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Loučení s létem

2x foto: Michal Lukavský
V neděli 7. září uspořádalo o. s. Sibrin již
třetí pokračování „Sibřinského loučení s
létem“. Jak se již stalo tradicí, akce
proběhla v areálu SK Viktoria Sibřina za
významné podpory části místních
podnikatelů a dobrovolníků a již tradičně
za krásného slunečného počasí. A opět, jak
se asi stává tradicí, ve 14:00 hodin, kdy byl
anoncován začátek, byla účast prabídná a
minimální počet návštěvníků naháněl
vrásky pořadatelům. Představa, že budeme
muset vlastními silami zkonzumovat 12
obrovských táců s ovocem, tousty a
popcornem, perfektní dílo kuchařek z
Mateřské školky Sibřina pod vedením
Romany Uchytilové, a to
vše zapít 50 litry
malinovky, kterou dětem
daroval majitel restaurace
„U Pofika“ v Sibřině
Standa Podlipný, byla
děsivá.
Ale opět již
tradičně byly původní
obavy liché, kolem
patnácté hodiny bylo hřiště
plné dětí s doprovodem
rodičů i bez, ze Sibřiny,
Stupic i okolních obcí. V
konečném stavu se tak
sešlo a přímo se zúčastnilo
soutěží celkem 132 dětí,
takřka stejný počet jako na
oslavy dětského dne v
červnu 2014. Velice si
vážíme toho, že si akce o. s. Sibrin již
získaly značnou oblibu mezi občany jak
místními, tak i přespolními. Všem za
projevenou důvěru děkujeme. Jako hlavní

akci odpoledne jsme tentokráte zvolili
program Asociace dobrovolných
záchranářů České republiky, neziskové
organizace, která se zabývá rozšiřováním
vědomostí o základech první pomoci mezi
laickou veřejností. Koncept programu,
způsob výkladu a praktické ukázky byly
perfektně přizpůsobeny právě dětem. Ty si
prohlédly výstavu pomůcek a předmětů
používaných k záchranářské činnosti. V
samostatném stanu si mohly ověřit
jednoduchým testem své znalosti z
poskytování první pomoci a ty úspěšné si
odnášely jako odměnu průkaz mladého
záchranáře. Možná překvapivě se právě
tato část programu setkala s nebývalým

zájmem. Závěrečný výklad s ukázkami
poskytnutí první pomoci a prohlídkou
interiéru dvou sanitních vozů upoutal
všechny přítomné.
Celé partě
„záchranářů“ tak patří velký obdiv a

poděkování. Dalším lákadlem byla
přítomnost leteckých modelářů z Model
klubu Černošice. Děti si tak samy mohly
dokončit model funkčního letadla a
nabarvit ho. Kdo měl zájem, mohl si na
místě letadélko zakoupit. Dále si děti, opět
za nebývalého zájmu, samy vyzkoušely
start letadélka a zasoutěžily si v délce nebo
době letu. A že tuto soutěž děti pojaly
vážně, svědčí i to, že za oběť soutěžních
pokusů padlo několik modelů tím, že
„havarovalo“ nebo jednoduše nevydrželo
dětské startovní úsilí.Na závěr předvedl
jeden z nejúspěšnějších leteckých
modelářů v České republice, pan Apeltauer
ml. z MK Černošic, letovou
ukázku rádiem řízeného
modelu větroně. Mistrným
ovládáním letadla si
opakovaně vysloužil
uznání a potlesk všech
přítomných. Původně bylo
pozváno do programu více
„pilotů“, aby představili
svoje letadla a umění jejich
ovládání. Z důvodu účasti
na domovské akci v
Černošicích ve stejném
termínu se omluvili.
Přesto se i tento program
setkal s velice příznivým
ohlasem. Za uznání stojí i
skutečnost, že právě p.
Apeltauer ml.
na tuto akci
přijel až z Pardubic,
aby na naší akci byla alespoň jedna letová
ukázka.
Hlavní náplní odpoledne však byla řada
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připravených soutěžních úkolů. Na
dvanácti soutěžních stanovištích děti
plnily zajímavé úkoly. U „zahradníka
Šikuly“ p. Neckářové, dále u Kláry
Lukavské, Zuzany Čermákové, Honzy
Ptáčka a Luboše Mokrého, Petry
Kubánkové, sibřinských hasičů a poprvé i
u našich nových pomocnic z řad
„dorostenek“ u Katky Vaisové, Terezky
Novotné a Natálky Havránkové si každý ze
zájemců vyzkoušel svou dovednost,
paměť i šikovnost. Na závěr si děti vybraly
u B. Kolářové a R. Šindlerové svou
zaslouženou odměnu a mohly se tak plně
věnovat „li kvidaci “ při pravené
občerstvení, které měly, jak se již stalo na
akcích pořádaných o.s. Sibrin-Sibřinka
pravidlem, zcela zdarma.
Celým
odpolednem provázel návštěvníky „nový
moderátor“ Jirka Kolář. Již nyní mě mrzí,
že jsem mu tuto „funkci“ nabídl, protože
mě svým vystupováním a způsobem
projevu pravděpodobně připravil o práci.
/Pro méně chápavé je toto konstatování
pokus o vtip/. Jirka byl opravdu dobrý a
mikrofon je prostě už jeho!!
Co konstatovat na závěr. Snad pouze
upřímné poděkování všem shora
jmenovaným spolupracovníkům,

Obecnímu úřadu Sibřina, dále
zamateriální či finanční pomoc „Pofikovi“
Standovi Podlipnému, SK Viktorii Sibřina,
JSDH Sibřina, Sport Klubu 1930 z
Koloděj, Mateřské školce Sibřina a
Grilservisu Sibřina-Stupice . Ti všichni se
zasloužili o to, že i III. ročník „Sibřinského
loučení s létem 2014“ proběhl úspěšně a
dle značného množství ohlasů byl velice
kladně hodnocen. Lze jen doufat a věřit, že
i nadále bude o. s Sibřince v příštím roce
věnována přízeň z řad vedení a
zastupitelstva Obecního úřadu Sibřina,
hlavnímu zdroji finančních prostředků na
činnost.

Za o. s. Sibrin-Sibřinka
Michal Lukavský

Fotografie, stejně jako plán dalších akci na
rok 2014 najdete už nyní na
http://sibrinka.webnode.cz/,
Fotografie ze všech akcí o.s.
Sibrin-Sibřinka na
http://fotolukavsky.zonerama.com

3x foto: Michal Lukavský

Volební období 2010 2014
Blížící se konec volebního období vždy
vede k bilancování doby uplynulé, proto i v
tomto čísle dovolte stručné ohlédnutí.
Jak pravděpodobně všichni víte, ve vedení
obce jsme se ocitli až na počátku února
roku 2012 po rezignaci našich předchůdců

Ing. Vítka v polovině prosince 2011 a Ing.
Stemberkové v polovině ledna 2012.
Na období „bezvládí“ a následující měsíce
my a určitě ani většina zastupitelů
nevzpomíná ráda. Jelikož zmíněné
rezignace proběhly nečekaně a náhle,

nebyly například od přelomu roků
2011/2012 hrazeny faktury dodavatelům a
ty se na úřadě postupně hromadily.
V následujících měsících se dokonce
někteří dodavatelé začali hlásit o své
pohledávky z let 2009 až 2011 i když v
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účetnictví žádné závazky nefigurovaly a
ani samotní zastupitelé kromě pana Vítka
a paní Stemberkové o nich nebyli
informováni (celková částka přesahovala
600.000,- Kč). V květnu 2012 obec
„neprošla“ kontrolou hospodaření za rok
2011, což je obecně závažný nedostatek,
který znemožňuje čerpání finančních
prostředků z dotačních titulů. Při kontrole
plateb za pozemky v lokalitě Na Březině
(prodej probíhal v letech 2009 - 2011) jsme
zjistili dluh ve výši téměř 1,5 mil. Kč. Na
podzim roku 2012 v souvislosti s
kontaminací vody tetrachloretanem na
dvoře Obecního úřadu jsme byli
upozorněni na nelegálnost vrtu obecní
vodárny a vodovodu jako takového.
Průběh roku 2012 a první měsíce roku
2013 jsme proto většinu času a energie
věnovali řešení problémů, které byly
způsobeny či neřešeny v letech minulých.
Jsme rádi, že většinu výše uvedených
problémů se podařilo vyřešit. Kontroly
hospodaření v posledních 2 letech dopadly
dobře. Obec Sibřina byla dokonce v červnu
tohoto roku společností Czech Credit
Bureau označena jako obec jejichž
ekonomické ukazatele prokazují
vynikající finanční stabilitu.
Dluh za pozemky v lokalitě Na Březině
jsme byli nuceni začít vymáhat po
dlužníkovi (firmě CZ Trade) soudní
cestou. Soud původně vydal platební
rozkaz (v případě, že na základě tvrzení a
důkazů je nárok oprávněný). Nyní ale obec
čeká na rozhodnutí, zda spor bude i nadále

