práce na
PC a půjčování společenských deskových
her, posezení u kávy, pořádání různých
vzdělávacích akcí pro všechny věkové
kategorie. Ideální by bylo spojit to s MŠ
a ZŠ a klubem nebo pečovatelským
domem pro seniory.
Ano samozřejmě to není jen knihovna,
jsou zde další občanská sdružení jako
Sosák, hasiči nebo i mateřská školka
pro vystoupení s dětmi. Na to vše by byl
potřeba nějaký multifukční sál, který by
nebyl provozně náročný a měl kapacitu
řekněme pro cca 100 lidí. Myslím, že by to
podpořilo spoustu jiných podnikavých lidí,
kteří by tu chtěli provozovat své aktivity,
např maminky – aerobik, cvičení s dětmi
atd. Každý takový prostor tu obec oživí.
Prvotní nápad byl, že by se takový prostor
dal postavit na hřišti, kde by byla třeba
i restaurace a další zázemí, ale tam narážíme opět na cenu, takový prostor by byl
mnohem dražší než třeba menší prostora
v Šálkovým domě. Takže je to výzva pro
nás, abychom na to sehnali peníze.
Šálkův dům se mi také jeví jako ideální,
protože je přímo v centru obce, vedle
místní restaurace. Ale je třeba počítat
také s parkováním pro návštěvníky.
Ano je třeba na to vypracovat projekt,
a hlavně sehnat peníze. Samozřejmě
stav Šálkova domu nikoho netěší, bytˇ je
v současné době využíván jako skladový
prostor pro obec, dokážu si představit
smysluplnější využití těchto prostor. Je
to v dlouhodobém plánu.
Dobrá, pojďme tedy k jinému tématu,
co třeba zeleň v obci, plánuje se něja-
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ká nová výsadba, nahrazení uschlých
stromů, ozelenění veřejných prostor?
Ano s tím samozřejmě počítáme, spolupracujeme s organizací, která nám dodává
zeleň za rozumný peníz nebo i zdarma
a my jen musíme zajistit výsadbu a následnou další údržbu. Toto bude pokračovat
a klademe na to přiměřený důraz. Musíme
brát v úvahu, že se nám mění klima, sucha
budou častější a je potřeba tedy dbát i
na vhodnou skladbu rostlin. V obecním
zastupitelstvu máme člověka, který tomu
rozumí, paní Neckářová se bude jistě o toto
starat a já jsem ochoten jí jako odborníkovi
naslouchat.
Ano vím, že paní Neckářová dělala
pro obec inventarizaci veškeré zeleně
a návrhy na dosadbu. Tehdy to bohužel
narazilo na odpor některých občanů
i obecních zastupitelů.
Já bych třeba uvítal, kdyby nová výsadba
měla i nějaký užitek, myslím tím ovocné
stromky, které si budou moci naši občané
po dohodě sklízet.
Ano, to je jistě dobrý nápad, ale mě
osobně chybí i keřové patro, které
k venkovským cestám patří, mám na

mysli trnky, šípky, hlohy apod. To je
užitečné jak pro lidi, tak pro ptactvo
a drobnou zvěř, abychom ji udrželi
v krajině a měli z toho všichni užitek
i potěšení. Je třeba škoda, že takováto
výsadba chybí u cyklostezky do Stupic
a také u nové stezky z ulice U hrušky
k lokalitě nových domků kolem kruhového objezdu u Křenice.
Je to často problém s majetkem přilehlých
pozemků, ale možná je to na jednání, zda
by majitel pole souhlasil s výsadbou dřevin,
které by zároveň ochránily i jeho pole.
Ano souhlasím, dřeviny mohou pole
účinně chránit před erozí vodní i větrnou,
jsou přirozeným biotopem pro drobné
ptactvo i dravce, což zase pomáhá udržet populaci např. myší na přijatelné
úrovni a má to i vliv na zadržování
vody v krajině.
Máte pravdu, ale tyto často logické argumenty
naráží v praxi na dotační podmínky, kdy je
stanovena např. určitá šířka komunikace
a pokud ji chcete užší s tím, že část prostoru věnujete na zeleň nemusíte tu dotaci
dostat. Dotační tituly se bohužel neřídí naší
logikou, ale striktně se drží nastavených
zákonných norem. Je ovšem pravda, že

