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Letošní sibřinský novoroční ohňostroj se konal netradičně na nové cyklostezce U Hrušky, na spojnici do Křenice
a Sluštic. Ohňostroj nám připravili místní hasiči ve spolupráci s obecním úřadem. Novou cestu U hrušky a ohňostroj nafotila Markéta Klapková.
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Vážení spoluobčané,
v posledních letech jste byli formou zápisů
z veřejných zasedání a článků v tomto
zpravodaji průběžně informováni o přípravných pracích týkajících se projektu výstavby
vodovodu a kanalizace v Sibřině a ve
Stupicích. Jako zastupitelé obce, kteří tento
projekt podporovali, bychom vás chtěli
touto cestou informovat, že obec dne 23. 3.
2018 získala všechna potřebná rozhodnutí
k realizaci výstavby.
Realizace výstavby a trpělivost nás řidičů
s dopravními omezeními
Dle projektu a uzavřené smlouvy by
měla výstavba vodovodu a kanalizace
trvat celkem 450 dní. Započne 9. 4. 2018
a zhotovitel bude jako první realizovat
kanalizační a vodovodní řády, které vedou pod hlavními komunikacemi. Tento
postup je z technologického hlediska
jediný možný, a to s ohledem na to, že
další vodovodní a kanalizační větve se na
tyto páteřní sítě napojují. Výstavba páteřní
sítě je rozdělena do 6 etap. V současné
době jsou s ohledem na dopravní opatření
projednány etapy 1–4. V rámci každé níže
uvedené etapy budou postupně uzavírány
v Sibřině tyto úseky:
1. etapa v centru obce (ulici Říčanská) v délce 290 m; předpokládaná doba uzavírky od
9. 4. 2018 do 31. 5. 2018.
2. etapa v ulici Ke hřišti v délce 280
m; předpokládaná doba uzavírky od
1. 6. 2018 do 15. 7. 2018
3. etapa v ulici Říčanská v délce 680 m;
předpokládaná doba uzavírky od 16. 7.
2018 do 16. 9. 2018
4. etapa v ulici Ke Květnici v délce
680 m; předpokládaná doba uzavírky od
17. 9. 2018 do 18. 11. 2018
V obci Stupice bude výstavba hlavního
řádu realizována během jedné uzavírky,
a to od 9. 4. 2018 do 15. 7. 2018.
V době uzavírek bude do jednotlivých úseků
platit zákaz vjezdu. Práce v jednotlivých
úsecích budou probíhat postupně, a tudíž
v případě, kdy budou výkopové práce probíhat
přímo před vjezdem na pozemek, musíme

počítat s omezením, že se na pozemek
vozem nedostaneme. Zároveň platí ale to,
že všichni budeme mít ke svým nemovitostem zajištěn přístup. Během výstavby
budou jednotlivé úseky uzavřeny dvakrát.
Poprvé při výkopových pracích, pokládce
vedení a provizorního zpevnění povrchu.
Po technologické přestávce bude následně
v rámci druhých uzavírek homogenizován
povrch vozovek.
Schematický plánek etapizace výstavby
a plánky jednotlivých etap s vyznačením
objízdných tras pro tranzitní dopravu je
uveden na straně 3-8.
Zajištění autobusové dopravy
V 1. etapě bude uzavřená ulice Říčanská
(III/33313) od ulice Ke Květnici po ulici
Ke Hřišti.
Linka 303 bude odkloněna z Prahy
z ulice Podzámecká po trase III/0127 do
obce Stupice – v obci Stupice vpravo MK
Okružní – vlevo MK Šlechtitelská – vlevo MK
Okružní – vlevo III/0127 – vpravo III/0126a
– vpravo III/33313 – vlevo III/01211 – vpravo
III/01212 – vlevo III/10173. Ve směru do
Prahy bude linka vedena od obce Sluštice
po trase III/10173 – vpravo III/01212 –
vlevo III/01211 – vpravo III/33313 – vlevo
III/0126a – vlevo III/0127 – v obci Stupice
vpravo MK Okružní – vlevo MK Šlechtitelská – vlevo MK Okružní – vlevo III/0127
a dále po pravidelné trase. Školní spoje
obsluhující zastávku „Křenice, K Sibřině“
budou z ulice V Zelených (III/01212) vedeny
vpravo III/10173 – v obci Sibřina vlevo
MK V Habeši – přímo MK Nová – vlevo
III/0128 a zpět po stejné trase. Pro linku
303 bude zrušena bez náhrady zastávka
„Sibřina, Říčanská“.
Linka 329 bude ze zastávky Sibřina
odkloněna po trase III/33313 – vlevo
III/01211 – přímo III/01215 – otočením
v Květnici nebo Dobročovicích dle platné
licence zpět III/01215 – vlevo III/01212
– vlevo III/10173 a zpět po stejné trase.
Linka 366 bude odkloněna ve směru
do Prahy z přemístěné nástupní zastávky
„Sibřina“ po trase III/33313 – vlevo III/01211
– vpravo III/01212 – vpravo III/10173 – v obci
Sibřina vlevo MK V Habeši – přímo MK
Nová – vlevo III/0128. V opačném směru
bude linka odkloněna ze silnice III/0128
po trase – vpravo MK Nová – přímo MK
V Habeši – vpravo III/10173 – vpravo II/101

v obci Křenice vpravo III/0128 do
AO Křenice a dále po pravidelné trase.
Pro odpolední spoj bude zřízena zastávka
„Sluštice, Škola“ v pravidelné zastávce
linky 329. Pro linku 366 bude bez náhrady
zrušena zastávka „Sibřina, Říčanská“.
Zastávka „Sibřina, Stupice“ bude
přemístěna ze silnice III/0127 do ulice
Okružní před dům č.p. 51 k vybudovanému provizornímu nástupišti o délce 13 m
a s výškou nástupní hrany 16 cm.
Zastávka „Sibřina“ směr Praha bude
přemístěna v ulici Říčanská (III/33313)
cca 100 metrů za křižovatku s ulicí Ke
Květnici (poblíž pravidelné zastávky linky
329 ve směru z Prahy) k vybudovanému
provizornímu nástupišti o délce 13 m
a s výškou nástupní hrany 16 cm.
Ve 2. etapě bude uzavřená ulice Ke Květnici
(III/10173) od ulice Říčanská až po konec
obce Sibřina.
Linka 303 bude odkloněna z Prahy
z ulice Podzámecká po trase III/0127 do
obce Stupice – v obci Stupice vpravo MK
Okružní – vlevo MK Šlechtitelská – vlevo
MK Okružní – vlevo III/0127 – vpravo
III/0126a – vpravo III/33313 – vlevo III/01211
– vpravo III/01212 – vlevo III/10173. Ve
směru do Prahy bude linka vedena od obce
Sluštice po trase III/10173 – vpravo III/01212
– vlevo III/01211 – vpravo III/33313 –
vlevo III/0126 a – vlevo III/0127–v obci
Stupice vpravo MK Okružní – vlevo MK
Šlechtitelská – vlevo MK Okružní – vlevo
III/0127 a dále po pravidelné trase. Školní
spoje obsluhující zastávku „Křenice, K Sibřině“ ze zastávky Sibřina budou vedeny
po pravidelné trase (tedy přímo po silnicích
III/33313 a III/0128.
Linka 329 bude ze zastávky Sibřina
odkloněna po trase III/33313 – vlevo
III/01211 – přímo III/01215 – otočením
v Květnici nebo Dobročovicích dle platné
licence zpět III/01215 – vlevo III/01212
– vlevo III/10173 a zpět po stejné trase
(shodně s předchozí etapou).
Linka 366 touto etapou není dotčena.
Zastávka Sibřina, Stupice bude přemístěna ze silnice III/0127 do ulice Okružní před
dům č.p. 51 k vybudovanému provizornímu
nástupišti o délce 13 m a s výškou nástupní
hrany 16 cm.
Ve 3. etapě bude uzavřená ulice Říčanská
(III/33313) a Za Zatáčkou (III/0128).
Tato etapa proběhne o letních prázdninách.
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Linka 303 bude odkloněna z Prahy
z ulice Podzámecká po trase III/0127 do
obce Stupice – v obci Stupice vpravo MK
Okružní – vlevo MK Šlechtitelská – vlevo
MK Okružní – vlevo III/0127 – vpravo
III/0126a – vpravo III/33313. Ve směru
do Prahy bude linka vedena ze Sibřiny po
trase III/33313 – vlevo III/0126a – vlevo
III/0127 – v obci Stupice vpravo MK
Okružní – vlevo MK Šlechtitelská – vlevo
MK Okružní – vlevo III/0127 a dále po pravidelné trase. Pro linku 303 budou zrušeny
bez náhrady zastávky „Sibřina, Říčanská“
a „Křenice, K Sibřině“.
Linka 329 není touto etapou dotčena.
Linka 366 bude využívat pouze varianty
dle platné licence bez zajíždění do obce
Sibřina. Pro linku 366 budou zrušeny bez
náhrady zastávky „Křenice, K Sibřině“,
„Sibřina, Říčanská“ a „Sibřina“.
Zastávka „Sibřina, Stupice“ bude
přemístěna ze silnice III/0127 do ulice
Okružní před dům č.p. 51 k vybudovanému provizornímu nástupišti o délce 13 m
a s výškou nástupní hrany 16 cm.
Ve 4. etapě bude uzavřená ulice Ke Květnici
(III/01211).
Linka 303 pojede po pravidelné trase.
Otočení v obci Sibřina bude řešeno v provizorní otočce v prostoru zastávek „Sibřina“.
Linka 329 – spoje obsluhující obec
Květnice – bude odkloněna ze zastávky
Sibřina po trase III/33313 – vlevo III/10173
– vlevo III/01212 – vpravo III/01215 otočení