veden u obvodního soudu či u soudu
krajského. Zde je nutno říci, že je velká
škoda, že v době kdy se pozemky
prodávaly, naši předchůdci platby řádně
nekontrolovali. Na jednotlivé pozemky ve
vlastnictví obce totiž existovala zástavní
práva, přičemž tato “pojistka“ nebyla
využita. Legalizace obecní vodárny a
vodovodu ve směru k MŠ a Obecnímu
úřadu se následně ukázala nejen jako
nutnost pro dodržování příslušných
regulativů, ale dává možnost zajištění
zdroje vody pro plánovanou výstavbu
obecního vodovodu (napojení na
škvorecký či říčanský vodovod bude
možné nejdříve po roce 2018). V letech
2013 a 2014 se podařilo rozšířit MŠ o
dalších 20 míst, realizovat zpevnění ploch
v jejím areálu a nakoupit vybavení do
interiéru i na zahradu. Na všechny tři
investice se podařilo získat finanční
prostředky z dotací či příspěvku obce
Květnice.
Čemu jsme věnovali velkou pozornost,
bylo řešení problémů pro úspěšnou
realizaci výstavby vodovodu a kanalizace.
Kromě zajištění výše zmíněného zdroje
vody se podařilo znovu obnovit společně s
obcemi Květnice, Dobročovice a Sluštice
svazek Výmola (na počátku tisíciletí byl
vytvořen za účelem plynofikace). Pevně
věříme, že tento formální svazek a
společný dodavatel na řízení projektů v
obou obcích nám umožní zajistit s obcí
Květnice společný postup, tedy že v první
fázi obec Květnice rozšíří svoji čističku

Účast zastupitelů obce Sibřina na VŘ v roce 2010

Účast zastupitelů obce Sibřina na VŘ v roce 2011

odpadních vod a naše obec bude moci
následně splaškovou kanalizaci spolu s
vodovodem realizovat.
Lokální záplavy v obci v posledních dvou
letech si vynutily nutnost vybudování
protipovodňových opatření.
Jedná se především o vybudování a
posílení dešťové kanalizace v několika
částech obce (U Hrušky, V Habeši, Ke
Květnici) a prohloubení koryta
Sibřinského potoka v intravilánu obce. Na
tato opatření se v současné době
vypracovává projektová dokumentace.
Po jejím vypracování budou tato opatření
realizována.
Nemalá pozornost byla věnována
udržování veřejných prostranství, údržbě
majetku obce, péči o obecní zeleň a
samozřejmě zajištění služeb pro vás
občany. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat paní referentce Bětíkové, která
na Obecním úřadě zajišťuje vše potřebné.
Dále potom pánům Křelinovi a Královi a
paní Pazderové, kteří se podílejí na tom, že
veřejná prostranství jsou upravená a
udržovaná. Velký dík patří zastupitelům
obce, kteří dostáli závazkům z voleb v roce
2010 a pomáhali, aby se nám v obci lépe
žilo. Vizitkou jednotlivých zastupitelů je
účast na veřejných zasedáních, kde se
projednávají zásadní otázky fungování
obce. Níže uvádíme stručný přehled účasti
v období 2010 2014.
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Účast zastupitelů obce Sibřina na VŘ v roce 2012

18.1. nově zvolená starostka Stemberková rezignovala ihned na svou funkci
18.1. nově zvolený místostarosta Kožuský rezignoval ihned na svou funkci
18.1. nově zvolený druhý místostarosta Knytl přijal funkci a stal se dočasně zastupujícím starostou
1.2. nově zvolený starosta Novák
1.2. nově zvolená místostarostka Klapková
7.3. novým zastupitelem po panu Vítkovi se stává paní Vítková

Účast zastupitelů obce Sibřina na VŘ v roce 2013

Účast zastupitelů obce Sibřina na VŘ v roce 2014

po paní Vítkové nepřijal funkci zastupitele
pan Karel Žežulka, ani paní Marcela Škodová,
místo tedy nebylo obsazeno
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Řádková inzerce
OKNA - DVEŘE - DŘEVOSTAVBY
Zajistím návrh a osazení otvorových výplní (plast, euro, hliník, dřevohliník), garážových vrat, střešních oken a hliníkových
vchodových dveří s vynikajícími parametry včetně zaměření.
Dále poradím při výběru značkových dřevostaveb rodinných domů dodávaných spolu se základovou deskou.
Konzultace, zaměření a zpracování cenových nabídek zdarma.
Ing.Milan Řezáč
Tel: 725 811 438
U Zvoničky 2 Stupice 250 84

e-mail: rezac.stoprookna@seznam.cz

Zprávy z obce
Doprava
Od 1.9.2014 je v provozu nová autobusová
linka č. 330 ve směru na Skalku. Byla
zavedena po společných jednáních
obnoveného svazku obcí Výmola (Sibřina,
Květnice, Sluštice, Dobročovice) se
společností ROPID a Středočeským
krajem a primárně má sloužit pro dopravu
dětí do školních zařízení v Kolodějích,
Dubči a dále ve směru do ZŠ Olešská
(sídliště Skalka). Pozitivní je, že autobus č.
330 s obdobnou trasou jako autobus č. 329
projíždí navíc Stupicemi. Od 1.9.2014 byl
také zaveden nový autobusový spoj ve
směru do Prahy Uhříněvse. Náklady za
provoz obou linek nebudou čerpány z
obecního rozpočtu, ale hradí je
Středočeský kraj. Doufáme, že počet spojů
se podaří do budoucna rozšířit. Obec
začala spolupracovat s dopravní fakultou
ČVUT. Během následujícího období bude
měřen vliv osobní a nákladní dopravy na
prostředí, ve kterém žijeme (znečištění
ovzduší a hlučnost v jednotlivých částech
obce). Věříme, že naměřené údaje
napomohou při jednáních s orgány státní
zprávy jak pro řešení tranzitní dopravy
Sibřinou, tak i řešení kvality povrchu
vozovek.
Bylo objednáno dopravní značení
zvyšující bezpečnost na silnici u areálu SK
Viktoria Sibřina a v následujících týdnech
bude instalováno.
Na výstavbu polní cesty mezi Sibřinou a
Stupicemi se podařilo získat prostředky z
Evropských fondů (žadatelem byl
Pozemkový úřad, obec poskytla potřebnou
součinnost při přípravě žádosti o dotaci).
Polní cesta povede od cesty Na Hrázi podél
Sibřinského potoka a vyústí u silnice
vedoucí do Stupic ve směru od silnice
Sibřina Královice.
Obec uzavřela smlouvu o spolupráci s obcí
Šestajovice o výpomoci městské policie.
Policie z Šestajovic by měla začít působit v
Sibřině a Stupicích v průběhu září či října
2014.

a kanalizace. Zastupitelstvo obce se na
základě závěrů z technickoekonomické
studie rozhodlo objednat projektovou
dokumentaci na úpravy obecní vodárny.
Zajištění zdroje vody je prvotním
předpokladem pro výstavbu vodovodu.
Obě další možnosti (napojení na
škvorecký vodovod či říčanský vodovod)
by společnou výstavbu vodovodu a
kanalizace posunuly až do období po roce
2018 (do této doby nebudou realizována
technická opatření, která by zajistila
posílení kapacity škvoreckého vodovodu a
tím i možnost jeho využití pro Sibřinu a
Stupice). V případě výstavby kanalizace je
ze tří možností technicky a ekonomicky
nejvýhodnější napojení na ČOV Květnice.
Proběhla společná schůzka zastupitelů
Sibřiny a Květnice. Bylo dohodnuto, že
obě obce budou v rámci svazku „Výmola“
postupovat společně ve věci výběru
dodavatele, který bude řídit jak projekt
rozšíření ČOV v Květnici, tak výstavbu
kanalizace v Sibřině.
Péče o veřejná prostranství a zeleň
Bylo vypsáno výběrové řízení na výsadbu
zeleně. Samotná výsadba bude probíhat v
říjnu a listopadu. Obec odkoupila za
výhodných podmínek malé užitkové
vozidlo Multicaru od společnosti
Progres.