v současné době se vracíme zase tam, kde
jsme byli kdysi, naštěstí doba meliorací
je již pryč a nyní se snažíme navracet do
přírody remízky a polní cesty, tak aby se
voda v krajině zadržela. Jedna strana mince
ovšem je vládní proklamace a praxe, kdy
narážíme na vlastnické poměry, financování, a to někdy může krásnou myšlenku
poslat do pekel.
Samozřejmě bychom všichni rádi viděli,
kdyby kolem Sibřinského potok byl nějaký
zajímavý biotop, drobné meandry apod., ale
pokud na takovýto biotop potřebujete třeba
40 m šíře a z toho 20 m je v soukromých
rukou, je to zase problém.
Já doufám, že jako uvolněný starosta budu
mít více času a možností takovéto užitečné
projekty nejen naplánovat, ale i prosadit.
Já a jistě i naši občané vám budeme držet
palce, aby se Vám to dařilo a v nové funkci
jste byl úspěšný a oblíbený starosta. Nic
lepšího si my všichni přát nemůžeme.
Těším se, že se brzy uvidíme při organizování rozsvěcení vánočního stromu.
Rozhovor vedla a zapsala
Ing. Zuzana Čermáková

Zahradník Šikula radí
A co tedy dělá zahradník v zimě?
Máme tady prosinec a nezasvěceným
zahradnickému řemeslu by se mohlo zdát,
že zahradníci odpočívají a až v březnu
začnou pomalu něco dělat na svých zahradách. To je ale omyl, protože správný
zahradník nezahálí ani přes zimu, možná
jenom trochu zvolní, to je pravda.
Takže i když naše zahrada odpočívá, my
už přemýšlíme, co všechno musíme udělat,
abychom ten jarní start do nové sezóny
stihli včas. Myslíte, že je pořád času dost?
No, uvidíme..

Prosinec – začátek zimy

● Zelenina
Vytvořte si osevní plán a dodržujte střídání
plodin na záhonech. Objednejte si semena nebo si vyluštěte a řádně uskladněte
svoje sklizená.
Dokud není půda promrzlá, stále můžete
dokončovat rytí záhonů, ale neotálejte příliš

dlouho, půda nesmí být přemokřená, ať
již od sněhu nebo deště. Máte-li jílovitou
půdu, můžete na povrchu půdy rovnoměrně
rozvrstvit písek, který následně zapravte
rýčem. Naopak na písčité půdy vysejte
zelené hnojivo nebo je přikryjte kompostem, abyste zamezili vyplavování živin.
● Byliny
Některé bylinky stále rostou, např. oregano,
petrželka, pažitka, šalvěj, aj. Myslete proto
i v prosinci na jejich případnou ochranu,
pokud začne mrznout. Stále odstraňujte
odumřelé zbytky rostlin, a to kdekoliv na
zahradě. Pokud to totiž neuděláte, začnou
se vám v rostlinných zbytcích množit spory
houbových chorob, zimu pěkně přečkají
a na jaře se vám ukáží v celé své kráse.
Hrabte také listí, jsou názory, že lépe nechat spadané listí stromů na pozemku, ale
to jsou názory lenochů, kterým se nechce

pracovat. My pilní víme, že spadané listí
patří do kompostu nebo do bioodpadu.
● Ovoce
Stále je nutné odplevelovat záhony, možná
vás to překvapí, ale plevel roste i během
zimy a nenápadně tak utlačuje naše rostliny
a odebírá jim vodu a živiny. Pod ovocnými
stromy kypřete půdu, můžete přidat trochu
nastýlky. Zkontrolujte, zda jsou rostliny
zdravé a neobjevuje se někde nějaká choroba či škůdce, nenechte se ošálit tím, že je
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Zahradník Šikula radí
zima, vaše zahrada stále žije. Z ovocných
stromů, pokud jste to doposud neudělali,
odstraňte všechny mumifikované či nahnilé plody, platí zde stejná výstraha, jako
u odumřelých částí rostlin.
Zkontrolujte také, zda vám u stromků drží
opěrné tyče a kůly, protože v zimě může
přijít vichřice a stromky pak budete hledat
u sousedů. Pokud máte kompost nebo dobře
uleželý hnůj, nastelte dostatečnou vrstvu
ke všem ovocným stromům. Zkontrolujte
také uskladněné ovoce, to, které se začíná
kazit rychle zužitkujte, je-li již shnilé, to
odstraňte. Pokud nemrzne, sklepy vyvětrejte,
aby se vám ve skladovacích prostorech
vyměnil vzduch.