dle licence v Květnici nebo Dobročovicích
zpět III/01215 – vlevo III/01212 – vlevo
III/10173 a zpět po stejné trase.
Linka 366 pojede po pravidelné trase.
Otočení v obci Sibřina bude řešeno v provizorní otočce v prostoru zastávek „Sibřina“.
V této etapě nedojde ke zřízení provizorních zastávek.
Uzavírka silnice III/0127 v obci Stupice.
Tato uzavírka proběhne v rámci termínu
pro 1., 2. a 3. etapu výstavby v Sibřině, kdy
je autobusová linka 303 vedena po objízdných trasách mimo uzavírku v obci Stupice.
Provizorní zastávka ve Stupicích bude
fungovat nepřetržitě v první, druhé i třetí
etapě stále stejným způsobem. Provizorní
zastávka v Sibřině bude v provozu pouze
v 1. etapě a následně je možné toto nástupiště zlikvidovat. Ulicemi V Habeši a Nová
budou vedeny školní spoje pouze během
první etapy. Ulicí V Zelených bude autobusová doprava odkloněna v první, druhé
a čtvrté etapě.
Financování výstavby
Jak jsme vás již v minulosti informovali,
jelikož jsme se rozhodli výstavbu realizovat v Sibřině i ve Stupicích najednou
a odkanalizování probíhá gravitačním
způsobem, což je bezpochyby z hlediska
provozuschopnosti mnohem efektivnější
způsob, ale i významně dražší, je celková
cena stavby vodovodu a kanalizace 108,5 mil.

Kč bez DPH. Do této částky jsou zahrnuty
kanalizační přípojky, ale ne přípojky vodovodní (finanční ukazatele nám nedovolovaly
na vodovodní přípojky dotační prostředky
čerpat). Tuto částku bychom samozřejmě
nemohli celou uhradit z běžných příjmů
obce. Díky poskytnuté dotaci ze strany
Státního fondu životního prostředí ve výši
téměř 69 mil. Kč připadá na obec doplatit ca.
39,5 mil. Kč. Kromě výše uvedené částky
musíme rovněž postupně spolufinancovat
výstavbu čističky odpadních vod ve Slušticích a rekonstrukci obecní vodárny. Oba
tyto projekty jsou sice realizovány díky
tomu, že jsme uspěli s žádostmi o dotace
(v případě ČOV Sluštice je poskytovatelem SFŽP, v případě obecní vodárny
Ministerstvo zemědělství), ale určitý podíl
finančních prostředků musíme hradit opět
z vlastních zdrojů.
Obec pokryje velkou část finančních
prostředků z rezervy, a to i díky tomu, že jsme
se na konci minulého roku dobrovolně stali
plátci DPH. Nicméně se nevyhneme tomu,
abychom další část financovali s využitím
dluhové služby. Obec proto podala žádost na
Státní fond životního prostředí na poskytnutí
zvýhodněné půjčky ve výši 25,8 mil. Kč
s předpokládanou dobou splácení 20 let.
Na rozhodnutí ze strany poskytovatele stále
čekáme. V případě schválení této zvýhodněné
půjčky bude obec ročně splácet cca. 1,3 mil.
Kč za rok. Věříme, že tento závazek budeme schopni bez problémů splácet. Pokud
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se podíváme na výše uvedený graf, který
popisuje výsledek hospodaření obce v závislosti na příjmech, které obec získává
z rozpočtového určení daní a výdajích
(investičních a neinvestičních), tvořili jsme
od roku 2011 pravidelně přebytek. Zároveň
věříme, že se nebude v žádném případě
opakovat situace z let 2008–2010, kdy obec
hospodařila s velmi vysokou ztrátou – za
tyto tři roky kumulativní ztráta činila téměř
17 milionů Kč.
Další možnosti financování a připojení
jednotlivých rodinných domů
Obec se snaží získat na výstavbu vodovodu a kanalizace další finanční prostředky.
Nyní žádáme Středočeský kraj o finanční
prostředky z fondu obnovy venkova na rekonstrukci obecní vodárny (podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury).
Pokud budeme se žádostí úspěšní, můžeme
získat až 846 tis. Kč. Díky získané dotaci
z Ministerstva zemědělství (program 12930)
ve výši 1.116 tis. Kč by potom obec za
kompletní rekonstrukce obecní vodárny
zaplatila 231 tis. Kč.
Zastupitelstvo Středočeského kraje odsouhlasilo uvolnění finančních prostředků na

Veřejné zasedání zastupitelstva dne
29. 11. 2017
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
29. 11. 2017 v budově OÚ v Sibřině od
19:00 hod. do 20:05 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení
a projednané informace. Tam, kde je to
potřeba, zveřejňujeme i průběh jednání.
Plný text zápisu je k dispozici na místním
úřadu.
		
Starosta obce informoval přítomné
o nejnovějších informacích týkající se
připravenosti obce k realizaci výstavby
vodovodu a kanalizace.
K získání ROPD od poskytovatele dotace je
zapotřebí získat stavební povolení na vodovod, uzavřít smlouvu na zajištění autorského
dozoru (AD) a zajištění dluhové služby.

kofinancování vodovodů a kanalizací (fond
obnovy venkova – oblast podpory: technická
infrastruktura). Žádost podáváme v těchto
dnech. Maximální možná získaná dotace
je v tomto případě 5 mil. Kč.
Jak již obec několikrát informovala,
v rámci výstavby vodovodu a kanalizace
budou připojeny pouze stávající objekty.
Připojení rozvojových ploch bude možné
až po rozšíření ČOV Sluštice. Jsme si
vědomi, že částka za připojení by mohla
způsobit to, že někteří občané by se připojit
nechtěli, popřípadě by částka pro sociálně
slabší spoluobčany mohla být příliš vysoká.
Proto se snažíme, jak uvádíme výše, získat
na tuto nákladnou stavbu další finanční
prostředky. V současné době probíhá, jak
pravděpodobně všichni víte, aktualizace
vodovodních přípojek. Jakmile budeme
vědět rozsah prací a celkovou částku, bude
zastupitelstvo obce rozhodovat o cenách
za vodovodní a kanalizační přípojky.
Zároveň předpokládáme, že pravděpodobně
v červnu tohoto roku bychom uskutečnili
schůzky v Sibřině a ve Stupicích za účelem
poskytnutí detailnějších informací.
Chtěli bychom touto cestou požádat
všechny občany o maximální možnou
trpělivost s dopravním omezením v obci.

Stavební povolení by obec měla obdržet
v následujících dnech. Návrh smlouvy na
zajištění AD je v procesu přípravy. Zastupitelstvo bude návrh smlouvy projednávat
na nadcházejícím veřejném zasedání.
ZO schvaluje návrh zhotovitele na posílení
technologické části díla
Průběh jednání: starosta obce informoval
přítomné, že zhotovitel předložil nabídku
na instalaci zařízení, která nejsou obsažena
v položkovém rozpočtu. Nabídka obsahuje
dvě skupiny zařízení (komponent):
1) komponenty pro zajištění dodávky technologie ze strany subdodavatele v celkové
částce 55.400 Kč bez DPH
2) komponenty pro zajištění automatizace
a dálkového přenosu ve výši 74.200 Kč
bez DPH
ZO schvaluje dohodu o předčasném
užívání obecní vodárny
Průběh jednání: starosta obce informoval
přítomné, že pro předčasné užívání je zapotřebí

Se zhotovitelem stavby jsme měli již několik koordinačních schůzek a určitě budou
dělat vše pro to, aby byla omezení pro nás
všechny, co možná nejméně bolestivá.
Josef Novák, Bohuslava Kolářová, Petra
Kubánková, Markéta Klapková, Roman
Koštejn
Vysvětlivky k uzavírce silnic
a autobusové dopravě
silnice
- označení
třídy

ulice

II/101

Hlavní (Křenice)

III/0126a

Ke Kolodějům (Koloděje)

III/0127

Kolodějská (Stupice)

III/0128

Za Zatáčkou (Křenice)

III/01211

Ke Květnici (Sibřina)

III/01212

V Zelených (Květnice)

III/01215

K Dobročovicům (Květnice)

III/10173

Ke Hřišti (Sibřina)

III/33313

Říčanská (Sibřina)

uzavřít dohodu mezi obcí a zhotovitelem.
ZO schvaluje revokaci návrhu usnesení
č. 3/2017 ze zápisu VZ dne 22.2. 2017
obce Sibřina
ZO schvaluje rozpočet na rok 2017 jako
schodkový. Schodek bude kryt z rezervních
prostředků minulých let. Rozpočet schvaluje
v paragrafovém znění. Termín “Rozpočtové
opatření“ se upravuje na: “Rozpočtové
provizorium“ se stává součástí rozpočtu
na rok 2017.“
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 6
Průběh jednání: starosta obce přítomné informoval, že rozpočtové příjmy opatřením č. 6
navyšujeme celkové příjmy o 2.608.000 Kč,
a to především z důvodu započítání dotace
od Ministerstva zemědělství na obecní
vodárnu a vyšších příjmů obce dle RUD,
výdaje obce navyšujeme o 883.929 Kč, a to
především z důvodu financování projektu
vodovodu a kanalizace a nákupu pozemků
pro výstavbu stezek pro pěší a cyklisty.
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ZO schvaluje smlouvu na podporu
kulturního programu obce na rok 2018
ZO schvaluje poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy na
rok 2018
Průběh jednání: místostarostka obce inVeřejné zasedání zastupitelstva dne
15. 12. 2017
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
15. 12. 2017 v budově OÚ v Sibřině od
9:00 hod. do 9:40 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen.
Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení a projednané informace. Tam, kde je to potřeba,
zveřejňujeme i průběh jednání. Plný text
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
		