závory. U vstupu na dvůr OÚ budou
instalována vrata.
Mateřská škola
Zastupitelstvo obce zrušilo VŘ na druhou
etapu vybudování zpevněných ploch u
mateřské školy. Obec se rozhodla podat
žádost o dotaci, ve které by bylo nejen
vybudování dalších parkovacích míst, ale i
úprava vnitřních dispozic, oplocení areálu
a vybudování třech kontrolovaných vstupů
do MŠ. Během prázdnin probíhal výběr
dodavatelů na nákup vybavení z dotace z
Pošembeří. Obec zakoupila interaktivní
tabuli s výukovými programy, skládací
židle a stoly, krabicové systémy,
dataprojektory, vybavení pro pohybové
aktivity, koberec, lavicové sety na zahradu,
tabuli, skládací altán a rolety. Těšíme se, že
naše školka se zase o něco zmodernizovala
a poskytuje dětem skvělé zázemí.
Paní ředitelka nadále hledá kvalifikovanou
paní učitelku, pokud máte někdo zájem,
prosím kontaktujte ji na telefonním
čísle:733 180 653.
Služby v budově Obecního Úřadu
Proběhlo výběrové řízení na
provozovatele prodejny potravin v budově
OÚ. Ve výběrovém řízení podal pro obec
nejvýhodnější nabídku pan Pavel
Liebscher. Obchod s potravinami a

Kanalizace a vodovod
V předcházejícím vydání Nového Zebrinu
jsme Vás informovali o plánovaném Za účelem zajištění pořádku, čístoty a občerstvením je v provozu od 1. září.
rozhodování zastupitelstva obce o dalším bezpečnosti budou v cestě Na Hrázi a v
Josef Novák, starosta obce
lokalitě Na Skalce instalovány kovové
postupu ve věci výstavby vodovodu
Markéta Klapková, místostarostka obce
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Veřejné zasedání zastupitelstva dne 25.06.2014
ZÁPIS A USNESENÍ zastupitelstva obce
Sibřina z veřejného zasedání zastupitelstva
konaného dne 25.6.2014 ve Stupicích v
Selgenu od 18.00 h do 19.50 h. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr.
Markéta Klapková, Ing.Ondřej Veškrna
Ph.D.,- přítomen od 18.04 hodin.
Neomluveni: Jan Kožuský. Hosté: 12
občanů. Průběh jednání: Zasedání
zastupitelstva zahájil starosta Ing. Josef
Novák. V úvodu prohlásil, že zasedání
bylo svoláno v souladu se zákonem,
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů zastupitelstva a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pořizujeme zvukový záznam.
Zapisovatelem jmenována M. Klapková a
ověřovatelem Václav Knytl
a Petra
Kubánková. Další body na program
jednání navrhl Josef Novák: Projednání a
schválení vypracování PD na
protipovodňová opatření
bod 14
Projednání a schválení dokončení opravy
tribun v areálu SK Viktoria bod 15.
Předložený Program:
1. Úvod
2. Projednání a schválení závěrečného účtu
za rok 2013
3. Projednání a schválení účetní závěrky
obce
4. Projednání a schválení účetní závěrky
MŠ Sibřina
5. Projednání a schválení smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti IV12-6012253/1; Sibřina kNN, SS100 č.p.
136/4
6. Projednání a schválení smlouvy o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi obcí Sibřina a EKO-KOM,
a.s.
7. Stanovení členů zastupitelstva na
volební období 2014 2018
8. Informace o obdržené dotaci na výsadbu
zeleně
9. Projednání a schválení smlouvy o
zpracování zadávací dokumentace pro
výběrové řízení a projektové přípravy na
výsadbu zeleně.
10. Projednání a schválení smlouvy o
zpracování zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na investiční akci
zpevnění ploch u MŠ Sibřina II. Etapa
11. Projednání a schválení výkonu výkon
AD a TDI k investiční akci zpevnění ploch
u MŠ Sibřina II. Etapa
12. Projednání a schválení investice do
zajištění kontrolovaného vstupu na dvůr
OÚ
13. Projednání a schválení opravy místních
komunikací a dopravního značení
14. Projednání a schválení vypracování PD
na protipovodňová opatření
15. Projednání a schválení dokončení

opravy tribun v areálu SK Viktoria
16. Projednání a schválení rozpočtového
opatření
17. Projednání závěrů z
technickoekonomické studie na výstavbu
vodovodu a kanalizace. Odsouhlasení
dalšího postupu.
18. Projednání a schválení Požárního řádu
19. Projednání a schválení vyhlášky o
dodržování pořádku
20. Projednání a schválení vyhlášky o
pohybu psů
21. Projednání a schválení poplachové
směrnice
22. Diskuze o vizi rozvoje obce Sibřina s
částí Stupice - řešení její části: „Náves ve
Stupicích“
23. Diskuze s občany volná témata
Hlasování o předloženém doplněném
programu VZ:
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0 , Ondřej
Veškrna přítomen až po odhlasování
programu.
31/2014 ZO schvaluje závěrečný účet
spolu s výsledkem hospodaření za rok
2013 s výhradou. Do 15ti dnů obec zašle
Krajskému úřadu opatření k nápravě.
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 1 - Ondřej
Veškrna.
32/2014 ZO schvaluje účetní závěrku
obce za rok 2013.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná
účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční
situace obce Sibřina. Schvalovací orgán v
průběhu celého roku prostřednictvím
správně prováděné předběžné a průběžné
finanční kontroly efektivně posuzoval
rizika a možné ztráty v hospodaření, které
mohly v průběhu roku účetní jednotku
ovlivnit, a tím omezil vznik problémů,
které by vedly k neschválení účetní
závěrky.
pro - 6 , proti 0, zdržel se - 0
33/2014 schvaluje účetní závěrku MŠ
Sibřina.
Zřizovatel schvaluje vlastní příspěvkové
organizaci příspěvek na hospodaření.
Zastupitelstvo
bylo před schválením
tohoto příspěvku předběžně obeznámeno s
hospodařením účetní jednotky a efektivně
posoudilo rizika, která by mohla v průběhu
roku ovlivnit její hospodaření, a tím omezil
vznik problémů, které by vedly k
neschválení účetní závěrky. Formou
veřejnosprávní kontroly zřizovatel
průběžně její hospodaření kontroluje.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná
účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý
obraz

předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky „Mateřská škola Sibřina,
okres Praha východ“. Na základě
schválení účetní závěrky, schvaluje
zastupitelstvo rozdělení výsledku
hospodaření příspěvkové organizace.
Výsledek z hlavní činnosti 23.455,38 se
převede do rezervního fondu. Zároveň zisk
z hospodářské (vedlejší) činnosti ve výši
1.867,90 Kč se převede do rezervního
fondu.
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
34/2014 ZO schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene služebnosti IV-126012253/1; Sibřina kNN, SS100 č.p.
136/4.
pro - 5 , proti 0, zdržel se 1 Ondřej
Veškrna
35/2014 ZO prodiskutovalo návrh nové
smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů mezi obcí Sibřina a
EKO-KOM, a.s. Obec prozatím nebude
smlouvu se společností EKO-KOM
uzavírat. Současná smlouva je platná a
účinná.
36/2014 ZO schvaluje počet členů
zastupitelstva na volební období 2014
2018. Zastupitelstvo obce bude mít 9 členů
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
37/2014 ZO bylo informováno o obdržené
dotaci na výsadbu zeleně v intravilánu a
extravilánu obce ve výši 574.046,- Kč.
38/2014 ZO schvaluje smlouvu o
zpracování zadávací dokumentace pro
výběrové řízení a projektové přípravy na
výsadbu zeleně. Smluvní strany: Obec
Sibřina a Biologica s.r.o. Celková cena:
40.000,- Kč. Z dotačního titulu bude
hrazeno 39.930,- Kč.
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
Ondřej Veškrna se ohradil, že smlouvu
dostal od paní referentky jen 6 dní před
konáním VZ. Starosta argumentuje, že dle
jednacího řádu musí být hospodářské
smlouvy k prostudování všem
zastupitelům 10 dnů před konáním
zasedání. K porušení jednacího řádu by
došlo, pokud by si zastupitel chtěl v daný
termín smlouvu prostudovat a ta nebyla k
dispozici. Žádný ze zastupitelů si ale
smlouvu u paní referentky prostudovat
nechtěl. Povinností paní referentky není
smlouvy rozesílat e-mailem.
39/2014 ZO schvaluje smlouvu o
zpracování zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na investiční akci
zpevnění ploch u MŠ Sibřina II. Etapa.
Smluvní strany: Obec Sibřina a Runicon
consulting s.r.o. Celková cena: 26.000,Kč.
pro - 5 , proti 1 Ondřej Veškrna, zdržel se
0
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Veřejné zasedání zastupitelstva dne 25.06.2014
40/2014 ZO schvaluje výkon AD a TDI k
investiční akci zpevnění ploch u MŠ
Sibřina II. Etapa. Bude provádět Ing.
Kacerovsky (autor PD) za celkovou cenu
49.700,- Kč. Výkon AD a TDI bude
objednán v případě výběru zhotovitele.
pro - 5 , proti 1 Ondřej Veškrna, zdržel se
0
41/2014 ZO schvaluje nákup posuvných
vrat ve výši max. 65.385,- Kč bez DPH.
Obec se pokusí cenu za realizaci snížit.
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
42/2014 ZO neschvaluje opravy místních
komunikací - cesta z ulice Ke Kolodějům;
prostranství před domem společnosti
Viona; dopravního značení před hřištěm
SK Viktoria (připraveno na základě petice
občanů), Celkové náklady: 158.385,- Kč
pro - 4 , proti 1 Ondřej Veškrna, zdržel se
1 Alena Cvejnová
43/2014 ZO schvaluje vynaložení nákladů
na dokumentaci k protipovodňovým
opatřením:
Úprava Sibřinského potoka
(Passportizace, geodetické zaměření,
hydrotechnické řešení)
Odstraňování povrchových vod a
optimalizace dešťové kanalizace v Kukli a
v Habeši (Passportizace současného
stavu,modelování odtoků, hydrotechnické
řešení)
Celková cena: 38.720,- Kč + 27.830,- Kč.
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
44/2014 ZO schvaluje vynaložení částky
50.000,- Kč na dokončení první etapy
opravy tribuny na fotbalovém hřišti , s tím,
že navýšená investice 50 000,-Kč bude v
nadcházejících letech umořena z
příspěvku obce na provoz SK Victoria
Sibřina.
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0