Leden – vrchol zimy

Leden je asi jediným měsícem, kdy si
i zahradník může trochu odpočinout,
protože v lednu nás většinou mrazy neminou. Ale při tom vašem rozjímání se
můžete zamyslet nad svými pěstitelskými
úspěchy či neúspěchy z loňské sezóny
a popřemýšlet o případném vylepšení na
své zahradě. Promyslete si, co budete chtít
letos pěstovat, kde přesně, protože z prosince
již máte osevní plán, který můžete neustále
vylepšovat. Pak již nebude čas. Nezapomeňte
zahradu kontrolovat, především po nějaké
vichřici, velkém mrazu. Ošetřete všechno
nářadí, které jste používali, ať je připravené
na další sezónu, očistěte je od zbytků rostlin
či zeminy, promažte, utáhněte šroubky,
naostřete, vyměňte násady.
● Zelenina
Je-li třeba, vápníme na podzim zryté záhony. Rané odrůdy brambor pěstovaných
ze semen dejte do mělkých krabic očky
nahoru a uložte na světlé, bezmrazé místo.
Koncem měsíce vysaďte šalotku, je-li půda
dostatečně vlhká. Vysejte ředkvičky a šalotku na záhony v nevytápěném skleníku,
pod kryty vysejte salát a pórek.
● Byliny
Bylinky, které nám zůstaly na zahradě,
kontrolujeme a přijde-li velký mráz,
zakryjeme je. Jakmile ale mráz pomine
a je opět nad nulou, nezapomeňte zimní
ochranu odstranit, a to nejen z bylinek, ale
i z keřů. V tomto měsíci lze vyset bylinky,
které potřebují projít dlouhým obdobím
jarovizace neboli k tomu, aby jim vyklíčila
semena, potřebují několik dnů mrazivé

období, jedná se např. o mařinku vonnou,
prvosenku jarní. Do truhlíků ve skleníku
vysejte pažitku, mátu a estragon a zálivku
omezte na minimum. Vyčistěte staré květináče, truhlíky, sadbovače a jiné pěstební
nádoby, abyste je měli připravené na jaro.
● Ovoce
U ovocných dřevin pouze zkontrolujte,
zde se neobjevily choroby a škůdci, opět
zkontrolujte pevnost úvazků a kůlů. Zajděte také jednou týdně do sklepa, kde
máte ovoce uskladněné, zda se něco nekazí, případně zda se vám zde nezabydlel
nějaký nezvaný host, nejčastěji v podobě
roztomilého hlodavce.

Únor – konec zimy

Dny se již pomalu začínají prodlužovat.
Pokud je venku obstojné počasí, můžete
dokončovat a finišovat s přípravami na
jaro. Chcete-li mít náskok a na podzim
jste si již připravili půdu (zryli, vyhnojili),
můžete ji teď zakrýt černou fólií – půda se
tak prohřeje, vyraší plevele, a vy se jich
na jaře rychleji zbavíte.
● Zelenina
Vysejte bob, rané odrůdy hrachu a špenát. Od
poloviny měsíce vysévejte rychle rostoucí
rané zelí, kapustu a květák do květináčů.
Dejte naklíčit polopozdní odrůdy brambor.
Vysévejte zelí, mrkve, salát a ředkvičky
pod kryty nebo do fóliových tunelů.
● Byliny
S trochou péče a ochrany proti zimě můžeme mít i v únoru čerstvé bylinky, jako je
yzop, rozmarýn, šalvěj, saturejka, oregano,
mateřídouška, kerblík a petržel. Začíná
rašit pažitka, která je úžasným zdrojem
vitamínů. Pokud vytrvalé bylinky typu
šalvěj, máta, pažitka, nejsou moc zmrzlé,
můžete je začít rozmnožovat a to dělením.
Oddělkům ale musíte věnovat zvláštní

