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Úvodník
Zamyšlení
Za okny mám typický mlhavý podzimní den
a mne přepadá nostalgická nálada a sklon ke
vzpomínkám. Vánoce tu budou už za měsíc
a ako vždy, je mi líto, že se letošní rok pomalu
loučí. Když se tak ohlížím zpátky, a přemýšlím, co se změnilo v Sibřině a Stupicích, myslím, že letošní rok byl v mnohém pozitivní,
a to je při současné všeobecně „blbé“ náladě
příjemné zjištění.
Jsem moc ráda, že se našim novým i staronovým
zastupitelům v čele s panem starostou a paní
místostarostkou daří zapojit i naše spoluobčany
do dění v obci zejména v úsilí o zlepšení vzhledu veřejných prostranství v Sibřině i Stupicích.
Moje milá kolegyňka Jiřka se s vervou pustila do údržby a výsadby zeleně a ve spolupráci
s paní místostarostkou Markétou Klapkovou
zorganizovaly brigádu na výsadbu nových keříků, travin a růží v Sibřině a Stupicích. Bohužel
ve Stupicích tato snaha narazila na nečekaný
odpor některých spoluobčanek, kterým se podařilo narychlo zorganizovat petici na obranu
levandulových keříků kolem pomníku. Bohužel
veškeré pokusy o vysvětlení a domluvu byly
marné, tak jsme nakonec připravené rostliny
vysázeli v Sibřině. Považuji tyto spory za malicherné a zbytečné. Vždyť přece stačilo seznámit se s plánovanou výsadbou, kterou Jiřina
všem zastupitelům dala předem k dispozici.
Naštěstí roztrpčení nad podobnými „nedorozuměními“ zmizí, když si připomenu, že obecní
úřad konečně nechal opravit vozovku v ulici
V Koutě, kam zajíždělo hodně návštěvníků
restaurace „U Pofíka“. Už se nemusí vyhýbat
zdejším jámám o velikosti pastí na menší mamuty. Také mě těší, že velmi prokoukla cesta Na
Hrázi za Sibřinou, kde se konečně pravidelně
sekají břehy a okolí nově vysazených stromků.
Jistě by se sem hodila i nějaká další lavička k
posezení. Další výsadba a údržba obecní zeleně
je naplánována, ale to vše se dočtete uvnitř časopisu.Velmi příjemná byla pro mne i zkušenost
z vítání občánků, které proběhlo v Mateřské
školce a mělo opravdu velmi krásnou sváteční
atmosféru. Takže se vlastně už těším, co nového
přinesou ještě zbývající dny tohoto roku a další
rok.Přeji všem našich čtenářům hodně zdraví,
pohody a radosti nejen v tomto předvánočním
čase, ale i v novém roce 2013. Buďte zdraví a
dobré mysli. Nenechte si kazit náladu špatnými
zprávami v denním tisku. Těším se, že nám budete psát své nápady a postřehy pro další čísla.
Příjemné chvilky s naším občasníkem přeje za
celou redakci
Ing. Zuzana Čermáková
šéfredaktorka

Vítání občánků
V neděli na sv. Martina 11. listopadu se
konalo slavnostní vítání malých občánků v sibřinská školce. Se svými vlastními dětmi jsem neměla možnost se této
slavnostní události zúčastnit, proto jsem
byla moc zvědavá, jak takový slavnostní
obřad vítání občánků probíhá.
Příjemně mě překvapilo, že slavnostně vyzdobená místnost byla téměř do posledního
místa zaplněna svátečně oblečenými rodiči

se svými malými ratolestmi, jejich příbuznými a známými. Přiznám se, že tak hojnou
účast jsem nečekala. Pan starosta Josef Novák s paní místostarostkou Markétou Klapkovou přivítali přítomné a po krátkém, ale
velmi milém projevu pana starosty nastoupili před přítomné diváky vyšňoření malí
předškoláci. Na závěr nám zazpívala slečna
Jana Ryklová za doprovodu houslistky Elišky Puldové.    » Pokračování na straně 5.

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

2012 za přítomnosti starosty, dodavatele –
p. Denemarka a zástupce firmy Konstruktiva Branko, která prováděla rekonstrukci
MŠ; Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0.
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 15. 11. 2012. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Mgr. Věra Sirůčková, Ing.
Lenka Stemberková, Bc. Michaela Vítková,
Jan Kožuský zpoždění 5 min.; Omluveni:
0.
Zastupitelstvo schvaluje: Proplacení faktury stavebních prací firmě Depa z roku
2009 (rekonstrukce osvětlení chodníku k
MŠ) Faktura na práce z roku 2009. Lenka
Stemberková uvedla, že dílo převzala, ale
že nebylo zaplaceno. Diskuse: dotaz občanů - proč investice nad 100 000 Kč neprošla schválením zastupitelstvem. Kolik takovýchto investic je ročně realizováno. Jak je
to možné, že prostředky na investici nebyly
v rozpočtu obce. Pro – 8; Proti – 1 (Petra
Kubánková); Zdrželo se – 0.
Výběrové řízení na pronájem nebytových
prostor v prostoru dvora Obecního úřadu.
Obě firmy nabídly nájem 400 Kč/m 2 a splnily podmínky VR a bude s nimi uzavřena
smlouva; Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0.
Převod 2.500.000 Kč na účet u J &T Banky
Průběh: V rámci posouzení plnění usnesení č. 40/2012 (rozložení finanční rezervy obce) J. Novák informoval přítomné,
že 2 500 000 Kč bylo převedeno na účet
u J &T Banky. Dalších 2 500 000 Kč na
účet u Komerční banky převedeno nebylo,

jelikož podmínky terminovaného vkladu
nezajistily úročení (možné vkládat pouze
2 x do roka). Tato částka tedy bude vzhledem k výhodnosti smlouvy a provedenému
průzkumu převedena na účet u J &T. Pro –
9; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Rozpočtové opatření obce. Do rozpočtového opatření byly mimo jiné zahrnuty výdaje za dodatečně schválené investice. Byly
navýšeny prostředky za školení paní referentky, Na straně příjmů - rozpočtovány
dotace za volby do krajského zastupitelstva
a senátu, pan Bornay poslal 20 000 Kč za
vůz AVIA, celkem ca 25 úprav. Navýšené
výdaje o celkem 307 612 Kč. Pro – 9; Proti
– 0; Zdržel se – 0.
Doplnění usnesení č.25/2012 - Schválení
rozpočtu obce na rok 2012: Zastupitelstvo
obce schvaluje rozpočet obce jako přebytkový. Příjmy obce za období 1. 1. 2012 – 31.
3. 2012 byly: 2.488.300,18 Kč. Výdaje obce
za stejné období byly: 1.755.797, 26 Kč.
Pro – 9; proti – 0; Zdržel se – 0.
Výjimku z ÚP na RD na pozemku 684/40
Pro – 9; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Pana Václava Knytla předsedou finančního
výboru. Pro – 6; Proti – 0; Zdržel se – 3
(L. Stemberková, M. Vítková, V. Knytl)
Pana Viktora Bětíka členem finančního
výboru. Pro – 7; proti – 0; zdržel se – 2
(L. Stemberková, M.Vítková)
Pana Václava Knytla správcem rozpočtu.
Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 3 (L. Stemberková, M. Vítková, V. Knytl)
Poplatky za svoz komunálního odpadu
a poplatky za psa na rok 2013. Poplatky
jsou ve stejné výši jako v roce 2012.

Zprávy z obce
Technická Infrastruktura
Společnost T-Mobile CZ (TMCZ) se obrátila
na obec z důvodu plánované výstavby stožáru v areálu firmy PROGRES SERVIS. Záležitost posílení signálu operátora TMCZ v
naší oblasti má dlouhého trvání. V roce 2006
se jednalo o tom, že by měl být telekomunikační stožár vystavěn u fotbalového hřiště.
S tímto obec nesouhlasila a dala TMCZ v
září 2006 souhlasné stanovisko k výstavbě
stožáru v areálu firmy PROGRES SERVIS.
Následně se obec pokusila s TMCZ v roce
2007 vyjednat, aby umístili své technologie
na stávající stožár na Skalce, popřípadě na
budovu MŠ. To však TMCZ z technických
důvodů odmítl. TMCZ poté žádal u příslušných stavebních úřadů o územní rozhodnutí
a ohlášení stavby. Obec podala proti územnímu rozhodnutí odvolání, avšak odvolací
orgán toto územní rozhodnutí potvrdil. Proti

tomuto rozhodnutí podala obec u Krajského
soudu Středočeského kraje žalobu na zrušení
rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým bylo
územní rozhodnutí potvrzeno a současně
podala odvolání proti souhlasu s ohlášenou
stavbou. Tyto kroky vedli k zastavení rea-

