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Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu v Sibřině
Letos se konalo již třetí slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu před
Obecním úřadem v Sibřině. Musím
přiznat, že se na to každý rok moc těším,
ale zároveň mám vždy trochu obavu,
abychom to všechno zvládli včas
zorganizovat a připravit k plné
spokojenosti návštěvníků. Samotný
program začal v 16,00 hodin a zpočátku tu
bylo jen pár prvních nedočkavců, kteří
měli tu výhodu, že si v klidu mohli projít
všechna stanoviště a bez fronty si vyrobit
tradiční vánoční svícen nebo ozdoby na
stromeček. Se setměním však, jakmile
začaly padat první vločky, začali přicházet
stále další a další návštěvníci. Za chvíli
bylo u stánku s občerstvením Pavla
Liebschera plno. Nabízel výborný svařák
(vypilo se celkem 5 kotlíků), klobásky,
párky a další dobroty. Také stoly s
občerstvením,
které bez nároku na
odměnu připravily paní kuchařky z
mateřské školky, se doslova prohýbaly pod
laskominami. Ty byly jako už tradičně
zcela zdarma k dispozici všem
návštěvníkům včetně teplého čaje pro
nejmenší i dospěláky. V dílně, ve dvoře
Obecního úřadu, si každý mohl vyrobit a
odnést domů také zcela zdarma krásný
vánoční svícen, to vše pod vedením
zkušených floristek Jiřky Neckářové,
Petry Kubánkové, Aleny Cvejnové a paní
Knytlové.

Venku na dvoře si děti pouštěly lodičky ze
skořápek ořechů a pozorovaly s napětím,
komu dopluje lodička nejdále a komu
zhasne nebo se potopí. Naštěstí se žádná
lodička nepotopila, tak nás příští rok,
žádné neštěstí, jak pevně věříme, nepotká.
Na dvoře hořely pod dozorem místních
dobrovolných hasičů ohně, což mnozí
uvítali a zahřívali si zde prokřehlé dlaně. V
koutě pod stromy odpočívalo v jesličkách
na slámě malé nemluvně Ježíšek.
Také vnitřní prostory úřadu byly krásně
nazdobené a zaplněné spoustou malých i
velkých „dětí“. Přišly si poslechnout
příběhy, které v knihovně četla naše
knihovnice Karla. Tentokrát jsme se
dozvěděli, jak trávil Vánoce kocour Mikeš
a jeho přátelé. Zasedací místnost úřadu se
proměnila v krásně vyzdobenou vánoční
dílnu, kde děti spolu s rodiči tvořily
vánoční přáníčka a ozdoby na stromek pod
vedením paní učitelek z mateřské školky.
Bylo vidět, že si to všichni užívají a dost
těžko opouštěli ve stanovenou dobu
tvořivé dílny, ale odměnou jim bylo
vystoupení dětí z mateřské školky, které
zazpívaly vánoční koledy a přednesly
básničku o narození Ježíška. Letos poprvé
jsme za knihovnu vybrali nejlepšího
čtenáře roku 2015, který si vypůjčil během
letošního roku nejvíce knížek. Stala se jím
paní Ivona Hezká, která přečetla 50 titulů z
naší knihovny. Dostala jako odměnu