45/2014 ZO schvaluje rozpočtového
opatření, viz příloha zápisu. Rozpočet je
přebytkový s plánovaným přebytkem:
569.003,- Kč.
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
46/2014 ZO schvaluje vynaložení částky
62.305,- Kč na vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a
zajištění vodoprávního povolení na
zajištění nového zdroje (vrtu) a úpravu
vody v areálu obecní vodárny.
Částka byla schválena v rámci projednání
závěrů z technickoekonomické studie na
výstavbu vodovodu a kanalizace v obcích
Sibřina a Stupice.
Starosta obce informoval o závěrech
technickoekonomické studie k plánované
výstavbě vodovodu a kanalizace. Studie je
součástí zápisu a bude spolu se zápisem
zveřejněna na webových stránkách.
Kanalizace: technicky a ekonomicky
nejvýhodnější je napojení plánované
kanalizace na ČOV Květnice. S obcí
Květnice proběhlo již několik jednání.
Pokud vznikne svazek obcí, bude mít pro
účely intenzifikace ČOV Květnice tento
svazek více než 2.000 obyvatel což je
hranice pro čerpání dotačního prostředků
ze SFŽP.
Vodovod: pokud se má vodovod budovat
společně s kanalizací, jeví se jako jediné
možné řešení využít obecního vodovodu,
který byl v minulém roce zlegalizován. V
rámci technickoekonomické studie bylo
opětovně zjištěno, že plánovaný vodovod
nemůže být zásobován ani ze Škvoreckoho
vodovodu a ani z vodovodu Říčanského (v
obou případech z důvodu nedostatečné
kapacity). Řešením tedy je využití vody z
obecní vodárny s tím, že vodovod bude v
budoucnu napojen na

vodovod Škvorecky či Říčansky. K tomu
však pravděpodobně nedojde dříve než v
roce 2018 či 2019.
V průběhu července proběhne pracovní
schůzka zastupitelů se společností
Allowance, která obcím Sibřina a Květnice
nabízí spolupráci při plánování
intenzifikace ČOV Květnice, výstavbě
vodovodu a výstavbě kanalizace.
pro - 5 , proti 0, zdržel se Ondřej Veškrna
47/2014 ZO nehlasovalo o požární
směrnici. Společnost Selgen předala
vyjádření ohledně nesouhlasného
stanoviska s využíváním nádrže. Požární
směrnice bude upravena.
48/2014 ZO schvaluje vyhlášku o
dodržování pořádku
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
49/2014 ZO schvaluje vyhlášku o pohybu
psů
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
50/2014 ZO schvaluje poplachové
směrnice
pro - 6 , proti 0, zdržel se 0
Proběhla diskuse ohledně návrhu podoby
návsi ve Stupicích za účasti autorky “Vize
rozvoje obce Sibřina s částí Stupice“ Bylo
dohodnuto, že pp. Řezáč a Domkař předají
do počátku září podněty k úpravě návrhu.
V rámci volné diskuze bylo dohodnuto,
pročištění vpustí dešťové kanalizace,
odvoz roští a posekání některých obecních
pozemků.

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 23.07.2014
ZÁPIS A USNESENÍ zastupitelstva obce
Sibřina z veřejného zasedání zastupitelstva
konaného dne 23.7.2014 v Sibřině v
budově OÚ od 19.00 h do 19.50 h.
Přítomní: Ing. Josef Novák,
Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr.
Markéta Klapková, Ing. Ondřej Veškrna
Ph.D., neomluveni: Jan Kožuský,
omluvena: Alena Cvejnová
Hosté: 4 občané. Průběh jednání:
zasedání zastupitelstva zahájil starosta
Ing. Josef Novák. V úvodu prohlásil, že
zasedání bylo svoláno v souladu se
zákonem, konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pořizujeme zvukový záznam.
Zapisovatelem jmenována M. Klapková a

Ověřovatelem V. Knytl a P. Kubánková.
Další body na program jednání navrhla
Markéta Klapková:
- Projednání a schválení pronájmu
nebytových prostor v objektu OÚ Sibřina
za účelem provozování služby pro občany.
- Projednání a schválení postupu obce
Sibřina na výzvu společnosti CZ Trade o
souhlasném prohlášení o neplatnosti kupní
smlouvy.
- Projednání a schválení odměny.
zastupiteli O. Veškrnovi
- Projednání a schválení rd na parcele
684/50 v k.ú. Stupice, Sibřina, manželé
Svatošovi, udělení výjimky na pultovou
střechu.
Předložený Program:
1. Úvod

2. Projednání a schválení smlouvy na
stavební práce “Zpevněné plochy u MŠ
Sibřina 2. ETAPA“
3. Projednání a schválení smlouvy mezi
obcemi Sibřina a Šestajovice na
zajišťování výkonu činnosti obecní
policie.
4. Projednání a schválení smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti
IV-12-6012405/1; Sibřina kNN, SP100
pro parc. č.k. 72/24.
5. Projednání a schválení smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti pro č.p. 70
6. Projednání a schválení Požárního řádu
7. Diskuze s občany.
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Veřejné zasedání zastupitelstva dne 23.07.2014
DOPLNĚNÝ PROGRAM:
1. Úvod
2. Projednání a schválení smlouvy na
stavební práce “Zpevněné plochy u MŠ
Sibřina 2. ETAPA“
3. Projednání a schválení smlouvy mezi
obcemi Sibřina a Šestajovice na
zajišťování výkonu činnosti obecní policie
4. Projednání a schválení smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti IV12-6012405/1; Sibřina kNN, SP100 pro
parc. č.k. 72/24.
5. Projednání a schválení smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti pro č.p. 70.
6. Projednání a schválení Požárního řádu
7. Projednání a schválení pronájmu.
nebytových prostor v objektu OÚ Sibřina
za účelem provozování služby pro občany.
8. Projednání a schválení postupu obce
Sibřina na výzvu společnosti CZ Trade o
souhlasném prohlášení o neplatnosti kupní
smlouvy.
9. Projednání a schválení odměny
zastupiteli O. Veškrnovi.
10. Projednání a schválení rd na parcele
684/50 v k.ú. Stupice, Sibřina, manželé
Svatošovi, udělení výjimky na pultovou
střechu
11. Diskuse.

“Zpevněné plochy u MŠ Sibřina 2.
ETAPA“ vysvětlení současné situace,
Obec bude žádat o dotační prostředky na
tuto investici tuto investici.
51/2014 ZO schvaluje smlouvu mezi
obcemi Sibřina a Šestajovice na
zajišťování výkonu činnosti obecní
policie.
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0
52/2014 ZO schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene služebnosti IV-126012405/1; Sibřina kNN, SP100 pro parc.
č.k. 72/24.
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0
53/2014 ZO schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti pro č.p. 70.
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0
54/2014 ZO schvaluje Požární řád
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0
55/2014 ZO schvaluje pronájem
nebytových prostor v objektu OÚ Sibřina
za účelem provozování služby pro občany,
vítěz je pan Pavel Liebcher, nabídl cenu
nájmu 2500,- Kč měsíčně, provoz potravin
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0
56/2014 ZO schvaluje postup obce Sibřina
na výzvu společnosti CZ Trade o
souhlasném prohlášení o neplatnosti kupní
smlouvy.
ZO schvaluje, aby starosta Ing. Josef
Hlasování o předloženém doplněném N o v á k n e p o d e p i s o v a l s o u h l a s n é
programu VZ:
prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy o
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0 , :
odkupu účelových komunikací, kupní
Projednání smlouvy na stavební práce
smlouva ze dne 19.1. 2011, firma CZ Trade

smlouva ze dne 19.1. 2011, firma CZ Trade
si nárokuje vrácení pozemku 684/54
dnešní dětské hřiště.
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0
57/2014 ZO schvaluje odměnu zastupiteli
O. Veškrnovi, ve výši 349,- Kč
pro - 5 , proti 0, zdržel se - 0
58/2014 ZO schvaluje rd na parcele
684/50 v k.ú. Stupice, Sibřina, manželé
Svatošovi, uděluje výjimku na pultovou
střechu.
Diskuse:
informace o zavedení školního autobusu s
dozorem na Skalku od 1.9.2014 ráno a
odpoledne, zavedení nového spoje z Březí
do Uhříněvsi se zastávkou v Sibřině od
1.9.2014 ráno a odpoledne, autobus bude
zastavovat i u kruhového objezdu v
Křenici.
Firma Alowance dotace na kanalizaci
Mš co se opravuje.
Oprava vodárny - čekáme na nacenění.
Dopravní značení u hřiště
bude se
realizovat do konci prázdnin.
Zápis proveden dne 27.7. 2014 v Sibřině.
Zápis provedla:
Mgr. Markéta Klapková
Ověření zápisu:
Václav Knytl
Petra Kubánková .
Ing Josef Novák starosta