Suterén MŠ 2 roky po rekonstrukci

lizace výstavby. Na veřejném zasedání dne
15.11.2012 byl zastupitelstvem prodiskutován návrh dohody mezi Obcí a společností
TMCZ, jejímž předmětem je zpětvzetí žaloby Obce. Bylo dohodnuto, že o finálním znění dohody bude obec ještě jednat s TMCZ
a vlastníkem pozemku, kde má být stožár
umístěn. O dohodě bude zastupitelstvo hlasovat na jednom z následujících veřejných
zasedání.
Kontaminace obecního vodovodu – V září tohoto roku bylo pravidelnými testy zjištěno, že voda v obecním
vodovodu je kontaminována chlorovanými
uhlovodíky – tetrachlorethenem (TTE), což
je těkavá, karcinogenní látka, obsažená v
rozpouštědlech.. Vysoké koncentrace byly
zjištěny ve vodě v budově Obecního úřadu (OÚ). Následně byly odebrány vzorky
z dalších odběrných míst – vzdálených od
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OÚ (jímací vrt, MŠ, bývalá prodejna – nyní
sídlo firmy LEDOCOM, bývalá MŠ – nyní
sídlo firmy ZAPP INFOSYSTÉMY). Ani v
jednom z těchto míst nebylo znečištění TTE
identifikováno. Následně proto proběhl průzkum, který provedla Společnost Ochrana
podzemních vod, s.r.o. V jihozápadním rohu
nádvoří byl proveden výkop do hloubky 1,2
m pod terén, odkryt vodovodní řád. V zemině, resp. obsypu trubky byla zjištěna vysoká
koncentrace TTE. S největší pravděpodobností tedy TTE prostupuje (difunduje) do
vody skrze plastovou trubku. Tento mechanismus potvrdila VŠCHT v Praze a Státní
zdravotnický úřad. Obec se obrátila s žádostí
o součinnost na odbor životního prostředí v
Brandýse nad Labem. Existuje zde totiž obava, že znečištění zemin může ohrozit kvalitu
podzemních vod a degradací TTE mohou,
dle vyjádření odborníků, vznikat toxikologicky rizikovější produkty. V současné době,
po prvních jednáních s odborem životního
prostředí se jeví jako jediná možnost celková
sanace zemin v nádvoří OÚ a samozřejmě
výměna postihnutého vodovodního potrubí.
TTE byl v nadměrných koncentracích detekován ve vzorku na OÚ již v dubnu 2010 (7x
vyšších, než dovoluje limit). Žádná opatření
k nápravě však naši předchůdci bohužel neprovedli.
Uliční systém
V lokalitě “U Křenice“ by měl být instalován
informační systém s názvy ulic. V současné
době přesné umístění směrovníků navrhuje
odborná firma.
Nemovitosti obce
Na počátku listopadu jsme obdrželi územní

souhlas na zateplení budovy OÚ. Vyřízení žádosti bylo poněkud komplikované z toho důvodu, že plánované zateplení zasahuje na sousedící pozemek manželů Slámových. S nimi byla
proto uzavřena smlouva o budoucí smlouvě
kupní na odkup té části pozemku, na který
bude zateplení po realizaci zasahovat. Obec
bude žádat o dotace – s největší pravděpodobností v rámci programu Zelená úsporám 2.
Obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci na přestavbu ordinace praktického
lékaře na garsonieru. Nyní probíhá výběrové
řízení na zhotovitele.

Mateřská školka – problémy
s hydroizolací
V suterénu mateřské školy se z důvodu špatné hydroizolace vyskytuje plíseň a na některých místech opadává omítka. Krajská hygienická stanice nařídila obci, aby byly opravy
provedeny do konce roku 2012. Jelikož se
bývalý starosta smluvně vzdal práva uplatňovat na tyto suterénní prostory reklamace (dodavatel nesouhlasil s návrhem bývalého pana
starosty, aby se z důvodu úspory finančních
prostředků neprovedly potřebné hydroizolace), musí obec nyní zajistit jejich opravu
sama. Níže uvádíme fotografie některých
z míst, která je nutno opravit. Dále zveřejňujeme dodatek ke smlouvě o rekonstrukci
MŠ, na jehož základě dodavatel stavby není
povinnen provádět opravu vzniklých závad.
Opravy tudíž musí být hrazeny z obecního
rozpočtu. Oprava omítek je pouze krátkodobou záležitostí a je nutné ji provést proto,
abychom zajistili provoz MŠ. Investice do trvalých opatření, navrhovaných odborníky »
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na problematiku sanací budov, se pohybuje
v řádech milionů Kč.
Dopravní obslužnost
Regionální organizátor pražské integrované
dopravy (ROPID) nám zaslal první posouzení “napojení“ obce Sibřina na městskou
část Praha – Uhříněves. Vypracoval 2 varianty úprav linky autobusu č. 366 – viz níže.
Varianty musí ROPID dále posuzovat (provedení zkušební jízdy, návrh jízdních řádů,
dopad pro ostatní obce).
Popis varianty 1. (viz. mapka str. 3): Zajíždění linky PID 366 do Sibřiny (v zastávce Křenice by spoj zastavoval 2x ve stejném směru). Náklady na 1 spoj za měsíc
= 4 579,20 Kč/měs. Mínusy: nárůst jízdní
doby pro Březí; poměrně razantní zásah do
oběhů (ovlivní celý svazek 266, 364, 366);

dvojí zastavování v zastávce „Křenice“
Popis varianty 2. (viz. mapka str. 3): Úprava
trasy linky PID 366 z Královic přes Sibřinu do Křenice. Náklady na 1 spoj za měsíc
= 3 139,20 Kč/měs. Mínusy: nárůst jízdní
doby pro Březí i pro Křenici; sjízdnost nově
pojížděné komunikace (zejména odbočení v
Královicích)
Hospodaření obce
Byla provedena kontrola plateb za pozemky lokalita Na Březině. Celkem dle platně
uzavřených smluv měla obec získat částku
27 731 471,- Kč. Na účet obce přišla částka
26 526 540,- Kč. Pro účely dalšího jednání s developerem si Obec nechala udělat na
kontrolu plateb kontrolu autorizovaným auditorem. Obec nyní jedná s developerem o
uhrazení doplatku ve výši 1 204 931,- Kč.

Péče o zeleň
Obec podala žádost o dotaci na výsadbu
zeleně v operačním programu Životní prostředí. Veškeré podklady ohledně zeleně inventarizace a plán výsadeb - jsou uveřejněny na internetu.
Odpadové hospodářství
V lokalitě “U Křenice“ je s majitelem neprodaných parcel domluveno, že stanoviště
může být umístěno, až po prodeji všech parcel, v daném místě. Dále trvá na souhlasu
všech, kterých se bude týkat přímo umístění stanoviště.
Na posledním veřejném zasedání byly
schváleny poplatky za odvoz komunálního odpadu v roce 2013. Ceny jsou uvedeny
v přiložené tabulce dole.
Josef Novák, Markéta Klapková

Poplatky za svoz komunálního odpadu 2013
Četnost
svozu

počet
svozů/rok

1 x 14dnů
sezónně
1 x 14 dnů
sezónně
1 x týdně
sezónně
1 x týdně

26
42
26
42
52
42
52

Fyzické osoby s trvalým
pobytem v obci Sibřina
ostaní FO a PO
965 Kč
1 250 Kč
965 Kč
1 565 Kč
1 850 Kč
2 700 Kč
3 220 Kč

1x za 14 dnů

26

7 360 Kč

plastový pytel 110 l.

jednorázový svoz

x

45 Kč

45 kč

popelnice 80, 120, 240
1100 l.

jednorázový svoz
*

x

33 Kč

17 Kč

Položka
popelnice 70 - 80 l.
popelnice 110 l. / 120 l.

popelnice 240 l.
popelnice 1100 l.

Senioři nad 70 let
(samostatně bydlící)
485 Kč
625 Kč
x
785 Kč
x
x
x
x

cena v Kč/rok F Os.,
cena v Kč/rok,
P Os.
senioři nad 70 let
1
150 Kč
75 Kč
pes - starší 3 měsíců
2 a další
200 kč
200 Kč
sezónní svoz - od října do dubna týdně, jinak 1 x 14 dní; 14 -denní svoz - každá sudá středa; * jednorázový svoz - lze zakoupit pouze k platné roční známce;
Schváleno na VZ 15. 11. 2012

poplatek za psa

počet

Zprávy z obce – Prostory o. s. Sosák v mateřské školce
Vážení rodiče, vážení spoluobčané, V poslední době se hodně mluví o využití třetího patra v budově Mateřské školy.
Třetí patro od rekonstrukce MŠ v roce 2010
využívá občanské sdružení Sosák, organizuje v něm volnočasové aktivity pro děti a
dospělé a provozuje rodinné centrum Rozmarýn. Na tyto prostory nemá uzavřenou
platnou nájemní smlouvu. Za volnočasové
aktivity lidé platí peníze občanskému sdružení. Občanské sdružení na provoz přispívá
jen opravdu velmi nepatrnou částkou (800
Kč / měsíc), hradí nájem ve výši 100 Kč /
měsíc a platí za elektřinu. Náklady na vytápění, úpravu vody, vyvážení jímky a odvoz
odpadků ve výši ca 160.000 Kč je dotován
obcí. Vybudování třetího patra stálo cca
3.000.000 Kč a bylo hrazeno obecními penězi, nikoliv z dotace.