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Sibřina
a společností VRV na zajištění autorského dozoru při výstavbě vodovodu
a kanalizace. Cena za službu: 195 000
Kč bez DPH
Průběh jednání: Starosta obce informoval,
že zajištění autorského dozoru je jednou
z posledních požadavků pro vydání tzv.
tvrdého RoPD. Návrh smlouvy byl projednán se společností VRV, která připravovala projektovou dokumentaci a s právní
zástupkyní obce. Do návrhu smlouvy
byly před vlastním schválením doplněny
identifikační údaje projektu, smluv apod.
Zastupitelé obce byli s doplněnými údaji
seznámeni.
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Sibřina
a společnosti VRV na aktualizaci vodovodních a kanalizačních přípojek. Cena
za službu: 180 000 Kč bez DPH
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
17. 01. 2018
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 01. 2018 v budově OÚ
v Sibřině od 19:00 hod. do 19:40 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrá-

formovala přítomné, že poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za psy
navrhujeme ponechat ve stejné výši jako
v roce 2017.
ZO schvaluje návrh smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti pro spol.
Průběh jednání: Starosta obce informoval,
že zajištění aktualizace vodovodních
přípojek bude probíhat z důvodu velkého
časového odstupu od prvotní přípravy
dokumentace (2009). Návrh smlouvy
byl projednán se společností VRV, která
připravovala projektovou dokumentaci
a s právní zástupkyní obce. Do návrhu
smlouvy byly před vlastním schválením
doplněny identifikační údaje projektu,
smluv apod. Termín předání díla byl
posunut z 31. 10. 2018 na 15. 7. 2018.
ZO schvaluje dodatek č. 2 mezi obcí
Sibřina a společností Technoexport
Průběh jednání: Starosta obce informoval,
že na předcházejícím VZ byl schválen návrh
zhotovitele na posílení technologického
díla s tím, že budou doplněny komponenty pro zajištění dodávky technologie
ze strany subdodavatele a komponenty na
zajištění automatizace dálkové přenosu.
Toto je promítnuto v dodatku č. 2. Zároveň
se dodatkem č. 2 prodlužuje termín pro
oplocení areálu vodárny z důvodu stavby
podzemních vodojemů v místě oplocení
v roce 2018. Mze-poskytovatel dotace
s úpravou smluvního vztahu souhlasí.
ZO schvaluje smlouvu na nákup SW pro vedení účetnictví
obce mezi společností ALIS s.r.o.
a obcí Sibřina
Průběh jednání: Starosta obce informoval,
že od 1. 12. 2017 je v zaměstnaneckém
poměru nový pan účetní obce. Zaměstnacen. Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení
a projednané informace. Tam, kde je to
potřeba, zveřejňujeme i průběh jednání.
Plný text zápisu je k dispozici na místním
úřadu.
		
Informace o projektu vodovodu a kanalizace, přípojky
Starosta informoval přítomné, jakým
způsobem pokračuje projekt vodovodu

Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. řešící umístění přípojky telekomunikačního vedení na pozemku par.č. 372
v k.ú. Sibřina z důvodu výstavby nového
rozvaděče.

necká smlouva byla uzavřena v návaznosti
na Výzvu, kterou obec zveřejnila.
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Sibřina a MČ Praha 21 na odkup pozemku
u MŠ Sibřina
Průběh jednání: Starosta obce informoval, že po jednáních s MČ Praha 21 byla
připravena kupní smlouva o odkupu pozemku parc. č. 4275 v hodnotě 95802 Kč
u MŠ Sibřina. Ocenění pozemku provedl
Ing. Řepa.
ZO schvaluje, že místostarostka obce
bude vykonávat funkci jako dlouhodobě uvolněná (§ 71 zákona o obcích).
Místostarostka obce bude ve funkci
uvolněná od 1.1.2018.
Průběh jednání: Starosta obce informoval,
že z důvodu výrazně vyšší pracnosti v souvislosti s projekty, které obec realizuje, je
zapotřebí, aby funkce místostarostky byla
dlouhodobě uvolněná.
ZO schvaluje odměny za výkon funkcí
uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) dle
propočtu s tím, že starosta obce si měsíční
odměnu snižuje o 20 %.
Průběh jednání: Starosta obce informoval,
že návrh odměn byl připraven dle výpočtu
a dle posledního nařízení vlády (č. 318 /
2017).
ZO schvaluje návrh rozpočtu MŠ Sibřina
na rok 2018
a kanalizace. Všechny podklady, které bylo
zapotřebí doručit poskytovateli, již byly
poskytnuty. Nyní bude probíhat kontrola.
Zahájení stavebních prací je naplánováno
od 1. 4. 2018, délka výstavby bude trvat
dle SoD 450 dní. Obec požádala SFŽP
o zvýhodněnou půjčku. 15. 1. 2018 byly
upraveny podmínky s tím, že půjčku bude
možné splácet namísto deseti let až 20let.
Zároveň v souvislosti s projektem vodo-
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vodu a kanalizace starosta informoval, že
VRV zaslala občanům Sibřiny a Stupic
podklady pro aktualizaci vodovodních
a kanalizačních přípojek.
Projednání a schválení nabídky na
výstavbu altánu v zahradě MŠ Sibřina
Průběh jednání: ZO nedospělo k většinovému názoru týkající se podoby altánu,
který má být umístěn na zahradě MŠ.
Starosta přítomné informoval, že financování tohoto altánu bude realizováno
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
25. 01. 2018
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 25. 01.
2018 v budově OÚ v Sibřině od 18:00hod.
do 18:50hod.
Text zápisu byl redakčně upraven
a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Tam,
kde je to potřeba, zveřejňujeme i průběh
jednání. Plný text zápisu je k dispozici na
místním úřadu.
		
ZO schvaluje závěrečné rozpočtové opatření
č. 7 / 2017
Rozpočtové příjmy: obec získala vyšší
daňové příjmy - navýšení o 2 545 651
Kč, dále obec obdržela dotační prostředky na zateplení budovy OÚ ve výši cca
900 000 Kč
Rozpočtové výdaje: oproti RO č. 6 / 2017
jsou rozpočtové výdaje nižší o 2 146 831 Kč
Celkové výdaje 17 002 304 Kč a celkové
příjmy 15 550 170 Kč. Na straně výdajů
obec očekává zpětné proplacení investic na
projekt vodovodu a kanalizace (projektová
dokumentace, realizace výtlaku na ČOV
Sluštice apod.) v roce 2018. Obec rovněž
obdrží vratku DPH na investice na vodovod
a kanalizaci.
Další průběh jednání: Zástupci spolků
byli požádáni o poskytnutí informací,
týkajících se činnosti spolků a vysvětlení
na jaké činnosti budou finanční prostředky
použity.

za podpory okolních obcí na základě
uzavřených smluv z dubna 2017. Za účelem nalezení konsenzuálního řešení bude
svolána pracovní schůzka zastupitelstva
s paní ředitelkou MŠ.
Nehlasováno
ZO schvaluje smlouvu o dílo firmy 4soft
s.r.o. na stavbu multifunkčního hřiště
ČEZ oranžové hřiště, celková částka
je 222 335 Kč s DPH
Průběh jednání: starosta informoval
– SDH Sibřina vede Kroužek mladých hasičů. V současné době kroužek navštěvuje
14 dětí. Pan Luděk Havel objasnil výdaje dle
předloženého požadavku (vybavení klubovny,
vybavení a výstroj dětí, zabezpečení akcí
a soutěží pro děti, dresy mladých hasičů)
– Za o.s. Sosák zastupitelům vysvětlila účel
paní Šárová. Finanční prostředky budou
využity na organizaci Masopustu, dále
kulturní, filmové, kreativní volnočasové
a zájmové aktivity
– Za SK Viktoria Sibřina vysvětlil účel
požadovaných finančních prostředků pan
Foltýn. Finanční prostředky budou využity
na krytí provozních nákladů a nákladů
spojených s vedením malých fotbalistů
(sportovní vybavení, akce/tréninky/soustředění/zápasy, náklady na údržbu areálu,
elektrická energie)
– K žádosti Restaurace Pofik starosta obce
přečetl z žádosti žadatele, na jaké výdaje mají
být finanční prostředky použity (zajištění
hudby, stavba mobilního krytého podia,
divadelní soubor pro děti – iluzionista,
ceny pro děti)
ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků
SDH Sibřina (kroužek mladého hasiče) ve
výši 35 000 Kč s tím, že tato částka bude
uvolněna až po kontrole vyúčtování za rok
2017 finančním výborem.
Zastupitel Kamil Salajka podal protinávrh: ZO schvaluje poskytnutí snížené
požadované částky o 9,5 % tak, aby byla
zachována celková částka na podporu
spolků ve výši 350 000 Kč za podmínek
uvedených v původním návrhu.
Protinávrh nebyl schválen.

přítomné, že dotační prostředky na
toto hřiště již byly poskytovatelem
zaslány na účet obce. Celková výše
podpory Nadace ČEZ činí 200.000 Kč
Zbývající částka (22 335 Kč) nad rámec
dotace bude financována i pomocí příspěvků ostatních obcí dle uzavřených smluv.
ZO schvaluje smlouvu na nákup SW
firmy Alis pro evidenci DPH obce Sibřina
za částku 1 800 Kč bez DPH.