Mateřská školka
Vše pro vaše děti
Začal nám školní rok a s ním souvisí novinky a změny v naší mateřské škole.
Výuka angličtiny
Ve spolupráci s British School jsme rozšířili výuku angličtiny. Tento rok bude výuka
anglického jazyka probíhat nejen u předškoláků, ale nově budou mít angličtinu i menší
děti. Přestože je výuka zařazena v další třídě, i tento rok jsme nemohli uspokojit všechny
rodiče a jejich děti.
Dotace na vybavení MŠ a pro volnočasové aktivity
Díky dotaci, kterou získal Obecní úřad v Sibřině, byla v průběhu prázdnin v mateřské
škole nainstalována interaktivní tabule, s kterou budou děti pracovat v rámci řízené
činnosti. Máme i čtyři nové dataprojektory, které bude možné využít i v 3.NP a nové CD
přehrávače do tříd. Do školky byly pořízeny nové skříňky, ve 2.NP přibyl koberec. Bylo
nakoupeno tělocvičné nářadí, žíněnky a lavička. V 3.NP jsou nové barevné žaluzie, které
se budou určitě velice líbit, dále jsou zde nové židle a stoly.
Změny proběhly i na školní zahradě. Do zahrady byly pořízeny lavicové sety spolu s
venkovní tabulí a domkem na ukládání hraček, který v mateřské škole velice chyběl.
Dětem tak můžeme umístit na zahradu další hračky. Z dotace byl pořízen party stan,
který MŠ určitě využije při akcích pořádaných pro děti, rodiče a ostatní občany Sibřiny a
přilehlých obcí.
V říjnu proběhne celková úprava a výsadba zahrady, která by měla dětem prostředí ještě
více zpříjemnit.

Interaktivní tabule
foto: Markéta Klapková
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Mateřská školka
3.NP a volnočasové aktivity

Zahrada a nové

lavicové sety

Nově zařízená třída
třídy
Nové vybavení

éta Klapková
3x foto: Mark

Třetí nadzemní podlaží je vyčleněno
pouze volnočasovým aktivitám, u kterých
lze i tento rok očekávat spoustu nových
možností. Věříme, že se nabídka
volnočasových aktivit bude stále
rozšiřovat.

Personální a organizační změny v MŠ
Tento rok byl spojen s řadou personálních
změn, které budou probíhat i v průběhu
příštího roku. Personál mateřské školy se
bude i nadále snažit, aby bylo prostředí
příjemné a bezpečné zejména
pro děti. Rodiče jsou pro nás partnery a
velice rádi uvítáme jakoukoliv formu
spolupráce.

Zvýšení kapacity parkovacích míst,
oplocení MŠ
Příští rok by se měl před MŠ navýšit počet
parkovacích míst, zároveň by mělo dojít i
k oplocení celého areálu MŠ, což by
zajistilo větší bezpečnost.

Plánované akce
Školka je však především o zážitcích, a tak
Vás v nejbližší době pozveme na akci
,,Loučení s létem v naší školce“, která
bude pořádána společně s občanským
sdružením Sibrin .
Knihy pro MŠ
V říjnu bude v 3.NP probíhat Mimi disco,
Do tříd nám věnovala Obecní knihovna v které pořádá Obecní knihovna Sibřina.
Sibřině spoustu knížek. Vybrat by si mezi V prosinci se můžete těšit na tradiční
nimi měly nejmladší děti, ale i ty děti, které vánoční besídku spojenou s dílničkami a
příští rok nastoupí do první třídy.
jarmarkem.
Před Vánocemi děti potěší divadelní
Prázdninový provoz
představení souboru Harmonika.
Posledních 14 dní v srpnu byl provoz v
MŠ. Tyto dny využily i děti, které 1.září
zasedly poprvé do školních lavic.

Knihovna
Atˇ žije léto a prázdniny
Pod tímto názvem se konal první ročník taneční zábavy dne 20.6. 2014, který pořádala místní knihovna ve spolupráci s obecním
úřadem a restaurací Na hřišti. Protože šlo o vůbec první pokus uspořádat zde taneční zábavu pro širokou veřejnost, byla jsem moc
zvědavá, jestli vůbec někdo přijde.
Kapela Galaxis se dostavila včas a v plném počtu i se svým maskotem obrovským plyšovým medvědem.
Jsou to všechno zkušení muzikanti, kteří jsou zvyklí rozproudit zábavu a udržet dobrou náladu do pozdních nočních hodin. Což
dokázali v průběhu večera, kdy několikrát měnili své kostými a převleky. Zpočátku to vypadalo, že nás bude na hřišti jen pár nadšenců
a kamarádů, ale jakmile se trochu setmělo a kapela spustila naplno známé taneční hity, začalo se trousit stále více lidí a nakonec nás tu
Protože se nám to všem moc
bylo dobře přes 50 tanečníků
líbilo, slíbila jsem již na místě,
všech věkových kategorií. Na
že se na podzim či koncem
své si přišli opravdu všichni,
prázdnin sejdeme znovu a
jak mladší tak i starší ročníky.
zase to pěkně roztočíme. Slib
Našli se i tací, kteří tvrdili, že
tedy plním a tímto si Vás
už 30 let něco podobného
dovoluji pozvat již na druhou
jako tanec neprovozovali a
taneční zábavu tentokrát v
přesto se báječně bavili a
restauraci U Pofika .
tančili s ostatními. Zábava se
Akce se koná 19.9. od 20,00 a
opravdu naplno rozproudila a
k tanci i poslechu hraje
kolem půlnoci, se nikomu
osvědčená kapela GALAXIS.
nechtělo domů. Nakonec
Tentokrát je připravena i
musela kapela několikrát
bohatá tombola, na které se
přidávat a stále jí rozjaření
podílí řada místních
mladíci nechtěli pustit domů.
podnikatelů, kteří věnovali
Skandováním „ještě jeden
své hodnotné ceny ve
song“ si vynucovali další
přídavky.
prospěch této zábavy. Cen je opravdu hodně a jsou velmi pěkné. Tak neváhejte a rezervujte si včas místa u stolu. Pozvánku najdete také
v tomto čísle NZ.
Ráda bych zde zmínila, alespoň některé hlavní sponzory naší tomboly: Pavel Liebscher, Ing. Pavel Heřtus, rodina Škodových, rodina
Kubánkových, rodina Čermákových, Táňa Kačerovská, místní obecní knihovna a v neposlední řadě i restaurace U Pofika v čele se
svým majitelem a šéfem Standou Podlipným a také ,,Krámek v zahradě’’ manželů Sucháčkových z Újezda nad Lesy.
Všem, kteří věnovali ceny do tomboly, srdečně děkuji a přeji nám všem krásnou zábavu.
foto: Zuzana Čermáková
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INDIE není jen TAJ MAHAL
Obecní knihovna Sibřina spolu s Obecním úřadem si vás
dovolují pozvat na přednášku spojenou
s prezentací fotografií.

Mimi –disco 2014 s „mazlíkem“
Přijďte si zatančit se svým oblíbeným
plyšákem či hračkou.
Pro děti od 2 do 10 let.

Ob
ec
vše ní kn
chn iho
y m vna
S
alé
tan ibřina
ečn
z
íky ve
na

2.ro
ční
k

Kdy: 4. října od 9,30 do 11,30 hod.
Kde: Mateřská škola Sibřina, 3. Patro

23. 10. 2014 od 19:00 h
v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Sibřině.