Tato investice navíc nebyla schválena zastupitelstvem obce (všechny investice nad
100.000 mají být v naší obci zastupitelstvem schvalovány). Tato neutěšená situace - jak po finanční tak i právní stránce nás
vedla k tomu, abychom sjednali nápravu.
Občanské sdružení Sosák obdrželo na konci srpna výpověď. Podle uzavřené smlouvy
musela být výpověď doručena do 31.8. 2012
a výpovědní doba činí 12 měsíců. V žádném
případě nechceme jakýmkoli způsobem
omezovat předškolní vzdělávání dětí či volnočasové aktivity. Je tomu přesně naopak.
V lokalitě, kde žijeme je velký problém s
volnou kapacitou jak v Mateřských školách,
tak v základních školách. V zastupitelstvu
diskutujeme záměr zřídit v Sibřině Základní školu. Pokud bychom se rozhodli školu
zřídit, je to proces, který by trval dlouhou

dobu. Na následující rok jsme se dohodli s
Městysem Škvorec, že nám zajistí 10 míst
pro děti v jejich základní škole. My na
oplátku vyjdeme vstříc rodičům ze Škvorce
s poskytnutím volných míst v MŠ. Z toho
důvodu připravujeme projekt rozšíření MŠ
o 20 dětí. Nová třída by měla vzniknout ze
současného bytu správce.
Třídy MŠ ve třetím patře zřídit nejdou, jelikož to nedovolují regulativy o požární bezpečnosti. Problematiku volnočasových aktivit nyní projednáváme. Diskutujeme, jaký
zvolit postup, aby byl co nejtransparentnější, aby volnočasové aktivity byly zachovány
v obdobném rozsahu, v co nejlepší kvalitě
a za cenu, která je porovnatelná s cenami
volnočasových aktivit v okolních obcích či
přilehlých městských částech Prahy.
Josef Novák, Markéta Klapková
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Zprávy z obce – Odklízení sněhu z místních komunikací
Vážení spoluobčané, v době od 1. 11. 2012
do 31. 3. 2013 bude firma SELGEN a. s. zajišťovat zimní údržbu místních komunikací v obcích Sibřina a Stupice pluhováním.
V případě nevhodně zaparkovaných a odstavených vozidel zužujících průjezdní

profil nebude tato komunikace prohrnuta.
Žádáme Vás proto v tomto období o zajištění průjezdnosti komunikace tím, že
budete parkovat vozidla na svém pozemku a umožníte tak bezproblémový průjezd
odklízecí techniky.

Je ve vašem vlastním zájmu, aby byl sníh
odklizen včas a předešlo se případným
problémům s průjezdností nebo sjízdností komunikace pro běžná vozidla.
Ing. Josef Novák
starosta obce

Vítání občánků
Pokračování ze strany 1.
Předškoláci pak předali každému miminku a jeho mamince kytičku a slavnostním
zápisem do pamětní knihy obřad pomalu
skončil. Samozřejmě nemohlo chybět závěrečné focení dojatých rodičů a dětí. Musím říci, že se to všem moc líbilo a já jsem
trochu záviděla dnešním rodičům, že budou
mít jistě i po letech pěknou vzpomínku na

dnešní slavnostní den. Mezi nové občany
Sibřiny a Stupice jsme přivítali: Kristýnku
Černou, Helenku Annu Koubkovou, Josífka
Matějce, Adélku Matykovou, Davídka Neckáře, Jeníčka Procházku, Terezku Šmídovou a Kristýnku Drhovou. Tak ať se Vám
milé děti u nás líbí a rodičům blahopřeji a
doufám, že jim děti budou dělat jen samou
radost a zlobit budou jen nepatrně. Ráda

bych ještě poděkovala firmě Kakteen PH
Flora za květiny a firmě PLK s.r.o. za Baby
otisky a dětem z MŠ za krásné vystoupení a
o.s. SOSák za poskytnuté zázemí pro celou
akci. Doufám, že Vám fotografie přiblíží a
připomenou sváteční atmosféru, která zde
panovala.
Zapsala a fotila
Ing. Zuzana Čermáková

foto: Ing. Zuzana Čermáková

Pozvánka na novoroční ohňostroj
Milí spoluobčané,
přijďte i vy přivítat společně s ostatními rok 2013 ohňostrojem.
Bude odpálen ze Skalky u MŠ, proto nejlepší podívanou očekávejte
od pomníku pod benzínovou pumpou.
Ohňostroj slouží k vyjádření štěstí, naděje,
tužeb a neopakovatelnosti okamžiku. Je to jedinečná příležitost,
jak slavnostně přivítat nový rok.
Světelná podívaná odstartuje 1. ledna 2013 v 18.00 hod.
Akci pořádá Obec Sibřina
ve spolupráci s JSHD Sibřina.
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Pro obec zelenější, aneb plánovaná výsadba zeleně v obci
Dne 13. 11. 2012 se od 17 hod konala v
zasedací místnosti obecního úřadu informativní schůzka týkající se proběhlé inventarizace v obci a plánované výsadby
zeleně v příštích letech.
Moderované schůzky se zúčastnilo zhruba
11 občanů. Nejprve byla představena inventarizace, která probíhala v obci Sibřina a
Stupice. Při inventarizaci, neboli dendrologickém průzkumu, byla mapována stávající zeleň v obci. Zjištění stavu zeleně je
velmi důležité a pro každého majitele
pozemků povinné. Na základě zjištěného stavu zeleně je totiž možno navrhnout případná opatření, např. bezpečnostní řez (suché větve nad silnicí),
pokácení suchých jedinců či míru
napadení škodlivými činiteli v podobě chorob a škůdců. V rámci inventarizace se každá dřevina zaznamenala
pod samostatným pořadovým číslem
do katastrální mapy, aby byla možná
její přesná detekce. U každé dřeviny
se nejprve určí taxon (druh či rod) s
bližšími charakteristikami (výška dřeviny, velikost koruny, obvod kmene,
počet kmenů), dále vitalita a zdravotní
stav jedince, jeho fyziologický stav,
perspektiva do budoucna a estetická
funkce na stanovišti. Dále bylo třeba,
na základě zdravotního stavu a vitality, navrhnout bezpečnostní opatření,
např. již zmiňované pokácení stromu
(v případě, že hrozí jeho pád), či zdravotní prořez v korunách stromů. Na základě
těchto informací je možno uvést, že stav zeleně v obci je průměrný. Nejhorší zdravotní
stav byl vysledován u ovocných stromů (z
90 % jabloně, zbytek hrušně a švestky) rostoucích kolem silnic (do Koloděj, do Křenice, do Stupice). U těchto jedinců jsou proschlé koruny, některé větve ohrožují svým
pádem řidiče a chodce pod nimi, díky nedostatečné péči se v korunách množí strupovitost plodů a listů. U všech hrušní se
objevuje častá houbová choroba - rez hrušňová. Problém je v prostoru kolem mateřské školky. Vstupní prostor před budovou
působí hřbitovním dojmem, málokdo by
hádal, že se zde pohybují děti. Je zde plno
náletových dřevin, kosterními dřevinami
jsou převážně zeravy (thuja) a cypřiše. Nikde žádné barvy, pouze strohé jehličnany.
Co je však více zarážející, je fakt, že se zde
nachází několik kusů smrtelně jedovatých
dřevin a co hůře, jsou mezi námi tací, kterým je přednější keř než život dítěte. Jedná
se o tisy červené, vzrostlejší jedince, celá
dřevina je smrtelně jedovatá, krom malého
červeného míšku (dužiny). Někteří zahradníci plody tisu běžně konzumují, protože