krásnou knihu a také diplom na památku.
Jsem moc zvědavá, jestli se podaří někomu
příští rok paní Hezkou v počtu
vypůjčených knih trumfnout.
Pak už se slova ujal pan starosta Josef
Novák a všem přítomným popřál krásné
vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí do
nového roku.
Hasiči rozdali prskavky a všichni bez
dechu poslouchali hudební vystoupení
mladé nadané sopranistky, operní pěvkyně
paní Jany Heryánové Ryklové a Františka
Lamače. Paní Jana překrásně zazpívala v
doprovodu houslí známé vánoční melodie.
Pro velký úspěch museli přidávat další
písně a rozloučili jsme se krásnou písní
Ave Maria.
V 18,00 hodin nastal ten dlouho očekávaný
slavnostní okamžik, kdy se po hromadném
odpočítání rozsvítil sibřinsko-stupický
vánoční strom.
Děkujeme obecnímu úřadu, dobrovolným
hasičům, panu Křelinovi, obecní knihovně
a všem dobrovolným organizátorům za
velmi vydařené sváteční odpoledne a
podvečer. Sešlo se nás opravdu hodně,
podle našeho skromného odhadu přišlo
bezmála 150 lidí. Všem přejeme krásný
adventní čas, splnění všech tajných přání a
hlavně hodně zdraví a lásky do Nového
roku.
Zapsala a nafotila Zuzana Čermáková
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Mimi disco
Mimi disko, aneb plesová sezóna začíná
V sobotu 7. listopadu jsme se již tradičně
sešli s našimi malými tanečníky v
prostorách Mateřské školky v Sibřině,
abychom všichni, společně s rodiči,
protančili celé dopoledne. Tentokrát se
Mimi diskotéka nesla ve stylu začínající
plesové sezony a zatančit si přišlo celkem 9
tanečníků. Tanečnice přišly oblečené do
krásných šatiček, které by jim mohla
závidět i leckterá hvězda Star Dance.
Bohužel nám díky nachlazení a chřipkám
poněkud prořídly stavy malých tanečníků,
takže na parketě byla převaha děvčat. Pány
ovšem zdatně zastoupil Ondra Štěrba,
který suverénně vyhrál nejlepšího
tanečníka v kategorii nad 5 let. Mladší
tanečníky neméně zdatně reprezentoval
malý Adámek, který, přestože je mu teprve
rok a půl, tančil naprosto úžasně a bylo
jasné, že se spolu určitě uvidíme i příště.
Úvodní tóny se nesly v rytmu mazurky a
kvapíku. Zejména mazurka byla velmi
zdařilá a pro velký úspěch jsme si ji
zatančili i na závěr plesu. Jednotlivé
taneční bloky byly jako už tradičně
proloženy soutěžemi. Soutěžilo se s
pingpongovou pálkou a míčkem, který se
ovšem jako naschvál nechtěl udržet na
pálce dostatečně dlouho. Velmi oblíbená je
také tradiční soutěž v tanci pod neustále se
snižující tyčí, která byla tentokrát velmi
vyrovnaná. Tanečníci dokázali nemožné.
Předvedli nám, že tančit se dá i téměř vleže
na zádech a nebrání v tom ani krásné
plesové róby. Neméně oblíbená je také
tradiční soutěž v tanci s jablkem, které drží
tanečníci svými čely, očima, bradou,
zkrátka čímkoliv. Na závěr byl vyhlášen
nejlepší tanečník a tanečnice v kategorii
mladších dětí (do 5 let) a starších dětí (nad

5 let). Bylo velmi těžké vybrat z tak šikovných tanečníků jen čtyři. Při tomto nelehkém
úkolu jsme o pomoc požádaly maminky, které si s námi také rády zatančily. Mezi
staršími děvčaty nad 5 let nakonec těsně zvítězila Kristýnka Doleželová. Závěrečné
focení pak už jen uzavřelo krásně strávené dopoledne. Každý tanečník si odnášel domů
diplom, sladkosti a ceny za své taneční i soutěžní výkony. Spolu s tetou Jiřkou se už moc
těšíme na další ročník Mimi diska na jaře 2016.
Zapsala Zuzana Čermáková
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Zprávy z obce
Milí čtenáři, sousedé ze Sibřiny a Stupic,
rády bychom Vám poděkovaly za Vaši
přízeň a za posílání příspěvků a fotografií
do našeho čtvrtletníku. Pevně doufáme, že
se Vám časopis líbí a, že se na něj stejně
jako my dvě vždycky těšíte.
Budeme moc rády, když nám i v novém
roce zachováte svou přízeň a budete nám
posílat své náměty na články, příspěvky a
přání, co byste chtěli ve svém časopise číst.
Ano je to Váš časopis, placený z obecních

Mateřská školka
Po dokončení rozšíření mateřské školy a
zpevnění venkovních ploch proběhlo
vyúčtování nákladů za stavební práce.
Cena stavebních prací byla téměř shodná s
předpokládanými výdaji (konkrétně o ca.
24 tis. Kč nižší). V současné době probíhá
příprava podkladů pro vyúčtování dotace z
programu Ministerstva školství.
Pročištění Sibřinského potoka
Po dokončení první etapy pročištění
sibřinského potoka probíhají přípravné
projektové práce na druhou etapu. Jedná se
o úsek od propustku pod hlavní silnicí k
obecní vodárně a realizaci plánujeme
provést v příštím roce.
Technická infrastruktura
V září jsme obdrželi územní rozhodnutí na