Hlasování o původním návrhu:
Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků restauraci Pofík ve výši 28 000 Kč na
proplacení výdajů spoje-ných s organizací
akce Guláš Fest.
Zastupitel Kamil Salajka podal protinávrh: ZO schvaluje poskytnutí snížené
požadované částky o 9,5 % tak, aby byla
zachována celková částka na podporu spolků
ve výši 350 000 Kč.
Protinávrh nebyl schválen
Hlasování o původním návrhu:
Usnesení bylo schváleno
ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků o.s. Sosák ve výši 120 000 Kč s tím, že
tato částka bude uvolněna až po kontrole
vyúčtování za rok 2017 finančním výborem.
Zastupitel Kamil Salajka podal protinávrh: ZO schvaluje poskytnutí snížené
požadované částky o 9,5 % tak, aby byla
zachována celková částka na podporu
spolků ve výši 350 000 Kč za podmínek
uvedených v původním návrhu.
Protinávrh nebyl schválen
Hlasování o původním návrhu:
Usnesení bylo schváleno
ZO schvaluje poskytnutí finančních
prostředků SK Viktoria ve výši 200 000
Kč s tím, že tato částka bude uvolněna
až po kontrole vyúčtování za rok 2017
finančním výborem. Dále ZO požaduje,
aby SK Viktoria doručila na OÚ Sibřina
vysvětlení ohledně plateb el. energie
a ostatních provozních nákladů a výnosů, které spotřebovává provozovaná
restaurace.
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ZO schvaluje rozpočet obce Sibřina na
rok 2018
Průběh jednání: Starosta obce informoval,
že rozpočet byl zveřejněn dle zákonných
požadavků. Plánované rozpočtové příjmy
činí 10 500 400 Kč. Plánované rozpočtové výdaje činí 12 634 700 Kč. Zároveň
přítomné informoval, že náklady, které
jsou spojeny s realizací vodovodu a ka-

nalizace, budou upraveny rozpočtovým
opatřením, a to ve chvíli, kdy obec obdrží
tzv. tvrdé RoPD.
ZO schvaluje dohodu o předčasném
užívání stavby a zároveň revokuje usnesení č. 77/2017 (Dohoda o předčasném
užívání obecním vodárny, smlouva mezi
obcí Sibřina a společností Technoexport).

Průběh jednání: starosta obce informoval,
že v dohodě o předčasném užívání stavby,
které schválilo ZO dne 29. 11. 2017 byly
formální chyby (špatně uvedený odkaz na
obchodní zákoník a formulace týkající se
subjektů, které dohodu uzavírají). Z tohoto důvodu ZO bude revokovat usnesení
č. 77/2017.

Slavnostní vítání občánků v roce 2018
Již se stalo v naší obci příjemnou tradicí
přivítat malé občánky ze Sibřiny a Stupic.
Tentokrát proběhl tento výjimečný slavnostní akt, určený dětem s trvalým pobytem v Sibřině a Stupicích, dne 28. 1. 2018
v 10 hodin v prostorách 3.np naší mateřské
školy. Rodiče museli nejprve své poklady
předem řádně přihlásit a pak se již těšit
na přivítání, přičemž přivítat bylo možno
děti do věku 2,5 let. Slova se nejprve ujal
náš pan starosta Josef Novák, který rodiče
a miminka přivítal a popřál jim do života
jen to dobré. Po té nám všem, ale hlavně
šťastným rodičům a miminkům, krásné
písně zazpívala paní Jana Ryklová, kterou
všichni známe z obecního rozsvěcení
vánočního stromu, kde pravidelně zpívá
krásné, vánoční koledy.
Paní zpěvačku pak při další skladbě doprovodila hrou na flétnu Klárka Nováková
a společně tak prozářily onu slavnostní chvíli.
O další bod v kulturním programu se pak
postaraly naše školkové děti především z řad
Budulínků a Kašpárků, které za doprovodu
paní učitelky Zuzky Štěrbové přednesly
několik krásných básniček věnovaných

maminkám, tatínkům a jejich ratolestem.
Děti po každé básničce předaly maminkám
milé kytičky.
Po kulturním zpestření se slova ujal opět pan
starosta a vyzval rodiče, aby se postupně
dostavili k podpisu do kroniky obce, aby tak
svým podpisem stvrdili dnešní slavnostní
den a obdrželi také něco malého na památku.
Jedním pamětním dárkem byla Pamětní
kniha jejich děťátka, která, budou-li do ní
rodiče pečlivě a pravidelně zaznamenávat
vývoj svého miminka, bude pro budoucího
puberťáka určitě zajímavé počtení. Jakmile
byla všechna miminka přivítána, čekalo
všechny společné fotografování, přičemž
rodiče mohli k fotografování využít i kolébku.
O krásné fotografie se staral pan fotograf,
díky kterému budou mít rodiče a posléze
i děti příjemnou vzpomínku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu dopoledne. Jmenovitě panu
starostovi Josefu Novákovi, Petře Kubánkové,
paní učitelce Zuzce Štěrbové, manželům
Košťalíkovým za zapůjčení kolébky, firmě
Kakteen Flora za nádherné kytičky, Janě

Ryklové s doprovodem a Klárce Novákové
za hudební zážitek. Díky nim jsme prožili
příjemné dopoledne, na které budou rodiče,
možná i miminka, určitě rádi vzpomínat.
Všem miminkům přejeme za redakci Nového
Zebrinu hodně zdraví, štěstí a lásky a ať
jsou šťastnými občánky naší obce.
Zapsala a nafotila Jiřina Neckářová
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POZVÁNKA NA VÝLET
KDY: 5. 5. 2018
V KOLIK:
SIBŘINA 7:30 NA NÁVSI,
STUPICE 7:40 autobusová zast.

LEDNICKO –VALTICKÝ AREÁL
Lednice je majestátné, honosné sídlo-přesně takové si člověk představí při slovech: „Za devatero
horami a devatero lesy stával kdysi nádherný zámek…
A tam se letos na jaře vydáme. Prohlédneme si tento zámek a následně se projedeme lodičkou
k minaretu, který je ukrytý v rozlehlé zahradě tohoto krásného areálu.
Odjezd v plánovaný čas, v 11.45 prohlídka zámku, oběd a v 15 hodin projížďka lodí k minaretu
(30 min) a zpět pěšky k zámku nádhernou zahradou.
CENA ZÁJEZDU:
důchodci ze Sibřiny a Stupic ZDARMA, dospělí odkudkoliv 150 Kč, děti 50 Kč
Objednávky na tel.: 724 745 239 Petra Kubánková, nejpozději do 29. 4. 2018

POZVÁNKA na Guláš fest
Přijďte na třetí ročník Guláš Festu pořádaný
Restaurací U Pofika se spolupořadateli
a partnery a OÚ Sibřina.
Akce se koná v sobotu 9. 6. 2018.
8. soutěžních týmů se utká o nejlepší
kotlíkový guláš.
PROGRAM:
V 10:00 slavnostně zapálíme pod soutěžními kotli
Ve 14:00 začne degustace soutěžních gulášů pro veřejnost
V 15:00 vypukne zábavný program pro děti i dospělé, soutěže pro nejmenší
a hudba pro všechny věkové kategorie.
Vstupné je zdarma, zakoupíte si pouze degustační lístky na soutěžní guláše.
Těšíme se na vás! Restaurace U Pofika.
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Zprávy z obce
UKONČUJEME SBĚR VÍČEK PRO ELIŠKU
Všem, kteří jste doposud pečlivě sbírali
víčka pro Elišku, mnohokrát děkuji.
Maminka Elišky mne ale nedávno kontaktovala, abychom sběr víček pro Elišku
ukončili, neboť doposud mají potíže
s odvozem víček. Od společnosti, která si
zhruba před rokem nashromážděná víčka
odvezla, dodnes neviděli žádné peníze.

Vzhledem k tomu, že se sběrem je spojena
velká námaha, psychická i fyzická, neboť
organizace odvozů a svozů je náročná, maminka nechce se sběrem víček pokračovat.
Víčka ale můžete střádat i nadále, neboť
dětí, na které se víčka sbírají, je stále
dost. V dalším čísle Nového Zebrinu vám
představíme další rodinu, které můžeme

takto pomoci. Sběrné místo stále zůstává
na našem Obecním úřadě.
Předem moc děkuji vám všem, kteří děláte
i to málo, jako je sběr víček. Pomáháme
společně dobré věci.
Jiřina Neckářová, koordinátorka
sběru víček pro obec Sibřina

Újezdský duatlon láká všechny příznivce sportu
V pražském Újezdu nad Lesy bude v neděli 22. dubna živo.
Koná se zde totiž závod kombinující jízdu na kole a běh. Závodit mohou všechny věkové kategorie.
Akce, kde hlavní roli hraje kolo a běh, se pořádá letos již po desáté.
Závodníci odstartují během, poté přesedlají na kolo a cílovou rovinku opět poběží. Délka trasy závodu se liší dle kategorie, hlavní závod pro muže je na 3 - 25 - 2km, pro ženy pak na 3 - 12 - 1km. Soutěží se v kategoriích holky, kluci,
ženy a muži. Ani na nejmenší organizátoři nezapomněli, pro ty je připraven speciální závod zvaný Mikroduatlon a je
určen sportovcům do šesti let.
Závod je také možný absolvovat v kategorii dvoučlenných štafet.
Jeden z dvojice závodí v běžecké části a druhý v cyklistické.
Tradičně se akce zúčastní také handbikeři. Ti závodí v rámci poháru Handicup.
Újezdský duatlon je známý svou pohodovou atmosférou, ale i vysokou úrovní a krásným prostředím.
Trasa závodu vede Klánovickým lesem po zpevněných cestách, k účasti stačí jen běžecké boty a kolo.
Pro účastníky je připraveno profesionální zázemí v podobě šaten, sprch, úschovny zavazadel i kol.
Nabízí se i takový servis jako je možnost umytí kola či masáží.
Navíc děti se mohou těšit na zábavný program pro celý den.
Registrace již byly otevřeny, je možné se přihlásit na www.triprozdraví.cz nebo na místě v den akce.
Újezdský duatlon je součástí jubilejního 10.ročníku Újezd.net “Seriálu Tří závodů pro zdraví”.
Další dva závody, které doplňují tuto trojici,
jsou Klánovický Mini Adventure konaný 13. května
a Velká cena města Úval v sobotu 16. června. 2018.
Za účast v každém závodě získávají účastníci body, vítězové samozřejmě o něco více. Body z jednotlivých závodů se
sčítají a na Velké ceně města Úval dojde k vyhlášení třech nejlepších.
Více informací o duatlonu či celém seriálu závodů naleznete na www.triprozdravi.cz.
Kontakt pro média:
Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z.s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com
tel: 731 585975
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Mateřská škola
Zápis do MŠ
Jako každý rok nás na jaře čeká zápis do
mateřské školy. Tento rok se bude zápis konat
3.5. 2018 a je určen hlavně pro děti ze Sibřiny
a smluvních obcí. Zapisovat se budou
děti, které dosáhnou 3 let věku nejpozději
do 31.8.2018. Děti mladší se zapisovat
nebudou. Momentálně není mateřská
škola připravena na plošné přijímání
dětí mladších 3 let. Z hlediska zákonů
a legislativních nařízení bude nutné za-