ty následovaly až při představení naší vize
do budoucna. Plánovaná výsadba zeleně je
v tuto chvíli hudbou budoucnosti, prozatím
na její realizaci není dostatek finančních
prostředků. Rádi bychom ale v budoucnu
zažádali o dotaci, která by celý problém s
nedostatkem financí vyřešila.
Opět bylo vytipováno několik míst, kam by
bylo dobré vysadit novou zeleň, které je v
celé obci silný nedostatek. Prvním místem
je prostor kolem Tyršova pomníku. Tento prostor by se pouze doplnil o zjara kvetoucí keře (zlatice, kdoulovec,
pustoryl), případně by došlo k prořezu stávajících keřů, především pak v
prostoru u silnice, kde rozrůstající se
keře překážejí řidičům vjíždějícím na
hlavní silnici. Kolem pomníku by byl
vysázen plůtek ze zimostrázu.
Po té bychom se opět vrátili k pomníku padlým, kde by byl vysázen plůtek
z dřišťálu červenolistého a žlutolistého, který by se v požadované výšce zarovnal do roviny. Došlo by tak
k zajímavému barevnému kontrastu,
který celkový ráz pietního místa ještě umocní. Dalším místem, kde není
úprava zrovna valná, je prostor kolem
křížku před mateřskou školou. Zde
bude, na žádost některých občanů,
vyčištěn prostor od náletových dřevin,
vyplet a osázen nízkým poléhavým
foto: Jiřina Neckářová
skalníkem, který zpevní mírný svah.
Prostor před mateřskou školou bude
Tyto dřeviny bychom proto rádi odstranili vyčištěn od náletů a jedovatých dřevin. Ty
(a ihned nahradili novými), protože jsme budou následně nahrazeny kvetoucími keři
toho názoru, že je důležitá prevence, nikoli a červenolistými druhy dřevin, které celý
čekat, až se stane tragédie. Snad tedy zvítě- prostor oživí a rozsvítí. V zahradě mateřské
zí zdravý rozum a i zastánkyně stávajícího školy bude vysázen živý plot z habru, čímž
stavu pochopí, jaké tragické následky by dojde k vytvoření alespoň částečné ochrany
ponechání tisů v okolí školy, jakožto vzdě- dětí proti větru vanoucího z pole. Do prolávací instituce, mohlo mít. Krom tisů se storu budou vysázeny kvetoucí keře, jírovce
zde nachází také štědřenec odvislý, rovněž a kultivar javoru s červeným listem, který
smrtelně jedovatý. Milí rodičové, věděli jste bude pěknou dominantou. Kolem plotu pak
o tom? V zahradě, kam si děti chodí hrát, je bude vysázena zlatice, ze které bude možno
většina ovocných stromů, bohužel nevalné udělat živý plot, do zadních partií zahrady
kvality. Řada z nich je proschlá a opět hrozí umístíme svídu, která je zajímavá díky své
pád suchých větví přímo na hlavičky vašich krásné, do červena zbarvené kůře.
dětí, které si pod nimi často hrají. Tyto dře- Zeleň je nutno doplnit také na hlavní ulici viny budou ošetřeny, abychom takováto ne- Říčanské, zde bude do prostoru se sakurami
(před obecním úřadem) vysázen dominantbezpečí minimalizovali.
V obci bylo vybráno několik odumřelých ní červenolistý javor, jeřáb (doplní stávající)
stromů, které budou pokáceny. Přesný se- a několik mandloní, které se budou krásně doplňovat se sakurami. Do prostoru ke
znam je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Lze konstatovat, že největší druhové za- kontejnerům na odpad budou vysázeny pro
stoupení zde mají ovocné dřeviny, přede- oživení kultivary buku s červeným listem.
vším jabloně, hrušně, mirabelky (špendlí- Doplněno bude i stromořadí tvořené lípami
ky), švestky, z okrasných dřevin pak lípy, v prostoru před stájemi, kde budou vysázebřízy, javory, ořešáky, ostatní rody jsou v ny další kusy tohoto rodu.
menší míře. K provedené inventarizaci ne- Nově vzniklé autobusové zastávky rovněž
měl nikdo ze zúčastněných občanů dotazy, zasluhují naši pozornost, i sem bychom rádi
vědí, že nesmí spolu s dužinou polknout
semínko, to je taktéž jedovaté. Říkám si
ale, ví tohle také malé dítě? Někteří ze zúčastněných namítali, že tyto dřeviny jsou
zde již několik let a nikdy se nic podobného
nestalo. Ale sami jistě víte, jak to chodí, padesát let se nemusí nic stát a potom? Potom
se bude řešit, kdo za to může, kdo za děti
nese zodpovědnost. Zajímalo by mne, jak
by zodpovědná osoba mohla dál žít s vědomím, že měla možnost neštěstí zabránit.

Strana 7

Nový Zebrin 2 / 2012

vysadili speciální kultivary vyšlechtěné
právě pro tato exponovaná místa. Jedná se
o kultivary s kulovitou korunou, která poskytuje čekajícím cestujícím příjemný stín
v době veder a zároveň nepřekáží řidičům
ve výhledu. Takovéto vlastnosti splňuje akát
bílý, javor mléč a katalpa trubkovitá. Zároveň se jedná o druhy nevyžadující speciální
péči, které si vystačí i s tím málem, které
zde mají dispozici. Nedostatek zeleně je
také v některých ulicích, konkrétně v ulicích V Habeši, Nová a V Kukli. V ulicích
se sice nachází malý prostor pro výsadbu,
ale naštěstí jsou k dispozici opět takové kultivary, které byly právě pro tyto podmínky
vyšlechtěny. Opět se jedná o kulovité kultivary javoru mléče, akátu bílého a katalpy
(ty budou vysázeny do ulice V Kukli). Rádi
bychom ozelenili také náves ve Stupici,
nicméně i zde jsme se setkali s laickým nepochopením plánované výsadby, tudíž zde
budou vysázeny pouze lípy, javory, břízy
a zlatice. Jelikož zde není dostatek míst,
kam by bylo možné chodit na procházky,
je nutno si taková místa vytvořit, případně
dotvořit. Tím prvním místem je polní cesta
ze Stupice do Sibřiny, kde jsou v současné

době vysazeny lípy srdčité. Tuto výsadbu
bychom doplnili dalšími kusy tohoto druhu
a pojali jej jako remízek. Z tohoto důvodu
by k lípám byly vysazeny hlohy a trnky ve
skupinkách, přičemž nejen, že by vytvořili
přirozený úkryt pro volně žijící živočichy,
ale byla by zde příjemná procházka.

foto: Jiřina Neckářová

Dalším místem, kam řada z nás chodí na
procházku, je na Hrázi. Zde se nachází náletové dřeviny v podobě mirabelek, dále
řada ovocných stromů a pak také nově vysazené dřeviny (akáty, jeřáby). V tomto přípa-

dě by došlo pouze k doplnění již stávajícími
druhy a osazení prázdných míst, aby došlo
k vytvoření menšího větrolamu.
Cesta od mateřské školy ke stožáru (Skalka), je rovněž ze strany pole (zleva) nechráněná a za větrného počasí není procházka
po této cestě zrovna příjemná. Z tohoto důvodu by byla vysázena bříza bílá v kombinaci se svídou krvavou jako keřového patra.
Obě dřeviny se krásně barevně doplňují,
přičemž především v zimě, po opadu listu,
vzniká působivý kontrast bílé barvy kůry
břízy a červené barvy kůry svídy.
Posledním místem, kde je nutné doplnit jedince, jsou stromořadí kolem silnic. Zde budou odstraněny odumřelé stromy a nahrazeny a doplněni novými. Jedná se především
o jabloně, hrušně a švestky. Je důležité využití ovocných druhů, neboť je pravidlem,
že v české krajině má ovocný strom svoje
pevné místo.
Výše uvedené plány však závisí na tom, jak
a kdy se podaří sehnat dostatek financí. Jakmile se tak stane, budeme rádi, pokud se i
vy ostatní zapojíte do práce a spolu s námi
ozeleníte a oživíte místo, kde žijeme.
Ing. Jiřina Neckářová

Poznámky k údržbě a výsadbě stromořadí
Dne 13. 11. 2012 jsem se účastnil veřejného projednávání této problematiky na
zdejším obecním úřadě, rád bych zveřejnil několik svých poznatků:
1.) Stromořadí podél místních komunikací
v katastru obce jsou majetkem obce a po
dohodě se Správou silnic může obec provádět jejich údržbu. 2.) Výsadba nových
ovocných a lesních stromů může proběhnout i před získání dotace svépomocí.

3.) Bylo by nutné vyčlenit v katastru obce
oplocený pozemek a na něm založit lesní
školku. Mohu z vlastních zdrojů opatřit
sazenice lip, jasanů, javorů, habrů, buků,
dubů, jedlí, platanů, bříz a dalších dřevin.
4.) Považovat katalpu za nevhodný cizorodý strom je nemístné, vyskytuje se v celé
řadě parků a vždy působí dekorativně,
ostatně akát je také cizorodý, (pochází z
Asie) a u nás zdomácněl. 5.) Malé sazenice

ovocných stromů lze levně nakoupit v okolních zahradnictvích a po předpěstování ve
školce je bude možné vysadit do terénu.
V Sibřině 15. 11.20 12
Ing. Jiří Lukačevič, CSc.
Poznámka. redakce: v bodu č. 4) reaguje
pan Lukačevič na názor, který zazněl v
diskusi o plánované výsadbě zeleně, která
se konala 13.11. 2012 na MÚ v Sibřině.

Představujeme Vám – Jiří Lukačevič
Milí čtenáři, rádi bychom Vám představili
pana Lukačeviče, který se nedávno přistěhoval do Sibřiny a hned se zapojil do místního dění. Jeho příspěvek najdete v našem
čísle pod názvem Poznámky k údržbě a výsadbě stromořadí.
Pane Lukačeviči, jak dlouho už v Sibřině
bydlíte a co Vás vedlo k tomu, vybrat si
zrovna zdejší lokalitu. Pokud vím, pocházíte ze severní Moravy.
Bydlím zde od dubna 2012, přistěhoval
jsem se kvůli dětem, které bydlí v okolních obcích. Pocházím z centrálního Chorvatska, ze Slavonie a přijel jsem do Čech
v roce 1948. Po absolvování průmyslové
školy v Chomutově jsem nastoupil na 20
let jako technik elektro údržby ve slavkovském revíru. Současně jsem absolvoval
Elektro fakultu v Plzni na VŠSE.

Váš příspěvek se týká výsadby stromů a vy
jste svým povoláním technik. Zajímalo by
mne, jak jste se dostal k zájmu o přírodu
a stromy?
Od roku 1980 do roku 1991 jsem učil na VŠ
báňské v Ostravě a se studenty jsme vysazovali stromky v Jeseníkách a Beskydech.
Odtud tedy plyne můj zájem o stromy.
Vím, že jste tu jen krátce, přesto se neubráním otázce, je něco, co byste chtěl zlepšit ve
svém současném domově? Chtěl byste snad
něco pochválit nebo zkritizovat?
Nelíbí se mi kvalita místních komunikací.
Je horší než na severní Moravě. Naproti
tomu je zde nesrovnatelně lepší prostředí
než na Ostravsku.
A na závěr obligátní dotaz, jaké jsou Vaše
záliby. Vaříte rád a mohl byste nám prozradit oblíbený recept?