Vstupné zdarma. Občerstvení pro děti zajištěno.
Prosíme rodiče, aby účast svého dítěte potvrdili
prostřednictvím e-mailu knihovny: knihovna@sibrina.cz
nebo osobně v obecní knihovně. Prosíme také rodiče, aby
dětem přinesli bačkůrky nebo jiné boty na přezutí.
Přednáší: nadšená cestovatelka paní Karla Mellerová
Malé občerstvení zajištěno.

Děkujeme.
Teší se na Vás tety Zuzka a Jirka
V

Novinky knihovny za léto 2014
Barrow John D. - Teorie všeho, Bratři Grimmové - Pohádka o lesní chaloupce, Bulyčov Kir - Milión Alenčiných dobrodružství,
Buzan Tony - Jděte na to chytře, Cotterell Arthur - Encyklopedie Mytologie, Dethlefsen Thorwald - Oidipus a hádanka, Garnier
Romain - Mrazivé dědictví, Grof Stanislav - Za hranice mozku, Hartzová Paula R. - Taoismus, Karel Kryl - Krylogie, Kerouac
Jack - Andělé zoufalství, Kindersley Dorling - Velká obrazová encyklopedie, Kolektiv - Moje první německá slovíčka, Longman
David - Péče o pokojové rostliny, Madhu Bazaz Wanguová - Buddhismus, Morisonová Toni - Velmi modré oči, Pollard Michael 100 nejvýznamějších mužů, Reageová Pauline - Příběh o / Návrat do Roissy, Stilwell Alexander - Jak přežít, Strunz Ulrych Žijeme zdravě, Vaňková Ludmila - Leč pana z Rožmberka, Vaňková Ludmila - První muž království, Vaňková Ludmila - Rab z
Rabštejna, Waters Richard - Fobie odhalené a vysvětlené.

Představujeme Vám
Rozhovor s pí. Milenou Veselou, majitelkou potravin Veselka
Dobrý den paní Veselá, Vás určitě nemusím našim čtenářům
příliš představovat. Jistě už u Vás každý, kdo zde bydlí, někdy
nakupoval. Já mám tu výhodu, že bydlím kousek od Vašeho
krámku a chodím k Vám nakupovat často a ráda. Dostanu zde
vždy vše, co si přeji a často objevím i dobroty, které dosud
neznám. Nevím, ale nic o tom, jak jste se vlastně k Vašemu
úspěšnému podnikání dostala. Představte se prosím trochu
našim čtenářům.
Pocházím z Újezda nad Lesy. Zde jsem chodila do základní školy
a pak jsem se vyučila prodavačkou potravin. Tuto práci
vykonávám s krátkými přestávkami až doteď a musím říci, že mě
to pořád baví. Líbí se mi práce s lidmi a snažím se starat o to, aby
u mě dostali vše, co potřebují. V Újezdě jsem ale nebyla pořád. V
18 letech jsem se chtěla osamostatnit a odstěhovala jsem se do
Prahy.
Pracovala jsem v potravinách a naposledy jsem působila jako
vedoucí gastrocentra. Měla jsem na starost jídelnu a dvě kantýny.
V Praze jsem se také vdala a narodila se mi první dcera Petra a
krátce na to i druhá dcera Lucka, takže na mateřské jsem byla asi
5 let.

foto: Zu
z

ana Čer

máková
Jak jste se dostala Do Sibřiny?
Do Sibřiny jsme se nastěhovali, když děvčata chodila asi do
6.třídy základní školy. Chtěli jsme se s manželem odstěhovat z
Prahy. Koupili jsme tady starší domek, který byl v dost špatném
stavu a společně jsme jej postupně přestavěli.
Manžel si většinu věcí dělal sám. Je hodně šikovný. ( To je vidět ,
máte to tu moc pěkné a krásnou zahrádku ). Děti chodily do
stejné ZŠ jako já a učily je i stejné učitelky .
Tady se nám narodila i třetí dcera Anička. Po mateřské jsem se
nemohla vrátit zpět, protože zdejší mateřská školka byla jen do
16 hodin a bylo by problematické dceru vyzvedávat. Tak přišel
nápad otevřít si vlastní prodejnu. Podporovala mě v tom moje
maminka, která pracovala také v oboru, a byl to vždycky její sen
mít svoji prodejnu. Náš obchod jsme otevřeli před 11 lety. Měla
jsem zde začínat s maminkou. Měsíc po otevření, ale zemřela.
Bylo to pro mne v té době velmi těžké.
Tady se nám narodila i třetí dcera Anička. Po mateřské jsem se
nemohla vrátit zpět, protože zdejší mateřská školka byla jen do
16 hodin a bylo by problematické dceru vyzvedávat.
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Představujeme Vám
Nevěděli jsme, jestli to půjde a zda sem lidé budou chodit. Práce
mě ale moc těší a pomohla mi překonat těžký začátek. Manžel
měl svoji práci a těšil se ,že tu bude mít svou garáž a dílnu. To
jsem mu ale překazila. Myslím, že teď už toho nelituje a ve
svém volnu mi pomáhá obstarávat nákupy a údržbu obchodu.
Prostory jsou zde sice malé, ale naše . Snažím se i v tak malém
prostoru zabezpečit veškerý sortiment, aby moji zákazníci
odcházeli spokojení.
Myslím si, že se Vám to daří, máte plno stálých zákazníků
nebo se pletu?
Ano,chodí lidé nejenom ze Sibřiny, ale hodně sem jezdí lidé z
Květnice, cestou z práce. Schovávám jim pečivo a jiné zboží,
aby je měli, než dorazí domů.

Chorvatska. Kampak se poděl?
Museli jsme ho dát pryč. Plodil málo, a ovoce na něm
nedozrálo. Chce více tepla. Teď je tu místo něho vistárie, která
nám porostla celou zídku. Mám to tu hlavně kvůli hluku ze
silnice a prachu.
Bavily jsme se o Vašich zálibách. Takže zahrada, děti, zvířata,
to je poměrně dost časově náročné, stíháte i něco jiného?
Taky maluju, ale jen pro sebe a pro své blízké, čistě pro radost.
Opravdu? A nechtěla byste něco vystavit?
Ne, ne, já se tím nerada chlubím. S dcerou Aničkou jsem
absolvovala malířský kurz. Malujeme opravdu jen pro své
potěšení. Převážně přírodu, podmořský svět, apod.
Podmořský svět? Snad se taky nepotápíte?
Potápíme se s manželem a dcerou už asi 3 roky. Jezdíme hlavně
do Egypta. Je tam spousta barevných korálů a rybiček. Od té
doby, co se potápíme, už jsem vlastně válecí dovolenou
nezažila.Naposledy jsme se potápěli s mantami a žraloky.

foto: Zuzana Čermáková
Vím, že tu prodávala i jedna z Vašich dcer, ale už jsem ji delší
dobu neviděla. Copak dělá?
Moje prostřední dcera Lucka se vyučila cukrářkou a pracovala
zde jako prodavačka. Po narození naší první vnučky Terezky,
skončila.
No to máte samá děvčata v rodině.
Lucince se narodil ještě synek Tomášek, tak máme konečně i
vnuka. Dcera tu už s námi nebydlí, ale navštěvuje nás velmi
často. Mám z vnoučat velkou radost.
A co Vaše další dcery?
Nejstarší dcera Petra nepracuje v oboru, pracuje v reklamě .
Nejmladší Anička půjde teď do deváté třídy a ještě se
nerozhodla, co bude dělat dál.
A jejej, přišel se na nás podívat další člen rodiny, ohromný
kocour. Copak je to za zvláštní rasu?
Je to maynská mývalí kočka, tedy je to vlastně kocour a je o
dost větší než náš pejsek. Pojď se také ukázat!
Zdá se, že se nás trochu bojí.
Je to čivava, opravdu se lidí trochu bojí, ale s kocourem si moc
rozumí. Kocour je Barny a pejsek Lily.
Večer je rádi pozorujeme, jak si hrají, je to často lepší než
televize .
Takže kromě práce a rodiny, máte ještě dalšího velkého
koníčka - zvířátka. Co dalšího Vás ještě ve volném čase baví?
Zahrádka je můj velký koníček a relax.
Hned jak jsem k Vám vešla, jsem si všimla, že zahrádka Vás
musí bavit. Je moc pěkná, přestože není velká.
Já mám vůbec ráda přírodu. Chovám žabičky pralesničky
doma v teráriu a taky mám ráda kaktusy, které si pěstuji.
Bohužel na všechno nemám tolik času, kolik bych chtěla. ( To
znám moc dobře )
Mívala jste tu na zahradě fíkovník, jaký známe třeba z

No to byste si rozuměla s mým mužem. Škoda, že jste nebyla na
promítání o potápění se žraloky.
Tak třeba příště. Skoro se bojím zeptat, jestli taky ráda vaříte a
co byste nám eventualně z Vašich oblíbených receptů
prozradila.
Teď jste mě trochu zaskočila. Já vlastně vařím hlavně českou
klasiku, nemám nějaký zvláštní oblíbený recept. No ale
počkejte, teď když o tom mluvíme, dcery ode mne vyžadují na
narozeniny ořechový dort.
No prosím, tak sem s receptem, ať se něco nového naučíme. A
moc Vám děkuji za příjemné povídání rychle mi to s Vámi
uteklo.
Zapsala Ing. Zuzana Čermáková

Recept na ořechový dort á la Veselka
Těsto: - 6 vajec(sníh z bílků)
- 100g mouč.cukru
- 130g mletých ořechů
- 40g piškotových drobečků
- vanilkový cukr
- 30g nastrouhané
- čokolády
Krém: - 4dcl mléka
- 1 vanil.pudink
- 150g mouč.cukru
- 150g másla
- 100g čokolády na vař.
- 70g mletých ml.ořechů
Posyp: - 70g mletých ml.ořechů

Korpus se upeče zvolna v předehřáté troubě. Vychladlý se
rozřízne, namaže uvnitř i na povrchu a posype strouhanými
oříšky.
Krém je klasika, uvařený pudink smícháme s ostatními
přísadami a necháme zchladnout.