péči, přeci jen, stále je zima, takže je
proti ní chraňte. V květináčích, které jste
na zimu přenesli dovnitř, již budou rašit
nové rostlinky, proto květináče oprašte
a začněte s mírnou zálivkou. Venku na
zahradě stále kontrolujte, zda jsou všechny
rostliny zdravé, nepoškozené od mrazu či
sněhu, stále odstraňujte odumřelé části rostlin.
● Ovoce
Stále kontrolujte uskladněné ovoce. Pokud
jste to ještě neudělali, ke každé ovocné
rostlině dodejte nastýlku v podobě uleželého
hnoje či kompostu, počkejte ale, až odtaje
případný sníh. 1x za 4 roky vápněte trávník, hlavně tam, kde máte hodně mechu.
Jakmile půda rozmrzne, vysaďte nové
ovocné dřeviny, které jste nestihli vysadit
na podzim. Pořád odplevelujte a kypřete
půdu. Pokud při kontrole ovocných stromů
odhalíte poškozenou či zlomenou větev,
odstraňte ji (když nemrzne) a ránu, byť
je malá, ošetřete stromovým balzámem.
Radikálně prořežte maliníky, rybízy
a angrešty.
Koncem měsíce můžete aplikovat preventivně postřik proti kadeřavosti na broskvoně
a meruňky. Již nyní se mohou objevovat
někteří škůdci, hlavně na jádrovinách,
pokud se tak stane a nezvaného návštěvníka objevíte, nainstalujte lepové pásy
na kmeny. V této době začínají některé
nedočkavé dřeviny rašit, proto pokud hrozí
mrazy, chraňte pupeny, např. záclonou,
novinami, igelitem.
Koncem měsíce, ale spíše začátkem března,
kdy již nehrozí mrazy, začněte s řezem
jádrovin.
No a co je v únoru úplně to nejdůležitější?
No přece: těšte se na jaro! Je za dveřmi…
Přeji všem krásné vánoční svátky a hodně
zdraví a štěstí do nového roku.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

Zahradník Šikula
Zahradnické a aranžérské služby
• Návrhy, realizace a údržby zahrad
• Kompletní péče o trávníky
• Zahrady Feng-šuej
• Instalace automatických, závlahových systémů

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691
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Recepty
Silvestrovské párty recepty
Chystáte se doma uspořádat oslavu Nového roku a nechce to odbýt jen sáčkem
chipsů? Máte celou řadu možností od
složitějších kombinací až přes efektní
jednoduché chuťovky.
Na silvestrovské oslavě by nemělo chybět slané zobání, které zejména při pití
alkoholu přijde velmi vhod. Výborné jsou
jednohubky z rozličných pomazánek nebo
oblíbená klasika v podobě chlebíčků. Pokud chcete zapůsobit, připravte všeobecně
oblíbený hutný pokrm, jakým je třeba
guláš a nechte ho pro vlastní servírování
jen s naběračkou, miskami a chlebem.
Aby párty byla rozmanitá a uspokojila
i mlsné jazýčky, nezapomínejte na sladké.
Rychlé a efektní je upéct jednoduché
muffinny nebo dort s novoroční tematikou.
Zapomínat by se v tento den nemělo ani
na drinky. Můžete nechat k dispozici bar
nebo předem umíchat oblíbenou bowli.
Koktejly jsou také hezký v podobě mražených ledových kostek nebo jako malá želé.

Jednohubky z listového těsta
Suroviny:
1 ks vejce
1ks listové těsto
150 g sýr niva
1 kelímek zakysaná smetana
150 g salám
Postup přípravy receptu
Nivu nastrouháme a smícháme se smetanou. Listové těsto vyválíme na tenký plát,
který radýlkem nakrájíme na čtverečky.
Na každý položíme kolečko salámu
a malou lžičku směsi z nivy. Rožky
čtverečku spojíme do ranečku, položíme
na vymazaný plech, potřeme vajíčkem
a pečeme rychle v předehřáté troubě.
Jednohubky s tresčími játry
Suroviny:
Množství dle počtu strávníků
Máslo, sůl,

rohlík nebo bagetky
pepř mletý
dijonská hořčice případně plnotučná
tresčí játra
nové koření mleté
Dále dle chuti
cibule
citron
jarní cibulka lahůdková
vařená vejce
bylinky čerstvě nasekané:
petrželka, pažitka...
Postup přípravy receptu
Tresčí játra rozmačkáme vidličkou v hlubokém talíři s kouskem změklého másla
(můžeme použít i přírodní pomazánkové)
a trochou hořčice, dle chuti osolíme,
opepříme a přidáme mleté nové koření.
Nové koření přidáváme opatrně, je velmi
aromatické, do pomazánky patří, ale nesmí
přehlušit veškerou chuť.
Pomazánku dobře promícháme, necháme
v chladnu alespoň hodinu proležet a pak
s ní nazdobíme plátky pečiva, které jsme
si zlehka potřeli máslem.
Dozdobíme na kousky pokrájenou cibulí,
nasekanou lahůdkovou cibulkou, vejcem,
kouskem citronu, bylinkami... a podáváme.
Zdroj: https://www.recepty.cz/silvestrovske-menu-chutovky-kucharka