Mojí zálibou je dřevořezba. Vařím rád, ale
jen standardní chorvatská jídla. Mohu Vám
dát dva mé oblíbené jednoduché recepty:
Salát: Kyselé zelí, nakrájená paprika, rajčata, cibule, zakápnout olivovým oleje a
ochutit kořením Podravka.
Masové kuličky: Používám mleté maso
1:1 hovězí a vepřové, ochutím Podravkou,
vytvořím malé kuličky a smažím cca 1-2
minuty ve fritéze.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám, ať se
Vám daří uskutečnitt všechny plány a doufám, že Vám nový domov splní všechna
Vaše očekávání. Přeji Vám krásný barevný
podzim.
Rozhovor vedla a zapsala
Ing. Zuzana Čermáková
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Představujeme Vám – Pavla Suchá
Milí čtenáři, Ráda bych Vám představila
další zajímavou osobnost v naší obci. Jak
asi víte, máme zde nový jezdecký areál
určený pro děti i dospělé milovníky koní.
Jeho majitelkou je mladá a velmi sympatická mladá paní Pavlína Suchá. V listopadu
jsme ji požádala o krátký rozhovor.
Paní Suchá, v září jste otevřeli jezdecký
areál v Sibřině. Zajímalo by mne, co tomu
předcházelo. Proč jste se rozhodli pro Sibřinu, jak jste tento areál našli a jak dlouho jste areál renovovali?
O koně jsem se zajímala od mala. Chodila
jsem do stájí v blízkosti bydliště, kde jsem
se starala o koně. Ve čtrnácti letech mi rodiče koupili mého prvního koně a mohla jsem
začít pořádně jezdit. Ustájila jsem ho v Hostivaři. V roce 2005 jsme si s kamarádkou
založily sdružení a pronajaly jsme si tuto
stáj v Hostivaři, kde jsme poskytovaly podobné služby jako zde v Sibřině. Vzhledem
k tomu, že končil pronájem, začala jsem hledat ke koupi stáj nebo vhodný prostor pro
rekonstrukci. Pro Sibřinu jsem se rozhodla
kvůli lokalitě v blízkosti Prahy a možnosti
vybudovat stáje s jízdárnami a kvalitním zázemím pro koně i jezdce. Celá rekonstrukce
a výstavba trvala 1 rok.
Vím, že máte kromě koní i poníky. Řekněte nám něco více o Vašich koních, a co
vše nabízíte Vašim klientům? Máte hodně
zájemců?
Abych mohla nabídnout jezdecký výcvik
pro všechny věkové kategorie, mám k dispozici 6 koní rozdílného růstu a 2 poníky.
Byla jsem velmi překvapená, jak velký zájem je o jezdeckou školku. Doufám, že příští
rok tento zájem naroste a také se mi podaří naplnit dosud prázdné boxy pro ustájení

soukromých koní.
Kde sháníte seno a další stravu pro své
svěřence? Máte vlastní louky nebo pastviny? Co kromě sena Vaši koně nejraději? Třeba bychom Vám mohli nosit tvrdé
pečivo?
Vlastní louky a pastviny bohužel nevlastním. Není snadné sehnat dodavatele kvalitního sena a slámy a proto seno kupuji od
ekofarmy až z Jižních Čech. Koním také
dávám vitamínové granule Relax a granulovanou směs složenou z ovsa, ječmene, pšenice, žita, cukrovarných řepných řízků, lnu
a sladového květu. Dále Suprachor, což je
tepelně opracovaná směs různých obilovin s
kukuřicí. Budu velice ráda za tvrdé pečivo,
které koně mají jako pamlsek.
Zajímalo by mne, jestli si kromě koní uděláte čas i na jiné záliby.
Na jiné záliby zbývá jen málo času. Snažím se alespoň 2x ročně vyjet na hory

na snowboard a v létě ráda lezu po horách (ferraty). Letos jsem párkrát vyrazila
sbírat houby. Ráda řídím i závodní auta.
Bydlíte na Sibřině nebo musíte dojíždět?
A jak se vám tu zatím líbí?
Do Sibřiny jsem se přestěhovala přibližně
před měsícem, což má obrovskou výhodu,
nemusím dojíždět. V Sibřině se mi moc líbí.
Je zde lepší ovzduší a krásně se tu spí.
Zajímalo by mne, jestli jíte maso nebo jste
vegetariánka, jak je teď velkou módou.
Vegetariánka nejsem, ale zeleninu mám docela ráda.
A na závěr nám prosím prozraďte, zda
ráda vaříte a jestli můžete našim čtenářům prozradit Váš oblíbený recept.
Na vaření moc času nemám, ale letos jsem
hodně zavařovala houby. Také ráda peču
sladké a slané záviny. Na závěr bych ráda
požádala obyvatele Sibřiny a okolních obcí,
aby nechodili samovolně do výběhů a nekrmili koně. Ráda je osobně provedu naším
jezdeckým areálem.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám, ať
se Vám tu dobře daří a Vašim koníkům
hodné jezdce.
Naše čtenáře bych chtěla požádat, aby nevyhazovali staré pečivo a spadaná jablka.
Věnujte tyto laskominy koníkům v jezdeckém
areálu. Budou Vám vděční za každý kousek
suchého chleba nebo pečiva a padaná jablíčka, pokud nejsou nahnilá, jim také moc chutnají. Areál je možno navštívit denně.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách:
http://www.stajsibrina.webnode.cz/
Zapsala a fotila
Ing. Zuzana Čermáková

Občané pomáhají při výdsadbě zeleně
Ten dělá to a ten zas tohle – lidiček se sešla před obecním úřadem a rozhodla se, že
se nebude vyvalovat doma u televize, ale
pomůže dobré věci. Každý byl vyzbrojen
svým oblíbeným nářadím, takže práce šla
dobře od ruky.
Plán byl jednoduchý, byla vybrána celkem
čtyři místa, o kterých si myslíme, že by zasloužila malé vylepšení v podobě dovysazené zeleně. Míst, které by si to zasloužily,
je zde samozřejmě více, ale z finančních
důvodů nebylo možno vše uskutečnit.
Zavelelo se a tlupa lidí se rozdělila, přičemž jedna parta zvelebovala prostor před
obecním úřadem a druhá parta kolem kapličky na návsi. U obecního úřadu byla nějaká úprava již zapotřebí, neboť ve stavu,
v jakém to zde bylo před samotnou reali-

zací výsadby, prostor rozhodně nepůsobil
reprezentativně. Nejprve bylo nutné vyplít
prostor pod stříbrným smrkem, kde se nachází několik jalovců a tavolníků. Tohoto

Chlapi strhli starý trávník…

nelehkého úkolu se zhostily především
dámy, které hbitými prstíky veškerý urputný plevel odstranily. Tento prostor pak
byl vysypán barevnými štěpky v cihlové
barvě, které nejen, že pěkně vypadají, ale
drží vlhkost a zamezují růstu plevelů. Na
pomoc nám přišli i „udatníci“ - místní hasiči, kteří museli ručně strhnout travní drn,
což byla jedna z horších prací. Do tohoto
prostoru, stejně jako u předchozího, byla
instalována textilie, na kterou byl nasypán
kačírek menší frakce (nejednalo se tedy o
žádný „štěrkokačírek“, jak se mylně někdo
domníval). Do kačírku pak byly vysázeny
především traviny, které byly doplněny o
zakrslé levandule a větší oblázky. Ačkoliv
by se mohlo zdát, že tento úsek mnoho času
nezabral, opak je pravdou, na tomto úseku
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se pracovalo ještě po 16. hod. odpoledne.
Před kapličkou na návsi byl prostor osázen
mochnami, levandulemi, růžemi a skalníkem. Tato kombinace rostlinných druhů
bohužel nebyla zrovna nejšťastnější, proto
jsme se rozhodli pro malou obměnu rostlinných druhů a zvelebení prostoru. Pro
úsporu celkových nákladů za rostlinný materiál byly využity jednak některé
mochny a jednak stávající skalníky, které jsou po straně záhonu.
Nejprve to tedy parta, která byla
pod vedením naší paní místostarostky, musela vyplít a odstranit
vše nežádoucí (plevel, nečistoty,
kameny) a teprve poté bylo možno přistoupit k samotné výsadbě. Využití zde nalezl zimostráz
(Buxus), který se uplatnil jako
menší plůtek kolem chodníčku
uvnitř prostoru. V budoucnu ho
bude možné řezem upravit do požadovaného tvaru. Stávající žlutě
kvetoucí mochny byly doplněny
mochnami kvetoucími růžově a
tavolníkem, rovněž růžově kvetoucím. Tento prostor byl posléze
zamulčován. Zbytek prostoru byl
vysypán kačírkem stejné frakce
jako u obecního úřadu a dovysazeny byly vajgélie a kostřavy
(okrasná travina), které vytvářejí
krásné a bohaté trsy, zabarvené do modrosiva. Po stranách ke
skalníku byly vysazeny brsleny s
panašovaným listem, které jsou
velmi dekorativní.
Do nádob, které se nacházejí na
cestičce vedoucí od úřadu ke kapličce, byly vysázeny zimostrázy,
které, pokud by stihly vyrůst, by
byly vytvarovány odborným řezem do požadovaného tvaru, např.
kužel, koule. Bohužel však, někdo
z vás, občanů, nelenil a oba dva
zimostrázy odcizil. Co na to říci?
Napadá mne snad jen: „Dobře se o
ně starejte a nezapomeňte je zalévat i během zimy, za bezmrazého
počasí, jinak vám uschnou. Snad
vám budou dělat takovou radost,
jakou by dělaly i nám ostatním.“
Dalším místem, které již volalo po
změně, je prostor okolo pomníku
padlým. Toto pietní místo bohužel
působilo velmi zanedbaně, proto
byla nejprve odstraněna náletová
zeleň v podobě zlatice a šípkové
růže. Po té byl prostor vyplet a vyčištěn,
teprve pak mohla následovat výsadba zeleně. Sortiment rostlin byl podobný, jako u
kapličky, a to z toho důvodu, aby jednotlivé
části na sebe navazovaly. I zde byl vysázen
tavolník, kvetoucí růžově během léta, vaj-
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gélie a mochny /zde byly použity rostliny,
které jsme odstranili od kapličky/. Opět
byl vysázen stálezelený zimostráz, který
prostor oživí, jakmile ostatní keře shodí
listy. Část prostoru byla zamulčována, pro
zamezení růstu plevele, část byla podsypána kačírkem. Poslední úprava čekala na dva
jalovce, které jsou vysázeny po stranách