Masopust

jistit řadu bezpečnostních, hygienických,
psychosociálních, věcných, personálních
a finančních podmínek a zároveň bude nutné
dořešit podmínky týkající se životosprávy
a samotné organizace vzdělávání.
Tento rok máme v plánu udělat elektronický
předzápis, který by měl být výhodou pro
rodiče. Rodiče kliknou na odkaz na našich
webových stránkách a předzapíšou se. Pro-

gram je navede k vyplnění všech potřebných
kroků. Mateřská škola pak obdrží potřebné
údaje k elektronickému předzápisu.
Samozřejmě je nutné dostavit se do MŠ
i v den řádného zápisu a přinést i originály
všech požadovaných dokumentů. Pokud
se nám vše podaří, mohli by si rodiče
i rezervovat čas zápisu, a tím bychom
předešli dlouhému a nepříjemnému čekání.

Masopust

Čerpání dotací – projekt Šablony pro MŠ
Naše mateřská škola čerpá od 1. 9. 2017
finanční prostředky z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky
jsme prozatím použili na zřízení pozice

školního asistenta, který vypomáhá škole
při organizaci vzdělávání, adaptaci dětí, při
komunikaci s rodiči atd. Další část financí
bude využita na vzdělávání pedagogických

pracovníků. Na tento program již navazují
Šablony II, z kterých chceme nadále čerpat
finanční prostředky na dokrytí aktivit, na
které mateřské škole chybí finance.

Dílenský zahradní domek, dopravní hřiště, úprava zahrady
Již druhým rokem netrpělivě očekáváme
stavbu zahradního dílenského domku
a dopravního hřiště. Dopravní hřiště by
se mělo zrealizovat na jaře letošního roku
a stavba domku bude pravděpodobně také
zahájena co nejdříve. Naším cílem je udělat
plán širšího využití rozsáhlé zahrady MŠ.

Momentálně zakládáme záhonky, každá
třída bude mít svůj záhon, o který se bude
starat a sklízet, co vypěstuje. Dále plánujeme rozčlenit zahradu na různá zákoutí,
kde budou mít děti možnost dalšího rozvoje
a poznávání přírodního prostředí. Tímto
bychom chtěli oslovit rodiče, prarodiče

či další podporovatele naší mateřské školy,
kteří by nám pomohli s přeměnou školní
zahrady. V dubnu plánujeme pravidelnou
brigádu v MŠ. Přesný termín bude uveden
na webových stránkách MŠ a ve vývěsce
na parkovišti před MŠ.

Školení, semináře a workshopy pro pedagogy
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mateřské školy se každý rok zúčastňují různých
školení, workshopů a seminářů. Rozšiřují
si tak svůj rozhled a prohlubují a doplňují

si již získané znalosti. Jelikož máme v této
oblasti značně omezený rozpočet, snažíme
se využívat nabídek, které jsou realizovány
zdarma, nicméně jejich kvalita je na vysoké

úrovni (z nedávno navštívených můžeme
zmínit projekt „Zahrada hrou“, „Ekoškola“,
„Klokanovy školky“, „Zdravá strava je ta
pravá“, „Zdravá pětka“ atd.).
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Mateřská škola
Volnočasové aktivity – úprava vstupu – zvýšení bezpečnosti
Tento školní rok proběhla změna vstupu
do 3.NP. Zadní vchod slouží pro vstup do
3. NP, je zde i nové venkovní osvětlení.
Hlavní vchod teď slouží jen pro vstup rodičů do MŠ. Tímto opatřením se částečně

zvýšila bezpečnost mateřské školy a oddělil
se tak prostor, který využívá mateřská
škola pro výchovně - vzdělávací činnost a
prostor pro pořádání volnočasových aktivit
a pronájmů.

Rozcvička s padákem

Skřítci – bubnování

Skřítci – didaktické hry

Skřítci – didaktické hry

Zimní olympiáda

Všem přejeme krásnou jarní náladu, hodně
úsměvu a dobré nálady.
Zapsala Mgr. Martina Broncová,
fotky nafotila Hanka Fraňková

Zimní olympiáda

Zimní olympiáda
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Knihovna
Knižní novinky
Dostali jsme od Petry Kubánkové do
knihovny řadu krásných nových knížek
pro děti.
Jsou zde překrásně ilustrované knížky pro
nejmenší. Na své si přijdou i malí čtenáři,
kteří teprve se čtením začínají. Máme tu
také krásné naučné knížky o zvířatech:
Velký dětský atlas zvířat a Šelmy, kde se
dozvíte, jak zvířata spolu bojují, loví, jak
se namlouvají a jak pečují o svá mláďata.
Knihy pro nejmenší předškoláky:
Kateřina Janouchová a Mervi Lindmanová:
Jak jsem přišel na svět
Bohatě ilustrované a zábavné čtení o tom,
jak se narodí miminko.
Pro malé nezdvořáky a jejich zoufalé rodiče
tu máme: Pravidla slušného chování pro
školáky a předškoláky.
Rády si vaše děti či vnoučata hrají s mašinkami? Pak se jim jistě budou líbit Pohádky
o mašinkách s ilustracemi Kamila Lhotáka.
Všem dětem se jistě bude líbit povídání
o Vodníku Fandovi od Miloslava Švandrlíka.

A jsem si jistá, že velké i malé zaujme
vtipná knížka o hovínkách všeho druhu:
Bobky, šišky a jiná hovínka od Nicola
Daviese.
Pokud si s dětmi rádi zpíváte, oceníte jistě
knížky od Zory Jandové a Zdeňka Merty:
Ryba z Havaje a Písničky a povídání pro
nejmenší o zvířátkách.
Od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře tu
máme pohádky, písničky a povídky pro
děti od osmi let: Jaké je to asi v Čudu
A také písničky s notami pro děti i dospělé:
Když se zamiluje kůň.
No a pokud už vaše děti čtou samy rády
zábavné knížky, máme tu oblíbený Deník
malého poseroutky, Poslední kapka. Je
to třetí kniha oblíbených deníků.
Málokdo ví, že úspěšný autor detektivek
Jo Nesbo píše i zábavné dětské knížky
o doktoru Proktorovi.
Můžeme Vám nabídnou: Doktor Proktor
a prdicí prášek
Ale to zdaleka není vše, přijďte se přesvědčit
a jistě si Vaše děti vyberou.
Pro dospělé čtenáře jsem vybrala z našich
novinek dvě knížky od úspěšných a oblíbených autorů:

Kateřina Tučková (autorka Źítkovských
bohyní): Vyhnání Gerty Schnirch.
Román líčí nelehké osudy ženy, která byla
„odsunuta“ s ostatními Němci směrem na
Vídeň, ale řízením osudu zůstává se svou
malou dcerkou na jižní Moravě. Jak jsme
již u Kateřiny Tučkové zvyklí, román
velmi plasticky řeší otázku viny, odplaty
a složitého vztahu matky a dcery, které
se musí pohybovat na okraji společnosti
v době bouřlivých změn první poloviny
20 století.
Franz-Olivier Giesbert: Trhačka zubů (od
autora bestselleru Himmlerova kuchařka).
Román, u kterého se určitě nebudete nudit,
a přitom spolu s hlavní hrdinkou poznáte
do detailů události krvavé francouzské
revoluce, na otrokářské lodi se přeplavíte
do Nového světa a zažijete na vlastní kůži
indiánské války a válku Severu proti Jihu.
To vše prožila hrdinka této knihy, která se
nebojí předsudků a má svérázný smysl pro
humor a spravedlnost.
Těšíme se na Vás v naší knihovně.