peněz, proto budeme moc rády, když nám
jej pomůžete tvořit. Jak jsme již dříve
psaly, rády bychom obnovily tradici
obecní kroniky a pro ty mladší, připomněly
jak se tu dříve žilo.
Proto si Vás dovolujeme pozvat na setkání
pamětníků a prosíme, abyste nám přinesli
nejen své vzpomínky a zážitky z našich
obcí, ale také své staré fotky ze Sibřiny a
Stupic. Připravíme z nich výstavku a
speciální přílohu do některého z dalších
čísel. Setkání pamětníků s těmi co si

zavzpomínají na staré dobré časy se
bude konat v zasedací místnosti
obecního úřadu ve čtvrtek 18. února
2016 v 19,00 hodin. Občerstvení bude
zajištěno.
Těšíme se na Vás a přejeme Vám krásný a
pohodový adventní čas, hodně zdraví a
štěstí v Novém roce.

rekonstrukci obecní vodárny a instalaci
úpravny vody, což je jeden z dalších kroků
pro vybudování vodovodu a splaškové
kanalizace v obci. Bohužel, co se týká
rozšíření ČOV v Květnici, nedošlo za
poslední měsíce k posunu (výběrové řízení
na projekt rozšíření čističky bylo obcí
Květnice z technických a organizačních
důvodů zrušeno). Probíhají další jednání
jak s obcí Květnice a společností VRV,
která nám v minulosti vypracovala
dokumentaci pro vodovod a kanalizaci, tak
jednání s obcí Sluštice, která již získala
stavební povolení na vybudování vlastní
ČOV.
V říjnu bylo objednáno vypracování
projektové dokumentace na odvádění
povrchových vod (lokalita V Habeši a V
Kukli). Na základě doporučení projektantů
byla zvolena varianta na vybudování

páteřní dešťové kanalizace směrem od
lokality V Kukli do centra obce a následně
kolem hřiště SK Viktoria do koryta potoka.

Vaše redaktorky Jiřka a Zuzka

Rozpočet obce na rok 2016
V příštím roce by obec chtěla realizovat již
dlouhou dobu připravované investice do
plánovaných chodníků, zateplení budovy
OÚ a výše zmíněné rekonstrukce obecní
vodárny. Odhadované náklady jsou v
souhrnu vyšší než 5 mil. Kč a k jejich
realizaci budeme žádat o dotační
prostředky.

Josef Novák starosta obce
Václav Knytl místostarosta obce

Omluva
V minulém čísle Nového Zebrinu NZ 3/2015 jsem v článku „Loučení s létem a rytířské klání“ uvedla omylem tyto neúplné a
nepravdivé informace:
Správný název skupiny je ARTUS BOHEMIA PRAHA. V článku je uvedeno ARTOS BOHEMIA PRAHA.
Firma Grilservis Stupice poskytla zdarma kompletní výčepní zařízení a restaurace U Pofika Standy Podlipného poskytla jako již
tradičně celý sud malinovky pro občerstvení všech dětí. Klobásky prodával pan Zdeněk Kukačka z SK Viktoria Sibřina.
Všem dotčeným osobám se omlouvám za uvedení nesprávných informací.
Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka NZ

Usnesení 14.10.2015
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
14.10.2015 v zasedací místnosti.
Text zápisu byl redakčně upraven a
zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace. Plný text
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
1/ Projednání odsouhlasení stanoviska
obce k předžalobní upomínce společnosti
CZ Trade (žádost společnosti CZ Trade o
vydání pozemků v lokalitě Na Březině, na
kterých jsou vystavěny komunikace).
Starosta informoval o předžalobní výzvě
společnosti CZ Trade (viz příloha zápisu) k
vydání pozemků pod komunikacemi v
lokalitě „Na Březině“. Tato firma považuje

smlouvu o prodeji těchto pozemků obci za
neplatnou z důvodu jejího neschválení
tehdejším zastupitelstvem a požaduje po
obci jejich vrácení. V této souvislosti již
proběhl jeden soud o pozemek dětského
hřiště (rovněž v této lokalitě), který obec
Sibřina prohrála. Rovněž informoval o
pracovní schůzce zastupitelů, která se
tímto tématem podrobně zabývala. Pro
rozhodování zastupitelů připravila JUDr.
Růžičková posouzení, které je přílohou
zápisu. Starosta uvedl, že je určitý rozdíl
pozice obce v případném soudním sporu,
neboť dětské hřiště, které bylo navráceno
společnosti CZ Trade, byl pozemek
původně určený k zástavbě, zatímco nyní
požadované pozemky pod komunikacemi
byly od počátku smluvně plánovány k