Jiřka na vše pečlivě dohlíží…

I mládež se snaží…

Nově upravený prostor před úřadem…
pomníku. Jeden z nich byl o něco zakrácen,
aby nevyčníval nad druhým a celá kompozice působila více harmonicky.
Dalším plánovaným místem k osázení byl
pomník na návsi ve Stupici. I sem byl nejprve navezen kačírek a speciální substrát

s živinami. Stávající stav zeleně okolo pomníčku je alarmující, levandule, která je
zde vysázena je sice rostlinou dekorativní,
ale svoji estetickou funkci plní především
v době květu, po zbytek roku se jedná o
nevzhledné křoví, které je zde navíc poněkud zanedbané a neupravované. Do tohoto prostoru jsme chtěli vnést trochu barev
a života, především svěží zelené.
Plán byl takový, že část levandule
by se odstranila a úsek by se doplnil o stálezelené keře brslenu,
s panašovaným listem, o růžově
kvetoucí nízké tavolníky a červenolisté dřišťály. Vybraný sortiment rostlinných druhů by se
navzájem vkusně doplňoval, přičemž prostor by byl pěkný po celý
rok, nikoli pouze část roku. Část
prostoru by byla zamulčována,
část vysypána drobným kačírkem,
opět k úspoře vláhy a k zamezení
růstu plevelů. Rostlinný materiál
byl navržen v takovém počtu, aby
nedošlo k poničení piety místa.
Bohužel však se na scéně objevily aktivistky (jmenovitě uvádět
zřejmě netřeba), které se pasovaly
na „hlas lidu“ ve Stupici a vlastním tělem se jaly zcela nesmyslně
chránit tento prostor. Z tohoto důvodu nebylo možno pokračovat ve
výsadbě, a proto také několik dnů
byl u pomníčku vysypán kačírek.
Omlouvám se tedy vám, občanům
Stupice, že s ohledem na vyhrocenou situaci, vám nebylo dopřáno
zvelebení vaší obce.
V ozeleňování obce bychom rádi
pokračovali také v příštím roce a
v budoucnu vůbec. Jaké jsou vize
se dočtete dále v Novém Zebrinu.
Ráda bych touto cestou jmenovitě
poděkovala všem dobrovolníkům,
kteří ten den ochotně pomáhali a
bez řečí poslouchali mé rozkazy.
Doufám, že je práce neodradila
a že se opět shledáme v příštím
roce při některé z dalších akcí.
Při naší brigádě pomáhali jmenovitě níže uvedení dobrovolníci,
pokud bychom snad na někoho
zapomněli, napravíme to v dalším
čísle. Jiřina Neckářová, Josef Novák, Zuzana Čermáková, Markéta
Klapková, Petra Kubánková, Simona Šindelářová, Pavla Cornová, Marcela Pazderová, Petr Mik,
Jiří Ronek, Jolana Klapková, Magdalena
Klapková, Jan Kubánek, Klárka Nováková,
Kubík Novák, František Chumlen, Petra
Bětíková, Antonie Kačerovská
Zapsala Jiřina Neckářová
foto: Ing. Zuzana Čermáková
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Mateřská školka
Předvánoční čas s malými dětmi
Prosincové období je pro předškolní děti
celé ve znamení těšení se na Ježíška a na
dárečky. Pro rodiče to naopak znamená dosti velkou finanční, psychickou i časovou
zátěž. Zaměstnaní rodiče stojí opravdu před
nelehkým problémem, jak spojit svoji práci
s předvánoční klidnou atmosférou, uspokojit požadavky všech členů rodiny a ještě
mít krásně uklizený byt a napečené cukroví. Náročný to úkol. S dětmi Vám přinášíme krátkou básničku, ze které je ale
jasné, co je pro děti v tomto období nejdůležitější, tak se z ní můžete inspirovat:
Na Vánoce ať je klid,
Vykašli se na úklid!
Radši se mnou posnídej,
Pak mi velkou pusu dej!
Celý den si budem hrát,
Pohodu si užívat!
Dej si v klidu kafíčko,
Zabavím se maličko
Zapálíme si pak svíčky
a VRHNEME SE NA DÁREČKY
Školka Sibřina přeje všem příjemné
a pohodové svátky…
Blíží se zápisy do prvních
tříd V lednu a v únoru nastane období zápisů budoucích prvňáčků do základních škol. Pro rodiče to znamená v
podstatě dvě základní úvahy: Je moje
dítě dostatečně zralé pro první třídu a do
jaké školy dítě přihlásit.
Do jaké školy dítě přihlásit? Naplněnost
okolních škol je již známým problémem
této lokality. Dítě musí většinou projít
dokonce několika zápisy a často ještě
krátce před nástupem do první třídy
není jisté, do jaké školy půjde, protože
se čeká na výsledky odvolání proti nepřijetí. Je nutné si uvědomit, že dítě potřebuje vědět, co ho čeká a do jaké školy, případně s jakými kamarády půjde.
Jak tedy postupovat? Neupínejte se s
dítětem na jednu školu, aby pak nebylo
zklamané, že ho tam nevzali, také mu
neříkejte, že ho v některé škole nechtějí
a rozhodně před dítětem na danou školu
nenadávejte.
Řekněte dítěti něco v tom smyslu, že
musíte obejít více zápisů a pak, že se
společně rozhodnete, do které školy půjde a snažte se tuto otázku vyřešit opravdu co nejdříve.
Dítěti situaci co nejvíce pravdivě a bez
emocí vysvětlete, aby vědělo, že to není
jeho chyba, že se do některé školy nedostalo a že tedy musí bohužel jít do té
„blbé“ školy.

Myslete pozitivně – i když Vaše dítě nakonec zapíšou do jiné školy, určitě získá kvalitní základní vzdělání, najde si tam kamarády a bude spokojené.
Otázka školní zralosti je velmi důležitá a
zásadní pro rozhodnutí, zda dítě do první
třídy zapsat nebo docházku o rok odložit.
Jak tedy postupovat v tomto případě?

"Kašpárci"

"Čarodějové"

"Skřítci"

"Vodníci"

Oslovte učitelky Vašeho dítěte a vyžádejte si od nich informace ohledně zralosti a
připravenosti Vašeho dítěte Pokud učitelky
vyjádří pochybnosti o zralosti dítěte, objednejte se do pedagogicko-psychologické
poradny, kde dítě odborně vyšetří. Školku
požádejte o podklady pro vyšetření a o popis chování dítěte z hlediska učitelek, které
ho denně vídají v prostředí dětského kolektivu v MŠ.
U zápisu informujte ZŠ o Vašich pochybnostech, případně předejte zprávu
z poradny a poraďte se o dalším vhodném postupu s třídní učitelkou, případně s vedením školy.
Důvěřujte ale také svým pocitům a
tomu, jak své dítě znáte Vy – konečné
rozhodnutí je koneckonců na Vás. Poradny bývají v lednu dosti naplněné, objednání proto raději neodkládejte. Věřte,
že pro budoucí školní úspěšnost Vašeho
dítěte a také pro Vaší celkovou rodinnou
pohodu bez stresu nad domácí přípravou, je správně zvolený začátek povinné
školní docházky značně důležitý. Mnoho štěstí u zápisů.
Školní jídelna ve znamení cukroví V adventní čas se i ve
školce věnujeme s dětmi pečení cukroví. Především děti, které chodí na
kroužek Vaření, určitě ozdobí vánoční
stůl několika vlastnoručně napečenými
kousky. Tým školní jídelny Vám proto
přináší recept na vánoční perníčky: Na
jazyku se rozplývající cukroví je bezva,
ale voňavé perníčky jsou nejlepší! Med
je velice zdravý, neboť mimo jiné také
uklidňuje - a kdo by to o vánočním shonu nepotřeboval. Takže si s námi upečte
opravdu výborné a měkké medové perníčky: 80 dkg hladké mouky, 30 dkg
cukru, 10 polévkových lžic rozehřátého
medu, 4 vejce, 1 polévková lžíce jedlé
sody, 10 dkg mletých ořechů, 20 dkg
Hery, 1 polévková lžíce perníkového koření, 1 prášek do pečiva.
Postup: vypracujeme těsto, které necháme odpočinout v lednici. Poté
rozválíme plát, z něhož vykrajujeme
různé tvary. Před pečením perníčky
potřeme rozšlehaným žloutkem v mléce, totéž po jejich vytažení z trouby.
Perníčky lze zdobit cukrovou polevou
nebo jíst nezdobené. Jsou měkké ihned.
Přejeme dobrou chuť a nezapomeňte:
KDO SI PEČE – NEZLOBÍ
Kontakty: ms.sibrina@centrum.cz;
www.skolka-sibrina.webnode.cz; ředitelka: Mgr. Zuzana Svobodová, tel. 607
874 919; zástupkyně: Věra Koubová, tel.
603 342 047
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Sibřinsko–Stupické fórum: Také vám vadí rychlá auta?
Také Vám Vadí Vám rychlá auta v naší
obci? Bydlíme v křižovatce Újezd, Koloděje, Říčany. Jezdí zde auta z Říčan a z D1,
z Koloděj, Újezdu, Škvorce a Květnice. Je
to nejvytíženější křižovatka v obci. Denně
zde projede 5 – 6 tisíc aut, v dopolední a
odpolední špičce cca za 10 minut 120 vozů.
Počítala jsem to. Hluk, který tím vzniká je
neúnosný. Díky vysoké budově stájí naproti
nám se zvuk nemůže rozptýlit a drží se v