Nový knihovní systém Tritius
Milé čtenářky a čtenáři,
již v prosincovém čísle Nového Zebrinu
jsme Vás informovaly, že knihovna přechází na nový knihovní systém Tritius.
Systém nám umožňuje pohodlně z domova
si prohlédnout novinky v naší knihovně,
podívat se, jestli máme v knihovně Vámi
požadovanou oblíbenou knihu a tu si také
zamluvit. I nadále funguje meziknihovní
výpůjční systém, takže pokud tu „svou“
knížku v sibřinské knihovně nenajdete,
můžete nám jednoduše o ni napsat na náš
e-mail: knihovna@sibrina.cz
Chcete si to zkusit a nevíte jak na to?
Je to jednoduché, stačí, abyste byli zaregistrovaní v naší knihovně jako čtenáři, měli
své číslo průkazky a poskytli nám své datum

narození, abychom Vás mohly do systému
zaregistrovat. Pro již registrované čtenáře,
pak stačí, když nám své datum narození
zašlou na náš knihovní e-mail.
A nyní se podívejte, jak se dostat do našeho
knižního katalogu. Stačí, když ve svém
počítači zadáte do vyhledávače:
kutnahora.tritius.cz/library/sibrina.
V pravém horním rohu klikněte na
ikonku postavy a přihlaste se:
Uživatelské jméno: číslo vaší čtenářské
průkazky
Heslo: datum narození ve tvaru rrmmdd :
např. datum 28. 9. 2017: 170928

Pak už můžete zadat název díla nebo jen
jeho část, či autora a najít si, zda knihu
máme, lze si ji také online rezervovat.
Přejeme Vám krásné chvíle s pěknými
knížkami a těšíme se na Vaši návštěvu,
Vaše knihovnice Zuzka, Lenka a Zita
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MIMI DISCO 2018

aneb Máme rádi zvířátka…

Ahoj, naši malí, milí kamarádi!
Společně s tetou Zuzkou pro vás máme skvělou zprávu:
je tu další ročník vaší oblíbené taneční soutěže Mimi Disco 2018.
Tentokrát vzdáme hold všem zvířátkům a poprosíme vás, abyste ke svým
tanečním oblečkům přidali třeba nějaká tykadélka, krovky či křidélka.
Zkrátka, abyste na sobě měli něco opravdu „zvířátkového“.

Kdy? 14. 4. 2018 od 9:30 do 11:30 hod.
Kde? Ve 3. np. naší Mateřské školky
Nezapomeňte se včas přihlásit, a to buď osobně v naší knihovně nebo na e-mail:
neckarova.jirina@email.cz a to nejpozději do 9. 4. 2018.
Nezapomeňte uvést celé vaše jméno vč. příjmení a věku, abychom pro vás připravily pořádné odměny.
Nezapomeňte si, prosím, také přezůvky. Občerstvení je pro vás jako vždy připraveno.
Těšíme se na vás, kamarádi! Tety Zuzka a Jiřka

POZVÁNKA na promítání
Guatemala, země sopek a tilandsií
Přijďte se pokochat krásami divoké horské Guatemaly, kterou
navštívil známý cestovatel, milovník přírody, vzdálených krajů,
zajímavých lidí a poutavý vypravěč Ing. Pavel Heřtus.

Přednáška s promítáním se koná:
17. dubna 2018 v 18,30 hodin
v restauraci U POFIKA v Sibřině.
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Představujeme Vám
Představujeme Vám nové knihovnice v obecní knihovně Sibřina
Milí čtenáři, v letošním roce nás čeká řada
změn. Naše řady opustily Karla Mellerová
a Jiřka Neckářová. Jsou velmi vytížené
pracovně i rodinně a práci v knihovně se
už bohužel nemohou věnovat. Začátkem
roku jsme přijali dvě nové sympatické
knihovnice Lenku Marešovou a Zitu
Kazdovou. Obě jsou nadšené čtenářky
a milovnice knih, a tak jim přeji, aby se
jim u nás líbilo a aby se brzy zapracovaly
také do zcela nového knihovního systému.
O tom, že přecházíme na nový elektronický sytém jsem Vám již minule psala
a na četné dotazy si Vám to dovolím znovu
oživit v samostatném příspěvku.
Teď bych Vám ráda představila alespoň
v krátkosti naše dvě nové knihovní posily.

Povídání s Lenkou Marešovou:
Milá Lenko, ráda bych tě trochu představila
našim čtenářkám a čtenářům.
Pověz nám odkud pocházíš a čím se
zabýváš, když nejsi v knihovně.
Já jsem vyrůstala v Mariánských Lázních,
kde jsem žila do svých 18 let. Pak jsem
se za prací přestěhovala do Plzně, kde
jsem pracovala jako účetní a jeden čas
také jako daňový kontrolor na finančním
úřadu. V roce 2010 jsem přišla do Prahy za
prací účetní do jedné velké firmy v centru,
bydlela jsem v Hloubětíně.
Do Stupic jsem se přistěhovala asi před
dvěma roky za svým přítelem. Je tu klid
a pohoda.
Máme nyní 10 měsíčního Jiříka, který mě
zcela zaměstnává, takže na nic dalšího
nezbývá moc času.

Ano klid tu je, to máš pravdu, jen člověk
nesmí ráno dojíždět do práce směrem do
Prahy.
Dojíždění do práce jsem si taky užila, ale
jezdila jsem do Strašnic na 7,00 hodinu,
takže zácpy nebyly téměř žádné.
Brzké vstávání ti nevadí? Asi je to dobrý
trénink na vstávání s malým děckem.
Já jsem spíš skřivan, takže mi ranní vstávání
nevadí. Raději jsem měla odpoledne víc
času pro sebe. Ale pokud jde o malého, ten
je zlatíčko. Večer usne v půl osmé a spí
až do rána, takže nemusím v noci vstávat.
Ranní dopravní špičku si ale užívám i
teď. Jezdím s malým ráno na cvičení do
Dolních Počernic, a to je občas opravdu
problém se tam včas dostat. Chodíme na
cvičení maminek s malými dětmi.
Lenko, řekni mi splnilo tvé přestěhování
na vesnici tvé očekávání? Co se ti tu líbí
a co tě naopak zlobí nebo jinak, co by se
ještě mohlo zlepšit?
Musím říci, že jsem ráda, že tu máme klid
a možnost chodit s kočárkem do přírody,
ale v poslední době se možnost vycházek
hodně zhoršila. Chodili jsme po cyklostezce
do Sibřiny a pak po cestě Na Hrázi a dál
do vsi. To teď kvůli bahnu a rozryté cestě
nejde. Také mě štve absence chodníků ve
Stupicích. S kočárkem je to občas dost
složité se někam dostat. Taky ne každý
autobus je nízkopodlažní, takže do něj
občas nenastoupíme, protože jezdí skoro
prázdný a málokdo mi s kočárkem pomůže,
a to ani řidič. Vlastně autobus využívám
jen minimálně. O víkendu pak 303 nejezdí
vůbec, takže jsme odkázaní jen na auto. Ale
už jsem si zvykla, to s sebou prostě nese
život na venkově. Je pravda, že ani jízda
autem není vždy bezproblémová. Silnice jsou
úzké a bez nalajnovaných krajnic. Protože
ve Stupicích není obchod, jezdíme často
nakupovat do Europarku ve Štěrboholích,
takže cestování autem se nevyhneme. Jezdím
tam docela ráda, je tam dětský koutek, kam
mohu dát malého, ať si trochu pohraje
a z toho nakupování také něco má.
Ve Stupicích máte taky pěkné dětské hřiště,
lepší než tady na Sibřině.

To je pravda, ale zatím jsme ho moc
nevyužili, to až bude Jiřík trochu větší.
Jsem ráda, že tu máme alespoň poštovní
schránku, takže nemusím se vším na poštu
do Sibřiny, zvláště teď, když je cyklostezka
neprůjezdná.
S tou rozbahněnou cestou máš pravdu.
Taky mě to štve, že se tudy teď nedá
chodit. Buduje se nová vodárna a bude se
kopat kanalizace a vodovod, takže si bahna
a neprůchodných cest asi ještě nějaký
čas užijeme. Nicméně mi bylo řečeno, že
cestu dají do původního stavu. Alespoň
se můžeme těšit konečně na pitnou vodu
a kanalizaci.
No to se tedy opravdu už moc těším. To,
co nám teče z kohoutku se opravdu pít
nedá a ani nechci vidět, co ta tvrdá voda
dělá s pračkou a myčkou.
No to máš pravdu, já jsem ještě používala
látkové pleny a ty jsme neustále prali, vyvářeli
a taky špinavého dětského prádýlka bylo
pořád dost. Patříš taky k těm alternativním
maminkám, co nepoužívají papírové
plenky a nosí dítě v šátku? Mám s tím
osobní zkušenost a myslím, že to je nyní
u hodně mladých trend, tzv. alternativní
přírodní výchova.
Ne, já tedy rozhodně alternativní nejsem
:-),jsem vděčná za pampersky a nosítko
nebo šátek, používám jen výjimečně
třeba na dovolené. Rozhodně ani nosítko,
ani šátek nepovažuji za plnohodnotnou
náhradu kočárku a látkové pleny, ty si
neumím představit. Jak bych to řešila,
když jedeme s malým na celý den do města
a musím ho několikrát přebalovat? Vůbec
si to neumím představit.
No, já papírové plenky neměla a taky jsme
to zvládli, ale je to takto určitě pohodlnější,
i když přiznávám, že je to problém, protože
plenky jsou z materiálů, které se v přírodě
nerozkládají.
Pověz mi, co tě baví ve volném čase? Nebo
spíš, jaké jsi měla záliby, když jsi nebyla
zapřažená celý den s malým. Máš vůbec
na něco jiného čas?
Moc času na nic jiného, než na péči
o malého nemám. Bohužel nemáme žádné
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Představujeme Vám
hlídací babičky a moje kamarádky se sem
z Prahy taky moc nedostanou. Protože
mám ráda knížky, uvítala jsem možnost
pracovat ve zdejší knihovně. Alespoň se
dostanu mezi lidi. Musíme se ale vystřídat
s přítelem při hlídání Jiříka, jinak by to
nešlo. Dokud byl čas, ráda jsem četla,
jezdila na kole a běhala.
Jaké knížky jsi četla nejraději, máš nějaké
oblíbené autory nebo žánr?
Mám ráda klasickou českou beletrii. Pokud
jde o autory tak se mi líbí knihy od Frýbové
nebo Frýborta, Hartla. Obecně mám ráda
příběhy ze života. Dříve jsem taky občas
četla detektivky, ale to mě už pustilo.