Dobrou chuť, M. Veselá
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Představujeme Vám
Rozhovor Pavel Liebscher 1.9. 2014
Dobrý den pane Liebschere, dnes jste otevřel nově krámek
„Na poště“. Vidím, že jste zcela předělal původní obchod paní
Pazderové. Vznikla zde krásná samoobsluha. Povězte mi, na
co se zde můžeme těšit?
Mám zde potraviny, ovoce, zeleninu , mražené potraviny a
základní sortiment drogerie, kromě toho zde máme teplý bufet a
stáčená vína.
Bílé, červené a šumivé rosé od specialisty na růžová šumivá
vína z Moravy. Uvažuji v budoucnu zprovoznit okénko na
podávání občerstvení na dvoře úřadu. Otevřeno mám od 7,00
ráno do 7,00 večer. V sobotu pak od 8,00 do 12,00. Otevírací
dobu zatím máme zkušební a lze ji upravit dle přání zákazníků.
Také budeme nabízet donášku až domů jako službu pro seniory.
Zboží zde nakoupí a zaplatí a my jim ho doneseme domů.
Jistě znáte svou konkurenci paní Veselou ( rozhovor s ní
najdete rovněž v tomto čísle NZ).Jak spolu vycházíte?
S paní Veselou nemáme problém, jsme spolu v přátelském
vztahu.
Pane Liebschere, vy podnikáte také v jiných oborech, jak se
Vám daří to vše skloubit? Jistě je to velmi časově náročné.
Tuto prodejnu vede a vše si obstarává moje manželka. Já jí jen
pomáhám se zásobením. Jinak to bude další pobočka firmy
Liebscher s.r.o. Moje žena si ovšem bude vše řídit sama a dle
svých představ. S rekonstrukcí nám pomáhala celá rodina,
které bychom i touto cestou chtěli moc poděkovat. Do
budoucna rozhodně uvažujeme zaměstnat na střídání další
pracovní sílu.

Můžete mi připomenout jaké všechny aktivity Vaše firma
zajišťuje?
Ovšem. Jsem třetinovým podílem jednatelem firmy PLK s.r.o,
která provozuje internetové obchody s bazény, příslušenstvím,
hračkami a dětskou výživou. Firma Liebscher s.r.o. se dále
zabývá výrobou obkladů, dlažby a dekoračních prvků z
umělého pískovce. Svoji produkci představujeme ve výstavním
a prodejním centru vedle fotbalového hřiště TJ Sibřina.
Snažím se také pomáhat při všech akcích pro děti, které se tu v
obci pořádají. Pomáhám hlavně s vařením, to mě baví.
Moc Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám, Vaší paní a hlavně
nám zákazníkům, aby se Vám stále tak dařilo.
Těším se, že se uvidíme brzy na některé z dětských akcí, třeba
při Loučení s létem nebo na Sibřinské zábavě u Pofika.
Zapsala 1.9. Ing. Zuzana Čermáková

Sibřinsko stupické forum
Výlet do jihlavské zoo a do podzemí Jihlavy
Jako už tradičně jsme před prázdninami 15.6. vyrazili
Dobrobusem na výlet, který podporuje obecní zastupitelstvo.
Tentokrát jsme navštívili Jihlavu. Konkrétně jihlavské podzemí
a ZOO.
Jihlavské podzemí je druhé největší v české republice. Příjemná
paní průvodkyně nás provedla a povyprávěla nám o historii.
Prohlídka trvala asi 40 min a všem se moc líbila.
Po prohlídce podzemí jsme se rozešli na procházku po Jihlavě.
Někteří šli na oběd a někteří zamířili rovnou do ZOO. Zoo je od
vstupu do podzemí jen pár desítek metrů krásným parkem.
Místní ZOO není příliš rozlehlé, ale přesto jsme si to hezky
užili. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra, počasí nám
také přálo, tak si myslím, že se nám tento výlet opět vydařil.
Děkuji všem " účastníkům zájezdu " a snad na podzim znovu
vyrazíme. Tentokrát do Českého Krumlova.
Přeji všem krásný zbytek léta a na podzim nashledanou.
Zapsala Petra Kubánková,
organizátorka výletu

vá

ko
foto: Petra Kubán
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Zahradník Šikula radí
Pěstujeme pelargonie
Pelargonie, muškát nebo také čapí nůsek je asi tou nejčastější
balkónovou rostlinou, která svým bohatým květenstvím dělá
radost nejen samotným pěstitelům, ale také všem
kolemjdoucím.
Pelargonií je několik druhů, přičemž rozlišujeme druhy
jednoleté a vytrvalé. K nejčastěji pěstovaným trvalkám, které
se mohou pěstovat také jako pokojové rostliny, patří
pelargonie páskatá (Pelargonium zonale), pelargonie
velkokvětá (Pelargonium grandiflorum) a pelargonie vonná
(Pelargonium odoratissimum), která je velmi aromatická a při
pěstování na okenním parapetu prý odpuzuje mouchy. K tzv.
nepravým jednoletým muškátům patří pelargonie
břečťanolistá (Pelargonium peltatum), která je díky svému
převislému vzrůstu velmi žádanou balkónovou rostlinou.
Nepravou jednoletou rostlinou se nazývá proto, neboť za
určitých podmínek přezimuje a dalším rokem opět kvete. Květy
však nejsou žádné velké kvality, jsou menší, je jich méně a
rostliny celkově nepůsobí dobrým dojmem. Proto je vhodnější,
v případě převislých pelargonií, nakoupit vždy na jaře nové
sazenice. Další možností je také jejich vegetativní namnožení
pomocí bylinných řízků.
Vzhledem k tomu, že se pomalu blíží ukončení vegetace, a to
nejen na našich balkónech, je nutno pomýšlet na správné
ošetření a zazimování muškátů.
Muškáty nám vydrží kvést do prvních mrazíků, pak je nutné
jejich přemístění do sklepa či jiné mrazuprosté místnosti.
Teploty pro přezimování by se měly pohybovat mezi 10-12 °C.
Před samotným zazimováním odstraníme odkvetlá květenství,
suché listy a ostatní nečistoty z truhlíku tak, abychom
minimalizovali rozvoj houbových chorob.
Při přípravě na zazimování můžeme odebrat bylinné řízky, díky
nimž si zajistíme vlastní sazenice na příští rok.
Řízky lze odebírat také během zimního období, zhruba od
listopadu do března. Většinou se odebírají z matečních rostlin,
což jsou ty, které se pěstují především pro reprodukci. V
podstatě máme dvě možnosti odběru, buď odebereme
vrcholový bylinný řízek (na vrcholu řízku jsou listy) nebo řízky
stonkové. Řízek je zhruba 5 - 8 cm dlouhý (záleží na
vzdálenosti mezi listy), horní řez je rovný (1cm nad listem),
spodní mírně šikmý (cca 1 mm pod listem), listy buď pouze
zakrátíme kvůli snížení výparu vody nebo odstraníme úplně.
Abychom podpořili zakořeňování, namočíme řízky do
práškového stimulátoru, který zakoupíme v každém
zahradnictví, v Hornbachu nebo v Obi. Řez provádíme čistým