ulici. Auta nerespektují omezení rychlosti
na 40 km/hod a jezdí z kopce od Újezdu
rychlostí až 70-80 km/hod. Brzdí až před
můstkem. Vyjet s autem do silnice (vlastně
do křižovatky) je nebezpečné, vzhledem k
vysoké rychlosti projíždějících aut. Ke kolizi dochází každou chvíli, zatím bez větších následků. Myslím, že dát do ulice kovové retardéry nemá cenu, byly by za chvíli
rozbité hlavně od projíždějících nákladních

vozů a navíc by zde byl ještě větší hluk.
Nejčistším řešením by byl semafor, u kterého by při rychlejší jízdě než 40km/hod
naskočí červené světlo. To by snad řidiči
respektovali. Doufám, že tento můj námět
zaujme naše zastupitele a brzy se dočkám
toho, že auta budou obcí opravdu projíždět
jen 40 km rychlostí.
Antonie Kačerovská,
Říčanská 53, Sibřina

Milí spoluobčané,
v neděli dne 2.1. 2012 byl rozsvícen Vánoční stromeček
před obecním úřadem v Sibřině.
V letošním roce máme nové osvětlení,
na které přispěli i někteří občané a firmy ze Sibřiny a Stupic.
Obec chce poděkovat sponzorům vánočního osvětlení:
Firmě Extranemo, firmě Gril Servis s.r.o., manželům Janečkovým,
panu Václavu Knytlovi, panu Bohumilu Lhotákovi
a manželům Bětíkovým a manželům Novákovým.

Zahradník Šikula radí: Nebezpečná krása kolem nás
Milí rodičové a spoluobčané, v nedávné
době došlo k rozporuplným názorům ohledně míry nebezpečí a jedovatosti některých
dřevin. Z tohoto důvodu bych ráda uvedla
pár druhů, které by se neměly nikdy, opravdu nikdy (a už vůbec ne v okolí školky instituce, která má naše děti vzdělávat a
chránit) vyskytovat v blízkosti našich dětí.
Pamatujte, že důležitá je prevence, nikoliv situaci řešit v případě tragédie. Otravy
rostlinami tvoří sice malou, nicméně stabilní část celkových statisticky zjišťovaných
otrav obyvatelstva. Uvádí se, že v České
republice se ročně otráví asi 100 lidí včetně dětí. Statistiky uvádějí, že nejvíce bývají
postiženy děti do věku deseti let, a to hlavně díky své zvědavosti a touze ochutnat vše,
nač přijdou, obzvlášť připomíná - li to oblíbený bonbon.
Jedovaté pokojové rostliny: asparágus (jedovaté jsou lákavé červené plody), dieffenbachia - nejznámější jedovatá pokojová
rostlina, listy i stonek obsahují šťavelan vápenatý ve formě jehličkovitých krystalků,
které se usazují na sliznici, způsobují silné
pálení, otoky, záněty střev a žaludku. V

případě, že dojde k pozření její části, první
pomoc je pít hodně vody a vyhledat lékařskou pomoc. V menší míře jsou jedovaté
šťávy u philodendronů, toulitek (Anthuria)
a kaly. Další jedovaté pokojové rostliny jsou
monstera (celá rostlina kromě plodů obsahuje také krystalky šťavelanu vápenatého),
naštěstí její chuť je hořká, tudíž, případné
zvědavce včas odradí, vánoční hvězda obsahuje jedovatou mléčnou tekutinu, která
dráždí pokožku a sliznici. Ta je naštěstí
tak nechutná, že odrazuje od polknutí, dále
kalanchoe (jedovaté šťávy, které po požití
dráždí žaludek), durman (andělské trumpety), říká se mu také tzv. „trumpeta mrtvých“ a to právě kvůli své silné jedovatosti.
Jedovaté jsou také oblíbené bramboříky.
Jedovaté rostliny našich zahrad a parků:
jalovec chvojka a jalovec poléhavý (prudce
jedovatý je nejen plod, ale celá rostlina), neplést s plody jalovce obecného, kde se naopak jeho plody (modré bobulky) využívají
jako koření, tis červený ( celý jehličnan je
smrtelně jedovatý), obsahuje jedovatý alkaloid taxin. Výjimku tvoří plod tisu - dužnatý míšek (červená bobulka) obklopující

semeno, který je jedlý a také velmi chutná
zvěři. Ale pozor, semeno stejně jako zbytek rostliny je hořké a silně jedovaté. Túje
( zerav) a cypřišky jsou mírně jedovaté, v
tomto případě pravděpodobně nehrozí, že
by vaše dítko zlákaly k ochutnání, ale spíše
dohlédněte na to, aby při kontaktu s nimi,
si nejen dítě umylo ruce. Lýkovec jedovatý
má červené, velmi lákavé, jedovaté peckovičky, štědřenec odvislý „zlatý déšť“ - po
odkvětu dozrává plod v podobě lusku s plochými semeny. Právě semena a kůra stromu
jsou jedovaté, obsahují alkaloid cytisin a po
pozření způsobují zástavu srdce. Uvádí se,
že pro dospělého člověka je smrtelná dávka
11 semínek, u dětí stačí samozřejmě daleko
méně! Zimolez obecný (obsahuje jedovatý
alkaloid xylostein, který po pozření způsobuje zvracení, průjem, rozšíření zorniček,
nepravidelný puls), škumpa ocetná ( prudce
jedovatá, obsahuje řadu alkaloidů, proto při
práci s ní je nutno používat ochranné rukavice), akát bílý (celý strom obsahuje jedovaté alkaloidy, pozor na semínka v lusku),
sloučeninami vylučovanými spadanými
listy i kořeny ničí rostliny kolem sebe, »
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brslen evropský (jedovaté jsou plody, které
by mohly děti lákat ke hře, vypadají totiž
jako „biskupské čepičky“), zimostráz stálezelený (buxus), otravy byly zaznamenány
u člověka i u zvířat, plody naštěstí nejsou
atraktivní, bobkovišeň (rostlina obsahuje
látky, jež se vlivem trávicích enzymů rozkládají mimo jiné na kyanovodík). Jedovaté sloučeniny
(především amygdalin) se
ovšem ve značném množství vyskytují i uvnitř pecek
meruněk, broskví, v hořkých
mandlích; méně pak v peckách švestek, třešní apod.
Barvínek menší (celá rostlina
je jedovatá), rododendrony,
rojovník, pieris, kyhanka - u
těchto rostlin se nedoporučuje cucat nektar z květů,
což je pro někoho oblíbená
kratochvíle při procházkách.
Byla totiž zaznamenána otrava lidí po konzumaci medu,
který pocházel právě z oblastí, kde rododendrony rostly. Oleandr (celá rostlina je
prudce jedovatá), smrtelnou
otravu může údajně způsobit
pouhá tepelná úprava jídla na
ohni ze dřeva oleandru.
Mezi slabě jedovaté stálezelené dřeviny s
nápadnými plody patří cesmína a mahonie,
u níž jsou plody patrně v malém množství
neškodné. Výhodou je, že okraje listů těchto
rostlin jsou poměrně ostré, takže případné
„ochutnávače“ odradí hned na začátku. Jedovatý je také popínavý plamének, loubinec (psí víno) - ten láká děti na své plody,
které jsou kulaté, tmavě modré až černé a
mohou jim připomínat rybíz či borůvky. V
případě, že je děti pozřou, hrozí jim žaludeční potíže. Jedovaté plody má také břečťan. Mezi další smrtelně jedovaté dřeviny