Lenko moc děkuji za příjemné povídání, už
tě nebudu zdržovat, abys ses mohla věnovat
uspávání malého Jiříčka. Nebude to dlouho
trvat a bude třeba chodit do knihovny s tebou.
Dětských knížek tu máme hodně. Ještě tě
požádám, abys nám prozradila své oblíbené
jídlo a podělila se s námi o svůj osvědčený
rodinný recept. Pozdravuj Jiříka a těším se
na spolupráci v knihovně.
Lívance
(recept je na čtyři porce cca. 16 lívanců).
Ingredience:
300 gramů hladké mouky
4 lžíce cukru
550 – 600 ml mléka

Miluji přírodu v přirozené divoké formě, ne
příliš učesané, takže podle toho vypadá i naše
zahrada. Osázela jsem ji obyčejnými keři
a stromy, ale zkouším pěstovat i zeleninu.
Ta to má ale ve stínu pod stromy dost těžké
:-). Zato máme v letních vedrech příjemný
chládek. Taky máme jezírko s karásky,
žábami a užovkami a vodoměrkami,
potápníky, vážkami a šídly. Máme i pár
ovocných stromů, prořezávám je, ale
nepoužíváme postřiky, takže s úrodou to
moc slavné není.

Rozhovor Zita Kazdová
Milá Zito, přihlásila ses na inzerát, ve
kterém jsme sháněly novou knihovnici.
Pověz nám v krátkosti, co tě k tomu vedlo,
že jsi zatoužila pracovat v naší knihovně,
ačkoliv bydlíš v Újezdu nad Lesy?
Vždycky jsem chtěla pracovat mezi knihami
a s knihami. Ačkoli nejsem v knihovnictví
nijak vzdělána, řekla jsem si, že to zkusím
a inzerát ze Sibřiny přišel v ten správný
okamžik. Z Újezda na Sibřinu jezdí bus
a jakmile se oteplí můžu jezdit na kole.
Takže ty pocházíš z Újezda nad Lesy?
To ne :-). Jsem z Vršovic, ale od roku
2003 bydlíme v Újezdě. Koupili jsme
tu s manželem starší dům a u něj máme
velkou zahradu.
No to je mi moc sympatické, takže jsi
vášnivá zahradnice?

Kromě zahrady máš nějaké další zájmy
nebo přímo koně, bez kterých se neobejdeš?
Sportuješ nebo jen ležíš v knížkách :-)?
Máme pejska a 7 koček. Takže běhám po
lese s Elzou, což není lvice, ale náš kříženec
vlčáka. Často jezdíme na kole, používáme
kolo jako normální dopravní prostředek,
nebo si vyjedeme jen tak pro radost.
Poslouchám klasickou hudbu, chodíme
s manželem na koncerty, do kina do Klánovic
nebo do Újezdského filmového klubu,
občas na výstavy. Prošli jsme taneční kurzy
od začátečníků až k tanečnímu klubu pro
pokročilé, teď už si jen moc rádi a často
chodíme zatancovat do tančírny. Užíváme
si i nabídku kulturních akcí v Újezdě
a nejbližším okolí.
No vidím, že se určitě nenudíte, jak jsi
prosím tě přišla k sedmi kočkám? To
jsou nějaké ušlechtilé kočky?
Všechno jsou to nalezenci, takže je to
velmi různorodá parta. Kočky i kocouři
jsou kastrovaní, společně s Elsou jsou
naše domácí smečka.

6 lžic oleje
2 vejce
špetka soli
1 kypřící prášek do pečiva
Mouku, cukr, kypřící prášek a špetku soli
smícháme dohromady. Přidáme vejce,
přilijeme olej a pomalu přiléváme mléko.
Šleháme metličkou. Těsto by mělo být
hustější než těsto na palačinky. Smažíme na
sádle nebo na oleji v lívanečníku. Nejlepší
jsou ještě teplé se slazeným tvarohem
nebo marmeládou.
Jsou výborné jako svátečnější snídaně,
pohoštění pro návštěvy nebo rychlá
a hodně jedlá svačinka pro děti.

Při tolika různorodých zájmech by mě
zajímalo, čímpak jsi svou profesí?
Profesí jsem zubařka, ale po vážné nemoci už
v oboru nepracuji. Pracuji jako dobrovolník ve
spolku Újezdský STROM, což je okrašlovací
spolek se zaměřením na životní prostředí
a veřejný prostor. Založili jsme ho v roce
2005, kdy hrozilo rozšíření golfového
hřiště v Klánovickém lese. Po 8 letech se
podařilo prosadit změnu územního plánu,
která vrátila plochy lesa zpět jako les
a nikoli jako místo, na němž se dá stavět
golfový areál. Taky organizujeme brigády
na úklid lesa, realizujeme projekty na
obnovu starých cest a alejí, vytváříme
naučné stezky, například Lesní galerie
I a II nebo Po stopách středověké vesnice
Hol v Klánovickém lese.
Jsem v úžasu, co všechno stíháš, vím,
že taky vydáváš časopis, přibliž našim
čtenářům, jaký časopis a kde si ho mohou
přečíst.
V roce 2015 jsem začala vydávat „Otevřené
noviny“ - občanský zpravodaj pro Újezd
nad Lesy a okolí. Je to internetový deník,
takže vychází každý všední den. Sháním
a zveřejňuji informace o dění u nás
i v okolních obcích, ale vyhledávám i názory
a informace obecně společenské, politické,
kulturní a samozřejmě environmentální.
Určitě si tvůj deník ráda přečtu a věřím,
že se dozvím leccos zajímavého. Kde
bereš nápady a informace? Určitě zabere
spoustu času dát dohromady každý den
články a příspěvky do časopisu. Ráda se
od zkušené kolegyně poučím.
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To je metoda pokus – omyl :-) Ale spoustu
věcí jsem se naučila a ačkoli je to vlastně
práce na plný úvazek, kterou také dělám
dobrovolně, je moc prima psát o dobrých
věcech. Ale realita růžová rozhodně není
a o tom píšu také.
Vraťme se ale ke knihovně. Co ty a knížky?
Co ráda čteš a máš na to vůbec čas? Dej
nám pár tipů na pěknou knížku nebo
oblíbeného autora.

Jak jsem tě už stačila poznat, nedovolila
bych si ti dávat nějaká literární doporučení.
Ty jsi mnohonásobně zběhlejší čtenář než
já. Mám knihovnu plnou knížek, o kterých
jsem už při koupi věděla, že je nebudu mít
čas přečíst. Tak jsem si je pořídila „do foroty“
a občas nějakou z nich vytáhnu. Ale pořád
se vracím ke starým literárním láskám, což
jsou například bratří Čapkové nebo Graham
Greene. A teď si rozšířím obzory právě
v sibřinské knihovně. Na to se moc těším.

No a na závěr obligátní otázka na tvůj
oblíbený recept.
Vařím, abychom neumřeli hlady, ale žádný
recept po mě nechtěj. Vařím podle toho,
co najdu v ledničce nebo ve špajzu, je to
takové cvičení ve fantazii. Jak pro mě jako
pro kuchařku, tak pro strávníky, kterým
výsledek předložím :-)
Moc děkuji za příjemný rozhovor a jsem ráda,
že se budeme často setkávat v knihovně. ZČ.

Zahradník Šikula radí
Automatická závlaha zahrady – ano či ne?
Každý zahradník dříve či později bude řešit
otázku způsobu závlahy na své zahradě.
Dříve jsme si vystačili pouze s konví,
v lepším případě s hadicí, což, s ohledem
na zavlažované plochy, je samozřejmě
možné i dnes. Dobře zvolené rostliny
a také rozumné období jejich výsadby
ovšem umožní zeleni přežít v zahradě
bez závlahy stejně dobře jako v přírodě.
A stejně jako vše, i tento způsob závlahy
má své výhody i nevýhody. Na vás pak
bude rozhodnout se, na základě vašich
konkrétních možností a požadavků, zda
si automatický systém necháte na svoji
zahradu instalovat nebo se nadále spokojíte
s mechanickým způsobem závlahy.
V současné době máme však stále méně
a méně času, který nechceme, především
v parném létě, vždy věnovat hodinovému
zalévání zahrady ráno i večer. V tomto
případě je možné, a troufám si říci
i vhodné, zamyslet se právě nad otázkou
automatického zavlažovacího systému.
Pokud pomineme jednu nevýhodu v podobě
pořizovacích nákladů, jsou zjevné především
výhody. Co se týče pořizovacích nákladů,
můžete si nechat od odborníků vypracovat
nezávislý rozpočet ušitý přímo na míru na
vaši zahradu a pak se svobodně rozhodnout.
Co si tedy máme představit pod pojmem
automatický závlahový systém? Jedná se
o komplex podzemních potrubních rozvodů,
ventilů, 24V elektrického propojení
a postřikovačů. Návrh a instalace vašeho
zavlažování jsou pro vaši spokojenost
rozhodující, protože podmiňují kvalitně

zavlažený pozemek. Jedná se o komplikovaný
proces vyžadující množství vybavení stejně
tak, jako zkušenosti v navrhování závlah
a hydraulických otázek.

A pro zastánce ochrany životního prostředí
další výhoda, kdy prostřednictvím programu
inteligentního hospodaření s vodou, životní
prostředí chráníme.

Jaké jsou výhody tohoto způsobu zavlažování?
Automatický závlahový systém šetří váš
čas, zatímco se závlaha stará o vaši zahradu.
Šetří vodu, protože se může spouštět
v noci, kdy je nízký odpar. Ovládací
jednotky a čidla srážek zabraňují zavlažování
v období přirozených srážek, což uspoří
min. 25 % závlahové vody. Udržuje
zdravou zahradu tím, že dodává vodu
pravidelně a v přesných dávkách. I když
se to na první pohled nezdá, šetří peníze,
neboť rostliny nejsou přelévány a voda tak
neproteče nadarmo. Nesporný klid v duši
přinese také výhoda v tom, že automatická
závlaha zahrady přináší klid o dovolené,
kdy je o vaši zahradu dobře postaráno.