a Necká
foto: Jiřin

řová

Nožem, nejléperoubovacím, ale vystačíme si i s jiným,
dostatečně ostrým. Hotové řízky vsadíme do připraveného
sadbovače nebo květináče, kde je nejlépe lehký substrát, např.
množárenský (směs perlitu a rašeliny v poměru 1:1).
Nepoužívejte substrát či zeminu, ve které jste již něco
pěstovali, ale raději investujte do nového, ušetříte si tak možné
zklamání v podobě napadení rostlin houbovými chorobami.
Stejně tak vhodné je řádné vyčištění pěstebních nádob, které
vždy vymyjte teplou vodou se saponátem či savem. Zhruba po 3
- 4 týdnech by měl řízek zakořenit. Zaléváme a jakmile dosáhne
patřičné velikosti, lze jej buď přesadit do větší pěstební nádoby,
nebo rovnou do truhlíků. Muškáty lze namnožit také
generativním způsobem, tzn. semenem, ale je to způsob
zdlouhavý a ne vždy se podaří. Rostliny vypěstované z řízků
kvetou dříve. Stejným způsobem lze množit i ostatní druhy
pelargonií.
Během přezimování rostlin je dobré zajistit dostatek světla a
občasnou závlahu, s kterou to ale nepřeháníme. Máme-li
rostliny umístěné ve sklepě, je dobré za bezmrazého počasí
prostor občas vyvětrat. Občas se stává, že rostliny jsou na jaře,
kdy je vyndáme ze sklepů, světle zelené až vybělené. Toto je
způsobeno nedostatkem světla a následnému rozkladu
chlorofylu, tzv. etiolizace. Vše se však spraví po nějaké době,
kdy rostliny vystavíme slunečnímu záření.
Z hlediska nároků nejsou pelargonie nijak náročné a prominou
nám i nepříliš pravidelnou péči. Lze je poměrně úspěšně
pěstovat na jižní straně, tam, kde sluníčko svítí většinu dne,
protože jako jedny z mála rostlin, především pak ty převislé,
snáší sucho. Uvítají pravidelnou závlahu a občasné přihnojení
hnojivem pro balkónové rostliny, které aplikujeme formou
zálivky. Odstraňujte pravidelně také odkvetlá květenství, aby
se rostliny zbytečně nevysilovaly tvorbou semen a soustředily
svoji energii právě na tvorbu květů. Během déle trvajícího
deštivého počasí se stává, že pelargonie zahnívají. Především
pak u převislých muškátů se v případě vyšší vlhkosti substrátu
(v období trvalejších dešťů) mohou objevit korkovité výrůstky
na rubu listu. V takovém případě je nutné omezit zálivku až do
úplného vyschnutí substrátu. Výhodou při pěstování muškátů
je, že nijak zvlášť netrpí na škůdce, i když se občas mohou
objevit mšice, molice a svilušky, ale v případě jejich výskytu lze
poměrně účinně zasáhnout vhodnými a dobře dostupnými
insekticidy.
Budete-li se o pelargonie dobře starat, odvděčí se vám záplavou
květů, které budou všichni obdivovat.
Příjemný, barevný podzim.
Jiřina Neckářová
www.zahradniksikula.cz
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Inzerce v Novém Zebrinu
Vážení podnikatelé a živnostníci ,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce v
připravovaném vydání občasníku Nový Zebrin,
který vychází přibližně jednou za 2 - 3 měsíce.
Časopis vychází nákladem 400 výtisků a je
roznášen zdarma do schránek v Sibřině a Stupicích.
Protože máte své sídlo v těchto obcích nebo velmi
nedaleko, dovolujeme si Vám poslat ceník inzerce.

Inzerce pro podnikatele a občany s trvalým
bydlištěm v S.a S. zdarma v rozsahu vedlejšího
sloupce 7,30 x 5,40 cm a v černobílém provedení
příp. řádková inzerce zdarma.
Platba: 1) v hotovosti na obecním úřadu
Sibřina 2) na fakturu
Zašlete fakturační údaje na mail redakce. Fakturu
Vám zašle účetní obecního úřadu.

Pokud máte zájem o inzerování v našem časopise,
pošlete text inzerátu ev. foto na adresu
novyzebrin@email.cz.
S přátelským pozdravem,
Ing. Zuzana Čermáková
šéfredaktorka Nový Zebrin

Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah inzerce:

Černobílá inzerce:
1 strana...........600 Kč
½ strany......... 300 Kč
¼ strany..........200 Kč

Barevná inzerce :
1 strana...........1000 Kč
½ strany..........500 Kč
¼ strany..........350 Kč

Řádková inzerce :
1 řádek černobíle.........10 Kč
1 řádek barevně...........15 Kč

Tiráž
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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:
http://www.sibrina.cz/novyzebrin.htm
Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma do Vaší
poštovní schránky.
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Tisková zpráva
Český Brod dne 31. července 2014
Pošemberský filmový festival Učíme se filmem je za dveřmi
Učíme se filmem je název vzdělávacího projektu spolupráce, na kterém pracují čtyři
místní akční skupiny (MAS)
ze středočeského kraje včetně MAS Region Pošembeří. Významným partnerem
projektu je občanské sdružení Harvest Films, jehož úkolem je odborné poradenství v
oblasti výběru dokumentárních filmů. Nosnými pilíři v průběhu realizace projektu
byla čtyři témata: veřejný prostor, prostupnost krajiny, samospráva a ekonomika
venkova. Ta se promítla v řadě 32 seminářů s diskusí, které proběhly v první polovině
letošního roku. Byly rozděleny do dvou bloků a to pro odbornou a širokou veřejnost.
Originalita seminářů pod vedením odborníků spočívala v diskusích doprovázených
dokumentárními filmy z naší i zahraniční produkce. Měly za úkol inspirovat a
vyvolávat polemiku nad společnými problémy, což se s úspěchem dařilo. Filmový
festival se koná se v sobotu 20. září 2014 v českobrodském kině Svět, bude
odrazem seminářů a podnětů, které na nich zazněly.
„Témata seminářů i soutěže krátkého amatérského filmu zní vznešeně a pro někoho
možná až akademicky. Venkovskou krajinou však „prostupujeme“ dnes a denně
například při cestování do zaměstnání, do školy či za obchodem nebo při výletech s
rodinou. Samospráva na venkově je také součástí běžného života. Nemusíme chodit
pravidelně
na zasedání zastupitelstev, ale jejich rozhodování sdílíme ať s větším či s menším
Souhlasem. Veřejný prostor na venkově si vytváříme sami. Mám tím na mysli venkovskou architekturu, úpravu zeleně i veřejných
prostranství. Určitě sem patří i úprava předzahrádek, typická pro menší vesnice. Ekonomika venkova jistě není ideální a stále je
co zlepšovat. V promítaných dokumentárních filmech navazujících na semináře jsme se snažili přinést naději a inspiraci jak
ekonomiku posílit a dát venkovu jiný směr. Inspirujících filmů však máme dostatek v naší mediatéce. Sčítá téměř třicet DVD, která
jsou pro zájemce zdarma k zapůjčení. Ty nejlepší z nich budou ke shlédnutí na zmíněném filmovém festivalu, kam všechny
návštěvníky srdečně zveme a těšíme se plodné diskuse na téma venkov,“ glosují organizátoři.
Na festivalu se objeví filmy, které byly na seminářích nejúspěšnější i některé novinky. Budou doprovázeny diskusemi s publikem.
Připraven je také doprovodný program pro děti a prodej regionálních produktů. Největším lákadlem je film s titulem Farmář a
jeho princ. Vypráví o způsobu využití ekologického zemědělství očima prince Charlese a farmáře Davida Wilsona, kteří spolu
dlouhá léta farmaří. Pozvánka na film je unikátní také tím, že rodina prince Charlese souhlasila jen se čtyřmi veřejnými
produkcemi filmu v celé naší zemi. Je to tedy jedinečná šance, jak film shlédnout. Na filmovém festivalu nemusíte platit vstupné,
je zdarma. Jste srdečně zváni! Těšíme se na vás!
Podrobnosti o festivalu najdete na www.ucimesefilmem.cz a https://www.facebook.com/ucimesefilmem.
Za tým projektu Učíme se filmem
Petra Ištvániková

Garážová vrata

Vchodové dveře

Největší český výrobce garážových vrat

Moderní vzhled

Předokení rolety

Venkovní žaluzie

Výrazná úspora energie

Komfortní ovládání
Ploty a brány

Vlastní výroba - záruka 10 let!

Navštivte naši vzorkovou prodejnu
Oldřich Rosenkranc
Tel.: 777 880 396
Bělehradská 17
Praha 4, Nusle
praha4@lomax.cz

Filip Čermák
technicko-obchodní poradce
Tel.: 702 086 861

PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných
podlah.
Prodej podlah včetně příslušenství.Renovace, nivelace
a odborná pokládka podlah.
VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA PO PÁ
od 8.00 do 16.00 po telefonické domluvě
otevřeno do 20.00 včetně So a Ne.
Domex Prag spol.sr.o.
Kojická 1242
Praha 9- Újezd nad Lesy

tel. 272 701 856
http://www.domex.cz

mobil 777 002 913
e-mail: info@domex.cz