květy), pryšec vroubený (obsahuje bílou
mléčnou tekutinu dráždící pokožku),
náprstník červený (rostlina je celá jedovatá).
V lese dále můžete nalézt rulík zlomocný
(lákavé jsou především černé bobule),
vraní oko – jedovatá rostlina, která má
jednu jedinou bobuli (oko). Na zahradě i v
přírodě nalezneme konvalinky,
jedovaté nejen pro nás, ale také
pro zvířátka. Jedovaté jsou
dále ocúny, čemeřice, cibule
sněženek, bledulí, narcisů, velmi
oblíbená trvalka především na
venkovských zahradách lupina vlčí bob mnoholistý má jedovatá
semena.
Pokud se stane, že váš miláček
při objevování světa něco zbaští,
nepanikařte, odstraňte mu část
rostliny z úst, vypláchněte dutinu ústní pouze čistou vodou,
zavolejte lékaře a pro klid duše
zavolejte také na Toxikologické
informační středisko 224 919
293 a 224 915 402 s nepřetržitou lékařskou službou, kde vám
poradí, co máte dále dělat. Také
je dobré vědět, co bylo snědeno,
takže rostlinku vytrhněte celou i
s kořenem, nebo ji vyfoťte na mofoto: Jan Laták
bil, ať ji můžete případně ukázat
však nejsou jedovaté pro ptactvo), pivoňky. lékaři. Preventivně je vhodné, nepokládat
Dřeviny mírně jedovaté: dřišťály, trubač, ji- nebezpečné pokojové rostliny na podlahu,
nan dvojlaločný, hlohyně šarlatová (naštěstí kam dítě může, nevyhazovat otrhané listy
je trnitá), takže lákavě vyhlížející oranžové z rostliny do odpadkového koše, kam opět
plody (bobulky) nejsou častým zpestřením může malé dítě sáhnout. Na zahradě je pak
dobré naučit Vaše dítě, že nesmí sahat na
jídelníčku, pámelník.
A jaké nebezpečné byliny můžeme potkat rostlinky, pokud s ním není žádný dospělý.
na procházce, ale i na svých zahradách?Jsou Navzdory vyřčenému nebezpečí v podobě
to třemdava bílá (rostlina obsahuje dráždivé jedovatých rostlin přeji krásné objevování
a jedovaté látky – při práci s ní jsou nutné přírodních krás nejen Vámi samotnými, ale
rukavice), oměj (velmi jedovatý), ďáblík i s vašimi drobečky.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
(chráněná rostlina rostoucí ve stinných
www.zahradniksikula.cz
lesních tůních s jedovatými plody a bílými
patří: bez hroznatý (nejedná se o bez černý,
ze kterého se dělá např. lahodný mok, ale
o jeho příbuzný druh s červenými plody),
vistárie, kalina obecná a kalina tušalaj. Dřeviny středně jedovaté: plody jírovce žlutého, magnolie, ptačí zob obecný (lákavé jsou
především jeho plody – černé bobule, které

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

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

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691, Sibřina
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Recepty na sváteční stůl i pro další sváteční chvíle
Mandlové čtverečky
14dkg hladké mouky; 10 dkg másla; 5 lžic
smetany; špetka soli; Na posypání cukr
písek; nahrubo nasekané loupané mandle.
Postup: Do mouky zadrobíme máslo, přidáme nepatrně osolenou smetanu a spojíme
v těsto husté jako na sušenky.
Vyválíme plát 4 mm silný a posypeme cukrem a sekanými mandlemi. Lehce je válečkem přitlačíme. Krájíme na čtverečky, pak
pečeme ve středně vyhřáté troubě.
Všem přeji dobrou chuť – Táňa Kačerovská

Cibulovo –sýrový závin
Listové těsto (koupené nebo domácí);
Tavený sýr (balení po 3 ks v krabičce stačí
na 1 šálu); Zakysaná smetana; 1 vejce;
1 střední cibule; Sůl; koření dle chuti
(kari, tymián, pálivá paprika apod.).
Postup: Nakrájíme cibule na drobno.
Tavený sýr se zakysanou smetanou a jedním
vejcem + koření dle chuti rozmícháme
v misce a pro lepší spojení je na chvilku
rozehřejeme v mikrovlnné troubě nebo
na pánvičce. Přidáme nakrájenou cibuli a

směs rozložíme na vyválený plát listového
těsta. Toto množství stačí na jednu šálu
kupovaného těsta.
Kdo má rád může přidat nadrobno
nakrájenou slaninu nebo šunku.
Pečeme v troubě do zlatova cca 30 min
při 180 °C.
Dobrou chuť přeje Zuzana Čermáková.
Budeme rády, když se s námi podělíte
o Vaše osvědčené recepty. Pište je na adresu redakce, zveřejníme je v příštím čísle.

Kulturní akce před Vánoci a na Silvestra v Sibřině a okolí
Sibřina
1. 1. 2013, 18:00 Novoroční ohňostroj,
ze Skalky za MŠ
Újezd nad Lesy
14. 12. 2012, 17:30 – Vánoční show
frekventantů tanečního kursu roztleskávačky – tanečního studia Dance
port Obchodní centrum Blatov, vstupné
zdarma. 29. 12. 2012, 14:00 – Zpíváme koledy s Luckou Váchovou, Újezdské museum, vstupné dobrovolné
Úvaly
16. 12. 2012, 17:00 – Vánoční koncert
kvarteta THURI ENSEMBLE, sál
Domu s peč. Službou, nám. Svobody,
vstupné dobrovolné;

Zábava pro děti
Milé děti,
mezi známé pohádkové dvojice
zabloudila jedna, která k sobě nemá
žádného kamaráda.
O koho se jedná, zjistíte,
jakmile spojíte všechny dvojice,
které k sobě patří.
Pokud si nebudete vědět rady,
rodiče vám jistě rádi pomohou.
Hezkou zábavu!
Vaše redakce
Nového Zebrinu

22. 12. 2012 – J. J. Ryba, Česká mše
vánoční, kostel Zvěstování páně, vstupné dobrovolné
Klánovice – KC Beseda
15. 12. 2012, 19:30 – Jan Budař a
Eliščin Band, vstupné 280/250 Kč;

19. 12. 2012, 19:30 – Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená, vánoční koncert,
vstupné 380 / 350 Kč
Říčany – Městské kulturní středisko
U Labutě, 17. listopadu č. 214
11. 12. 2012, 19:30 – Vánoční koncert
Říčanského komorního orchestru;
12. 12. 2012, 20:00 – Kantoři, koncert
folkové kapely;
16. 12. 2012, 14:00 – Tři pohádky
na Vánoce, nezávislá divadelní scéna,
divadlo Pohádka;
31. 12. 2012, 20:00 – Silvestr s pestrým programem a tombolou, skupina
Repet, Suzi Quatro revival, Tina Turner
Revival, Smokie Revival
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Inzerce v Novém Zebrinu
Vážení podnikatelé a živnostníci,
rády bychom Vám nabídly možnost inzerce
v občasníku Nový Zebrin.
Časopis vychází, nákladem 400 výtisků
a je roznášen zdarma do schránek v Sibřině
a Stupici.
Inzerce pro podnikatele a občany
s trvalým bydlištěm v Sibřině a Stupici
je zdarma v rozsahu vedlejšího sloupce
7,30 × 5,40 cm a v černobílém provedení.
Také řádková inzerce je zdarma.
Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah
inzerce:

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

Pokud máte zájem o inzerování v našem
časopise, pošlete text ev. foto inzerátu
na adresu novyzebrin@email.cz, pokud
nemáte elektronický přístup, pošlete text
na adresu:

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

Ing. Zuzana Čermáková,

Řádková inzerce:
1 řádek černobíle 10 Kč bez DPH
1 řádek barevně 15 Kč bez DPH
Sleva na opakovanou inzerci :
2 × 5% sleva, 3 × 10% sleva

Říčanská 25,
250 84 Sibřina,
tel. 777 782 266.
S přátelským pozdravem,
Ing Zuzana Čermáková
Šéfredaktorka Nového Zebrinu

Tiráž
Redakce:
Ing. Zuzana Čermáková
– šéfredaktorka
Tel: 777 782 266
Ing. Jiřina Neckářová
– redaktorka
Tel: 728 007 691
Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci
zasílejte na E-mail:
novyzebrin@email.cz
nebo nás kontaktujte na výše uvedených
tel. číslech.

Elektronická podoba zpravodaje:
http://www.sibrina.cz/novyzebrin.htm
Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma
do Vaší poštovní schránky.
Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník
Vydavatel:
Obec Sibřina,
Říčanská 15,
250 84 Sibřina
IČO: 00240745
Reg. zn. MK ČR E 17368
Tel: 281 970 692,
Mob: 733 394 574

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

tel. 737 010 324

E-mail: obec.sibrina@sibrina.cz
Fotografie:
Michal Lukavský, Daniela Vrátilová
(archiv), Ing. Zuzana Čermáková,
Květnický Ušák (facebook), Ing. Jiřina
Neckářová, JSDH Sibřina (archiv), MŠ
Sibřina (archiv)
Grafika a sazba:
Jan Laták
http://www.latak.cz
Ilustrace:
http://www.sxc.hu

Nudíte se u televize a rádi hrajete
karty jen tak pro radost
a ne pro mamon?

Hledáme dva „parťáky“
pro kanastu nebo žolíky.
Antonie Kačerovská a Zuzana Čermáková

Ozvěte se na tel : 777 782 266
nebo 733 335 744
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Nabízíme k okamžitému odběru:

Zahradní aluminiový skleník

s okny z komůrkového PC a se základovým rámem

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

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