Automatické zavlažování je užitečné zejména
první dva roky po založení zahrady, protože
pouze pravidelná a dostatečná závlaha
pomáhá nově vysazeným rostlinám řádně
zakořenit a rychleji se rozrůst. Automatická
závlaha je velmi efektivní v tom, že voda
je přiváděna přímo ke kořenům rostlin
a tím nám vlastně šetří spoustu litrů vody.
Automatickou závlahu doporučuji především
do truhlíků a květináčů na terasy a balkony
(kapková závlaha) a také v případě, chceteli mít krásný a zdravý trávník. Právě
v případě trávníku se obzvláště v prvním
roce bez pravidelné závlahy neobejdete.
Tento způsob závlahy se také doporučuje
do zeleninových záhonů nebo pro výsadby
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na střešních zahradách, kde díky slabé
vrstvě substrátu, půda rychleji vysychá.
Pokud jste se přeci jen rozhodli, že by vás
otázka automatického závlahového systému
zajímala, kontaktujte odbornou firmu, která
se instalací závlahových systémů zabývá.
Níže uvádím několik rad, na jejichž základě
se třeba rozhodnete pro tu správnou firmu
pro vaši zahradu.

rotační či rozprašovací postřikovače,
bude nejvhodnější použít právě pro
vaši zahradu. Mělo by vás také zajímat,
zda bude poskytnut poinstalační servis
(profesionální dodavatel musí být schopen
a ochoten tento servis poskytnout) a zda
je na systém poskytována záruka. Běžná
záruka na poskytnutou práci je jeden rok.
Měli byste si vyžádat seznam referencí,
případně některého zákazníka zkontaktovat
a zjistit, jak je s instalovaným systémem
a dodavatelskou firmou spokojen.

Co máte očekávat při příchodu
odborníka – „závlaháře“ na vaši
A to nejdůležitější na závěr: Vyvarujte
zahradu?
Spolehlivý a schopný dodavatel vám rád
poskytne dostatek informací, abyste se
mohli svobodně rozhodnout. Zároveň se
bude chtít seznámit s vaším pozemkem,
aby zjistil půdní podmínky, bude chtít
získat informace ohledně zdroje vody,
tlakové podmínky, druhy a rozmístění
porostů a trávníkových ploch. Závlaha
nikdy nevznikne tzv. „od stolu“. Následně
vám předloží upřesněnou cenovou nabídku,
uvádějící rozsah prací a celkovou cenu
za materiál a instalaci. Zároveň s touto
nabídkou by vám dodavatel měl jasně
vysvětlit všechny specifikace. Obecně
by mělo platit, že instalace by měla co
nejméně narušit stávající stav vašeho
pozemku. Práce v běžném rozsahu by
měly trvat méně než týden.

Mělo by vás zajímat, aneb ptejte se!
Dobří dodavatelé vás budou vyzývat ke
kladení mnoha otázek. Odpovědi na tyto
otázky vám umožní zjistit, co přesně za
své peníze dostáváte a co všechno můžete
od vašeho systému zavlažování očekávat.
Ptejte se, který typ výrobku bude použit
a proč? Dodavatel by vám měl uvést,
kterou ovládací jednotku, elektroventily,

se dodavatelů, kteří vám účtují výrazně
nižší cenu než ostatní. Tito dodavatelé
mohou být neoprávněni, či nezkušení
a často používají techniky, které mohou
ohrozit stav vašeho trávníku a zkrátit
životnost celého systému.
Určitým kompromisem mezi ustavičným
běháním s konví a automatickým závlahovým
systémem zavlažování představuje vybudování
více odběrných míst po celé zahradě.
K zalévání pak stačí lehká krátká hadice
(stačí jen několik metrů). Dlouhé hadice

na zalévání jsou nepraktické, špatně se
s nimi manipuluje a zahradu hyzdí.
Už při plánování zahrady si promyslete,
jak chcete zacházet s dešťovou vodou. Je
zakázáno pouštět ji do kanalizace, naším
cílem by naopak mělo být udržet ji v zahradě
co nejdéle. Dešťová voda, navzdory
občasným dohadům, je pro závlahu rostlin
stále to nejlepší. Ve většině se pro jímání
vody používají retenční nádrže, což je
nejlepší varianta, ale bohatě vám postačí
jakékoliv větší nádoby, v ideálním případě
sudy a nádrže. Pokud máte obavy, že by
vám případné nádrže zkazily celkovou
zahradní kompozici, na dnešním trhu jsou
k dispozici poměrně vkusné nádrže, které
naopak, pokud je vhodně umístíte, vaši
zahradu jen doplní.
Ať se rozhodnete pro automatický závlahový
systém či nikoliv, přeji vám spoustu
příjemných chvil strávených na vašich
zahradách.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

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

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691
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Křížovka
První poslové jara jsou kromě známých vlaštovek: ……………….. tajenka.
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Inzerce
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 hodin

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
www.domex.cz

mobil: 777 002 913
e-mail: info@domex.cz
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Inzerce
SERVIS, PRODEJ, BAZAR
a PŮJČOVNA pro

Přijmeme řidiče skupiny B na smluvní
přepravu osob po Praze a okolí

KOLA a LYŽE

 Požadujeme minimální věk 21 let, čistý trestní
rejstřík a dostatečnéřidičské zkušenosti.
 Jezdí se podle navigace,
detailní znalost Prahy není nutná.
 Jezdí se našimi vozy, nepožadujeme žádnou
kauci ani vlastní investice, vše potřebné
pro výkon práce dostanete k užívání.
 Možnost určení si množství
a rozvržení směn podle vlastních potřeb.
 Vyúčtování každý týden.
 Mzda od 1 000,-Kč za směnu.
 Vhodné jako stálé zaměstnání i brigáda.
 Vhodné také jako přivýdělek
pro studenty, důchodce i invalidní důchodce.

OPRAVY KOL a IN-line BRUSLÍ
Kompletní opravy jízdních kol, výměny příslušenství, plášťů, vybavení na
kolo, výměny ložisek a koleček in-line bruslí, …
Prodej nových kol, dospělých i dětských, odstrkovadla, bazarová kola, komisní
prodej ojetých kol, doplňky, nosiče, oblečení na kolo, …
Půjčovna horských a trekových kol, vlečných tyčí, dětských vozíků za kola,
dětských cyklosedaček, autoboxy, …
Lyže a snowboardy brousíme do konce května, další zimní sezona bude
zahájena v říjnu.
Další aktuální akce a informace na webu nebo facebooku.

SKI a BIKE centrum DODOSPORT

Nám. U lípy svobody 6/48, DUBEČ
Tel.: 602 26 66 55, 272 768 397, www.dodosport.cz

Sídlo firmy: Praha – Horní Počernice
Případní zájemci nás mohou kontaktovat na emailové
adrese: befksro@seznam.cz anebo na telefonním
čísle 778 797 302.

OTEVŘENO: Pondělí 14 – 19 h., Úterý 14 – 18 h.,
Středa 14 – 18 h., Čtvrtek 14 – 19 h., Pátek 14 – 18 h.
(další termíny jsou možné po telefonické dohodě)

Selgen a.s.
Šlechtitelská stanice Stupice
Hledá pracovnici do oddělení
šlechtění pšenice.
Druh úvazku: plný úvazek
Obor činnosti:
Zemědělství, Výzkum, Potravinářství
Místo výkonu práce: Stupice, Kolodějská 24
Min. dosažené vzdělání: Základní, výuční list
Požadujeme:kladný vztah k přírodě, pečlivost
Nabízíme:13. plat, příspěvky k důchodovému
pojištění, obědy na pracovišti, ubytování
možné a další benefity dle domluvy.

Další informace:
horcicka@selgen.cz, tel.: 723 092 152

Milí spoluobčané,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce
v našem občasníku Nový Zebrin, který
vychází jednou za čtvrt roku.
Časopis vychází nákladem 400 výtisků
a je roznášen zdarma do schránek v Sibřině
a Stupicích.
Řádková inzerce je bezplatná pro podnikatele
a občany s trvalým bydlištěm v Sibřině
a Stupicích v černobílém provedení.
Ceny za větší rozsah inzerce:
Černobílá inzerce:
1 strana 800 Kč
½ strany 600 Kč
¼ strany 400 Kč
			

Barevná inzerce :
1 strana 1300 Kč
½ strany 700 Kč
¼ strany 500 Kč

Platba:
1) v hotovosti na obecním úřadu Sibřina
2) na fakturu.
Zašlete fakturační údaje na e-mail redakce.
Fakturu Vám zašle účetní obecního úřadu.
! Důležité upozornění!
Pokud máte zájem o inzerování v našem
časopise, pošlete text inzerátu v požadovaném
formátu v pdf a foto v jpg. na adresu
novyzebrin@email.cz
S přátelským pozdravem,
Ing. Zuzana Čermáková
šéfredaktorka Nového Zebrinu

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván jako čtvrtletník, toto vydání vychází v dubnu 2018
Redakce:
Ing. Zuzana Čermáková – šéfredaktorka, tel.: 777 782 266
Ing. Jiřina Neckářová - redaktorka, tel.: 728 007 691
Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci zasílejte na e-mail:
novyzebrin@email.cz nebo nás kontaktujte na výše uvedených
tel. číslech.
Elektronická podoba zpravodaje: www.sibrina.cz/novyzebrin.htm

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

Nový Zebrin 1/2018

Strana 28

Kvíz pro děti