Milí spoluobčané,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce v našem občasníku
Nový Zebrin, který vychází jednou za čtvrt roku.Časopis
vychází nákladem 400 výtisků a je roznášen zdarma do
schránek v Sibřině a Stupicích. Řádková inzerce je bezplatná
pro podnikatele a občany s trvalým bydlištěm v Sibřině a
Stupicích v černobílém provedení.
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 prosinci 2019
Redakce: Ing. Zuzana Čermáková – šéfredaktorka, tel.: 777 782 266
Ing. Jiřina Neckářová - redaktorka, tel.: 728 007 691
Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci zasílejte na e-mail:
novyzebrin@email.cz nebo nás kontaktujte na výše uvedených
tel. číslech. Elektronická podoba zpravodaje: www.sibrina.cz/

novyzebrin.htm. Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma do Vaší
poštovní schránky. Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník.
Vydavatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
IČO: 00240745, Reg. zn. MK ČR E 17368, Tel: 281 970 692,
Mob: 733 394 574, E-mail: obec.sibrina@sibrina.cz
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Rozsvěcení vánočního stromu

Inzerce
Inzerát na výpomoc do prodejny Veselka
Přijmu spolehlivou a samostatnou prodavačku,
na výpomoc ,do prodejny potravin v Sibřině.
Nabídku pošlete na e-mail: mveselka@email.cz,
nebo na tel.: 739 019 462.

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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Inzerce

HLEDÁME

PRACOVNÍK VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ - JUNIOR A SENIOR

PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU STROJŮ A LINEK
28 000 - 36 000,- Kč / měsíc
POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

NÁPLŇ PRÁCE:

BENEFITY:

-

-

praxe na obdobné pozici minimálně 3 roky (seniorská pozice)
zodpovědnost
pracovitost
spolehlivost

obsluha výrobních linek na výrobu svařovaných proﬁlů
montážní a servisní práce na výrobních linkách
spolupráce na technologické optimalizaci výrobních linek
kontrola kvality výrobku a vstupního materiálu
zápis do záznamu výroby a běžná údržba výrobních linek

+420 734 572 072
tom@attl.cz
www.attl.cz

- práci na HPP v nepřetržitém provozu
- dlouhodobou perspektivu, zázemí stabilní rodinné společnosti
- možnost profesního růstu
- zajímavé platové ohodnocení dle výkonu práce

- příspěvek na penzijní/životní připojištění, stravenky

Firma:
Attl a spol. s.r.o. - Továrna na stroje

Sibřina

Praha-východ

Místo pracoviště:
Ke Kolodějům 163, Sibřina

HLEDÁME

SERVISNÍ TECHNIK JUNIOR A SENIOR
PRO VÝROBU AUTOMOBILOVÝCH DÍLŮ
30 000 - 42 000,- Kč / měsíc
POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

NÁPLŇ PRÁCE:

BENEFITY:

- výučný list v technickém oboru
- zodpovědnost, pracovitost, spolehlivost
- vhodné i pro absolventy
- pro pozici senior, praxe minimálně 3 roky

- řešení vzniklých nestandardních situací týkajících se výrobních
technologií a chodu strojů
- provádění seřizovacích činností v rámci preventivních údržbových
plánů výrobních strojů
- spolupráce na technologické optimalizaci výrobních strojů
- kontrola správnosti nastavení a používání výrobních strojů

+420 734 572 072
tom@attl.cz
www.attl.cz

Firma:
Attl a spol. s.r.o. - Továrna na stroje
Místo pracoviště:
Ke Kolodějům 163, Sibřina

- práci na HPP v nepřetržitém provozu
- dlouhodobou perspektivu, zázemí stabilní rodinné společnosti
- možnost profesního růstu
- zajímavé platové ohodnocení dle výkonu práce

- příspěvek na penzijní/životní připojištění, stravenky

Sibřina

Praha-východ