zpětnému odkupu obcí Sibřina. Z výše
uvedeného starosta obce navrhuje hlasovat
o usnesení: Obec nebude uvolňovat
pozemky na základě předžalobní výzvy
společnosti CZ Trade odeslané dopisem
jejich právního zástupce 1. 9. 2015.
2/ Zpráva kontrolního výboru (KV)
Předsedkyně kontrolního výboru V.
Slámová v krátkosti uvedla obsah poslední
zprávy. Zpráva je součástí zápisu.
3/ Projednání a schválení smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnost cesty. Jedná
se o pozemek v majetku obce, po kterém
vede jediná přístupová cesta k domu
manželů Proškových.
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Zprávy z obce
4/ Projednání nového jednacího řádu
Kontrolnímu výboru byla zadána kontrola
nového jednacího řádu obce. Výchozí text
vykazoval dle V. Slámové nedostatky,
které KV uvádí ve zprávě. V. Slámová
uvedla, že dle jejího názoru byly některé
nedostatky velmi závažné, nesoulad se
zákonem o obcích. Doporučuje nechat
pozměněné znění zkontrolovat právníkem
obce. Starosta informoval, že výchozí
znění jednacího řádu bylo vypracováno
právníkem obce. Bylo proto domluveno,
že předsedkyně KV se s ním setká.
5/ Projednání a schválení požadavku o.s.
SOSák na dodatečný příspěvek obce na
činnost v roce 2015
V. Slámová představila novou zájmovou
činnost organizovanou pod hlavičkou o.s.
SOSák veřejné promítání filmů a dokumentů.
Proběhlo první vysílání filmu „Domácí
péče“, kterého se zúčastnilo asi 18
návštěvníků a setkalo se s pozitivními
ohlasy. Starosta Novák požadoval
vyjádření, jak se finančně podílí okolní
obce na akcích o.s. SOSák (například
Masopustu, který byl organizován pro
Květnici a Sibřinu) a připomněl, že tato
informace byla požadována již při
projednávání příspěvku 85.000,- Kč na rok
2015. Zároveň poukázal na to, že tyto
informace byly požadovány i od SK
Viktoria, která obdržela dodatečný
příspěvek jak od obce Sibřina, tak od obce
Květnice na vybavení pro mladé fotbalisty
jak ze Sibřiny, tak z Květnice. Doporučil
spolku, aby zvážil další možnosti
financování z jiných zdrojů. Zastupitelé se
dohodli, že o.s. SOSák přepracuje svou
žádost o dotaci v duchu doporučení a
znovu ji předloží ke schválení na příštím
VZ.
6/ Projednání a schválení smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu v katastru obce Stupice, ul.
Na Tvrzi pro dům č.p. 753/4. Zastupitelka
V. Slámová k uvedené smlouvě namítla, že
v článku II. odstavec 3 předložené
smlouvy je uvedeno, že na obecním
pozemku nevázne žádné jiné věcné nebo
závazkové právo. Dle jejího šetření však je
pozemek zatížen věcným břemenem
vyplývajícím z plynofikace. Navrhuje tedy
odsouhlasit smlouvu s výhradou.
Usnesení: Obec Sibřina schvaluje smlouvu

o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu v katastru obce Stupice, ul.
Na Tvrzi pro dům č.p. 753/4 s výhradou, že
uvedený pozemek je zatížen věcným
břemenem plynofikace.

OÚ Sibřina: cena dle projektové
dokumentace z roku 2010: 40 mil. Kč).
Starosta informoval o tom, že již proběhla
schůzka s projektantem, zastupiteli a
veřejností, na kterou byl pozván i pan
Vítek. Nicméně zorganizuje další pracovní
schůzku zastupitelstva s projektantem,
7/ Projednání a schválení smlouvy mezi která se bude tímto tématem zabývat.
obcí a společností Velas (útulek pro
nalezené a opuštěné psy). Starosta Novák 10/ Projednání a schválení pachtovní
informoval, že stávající smlouva s útulkem smlouvy mezi obcí a společností RAVA.
v Maršovicích nefunguje a v případě Pozemky, které jsou předmětem pachtovní
nálezu zatoulaného psa se jim nelze smlouvy, zasahují do míst, kde je
dovolat. Jelikož smlouva společnosti Velas plánována obnova cesty s místním názvem
neomezuje dobu pobytu psa (tedy ani „U Hrušky“. Z důvodu možných
maximální výši poplatku), je nutné ověřit, komplikací při případné realizaci této
zda je doba dána zákonem a pokud ne, cesty se obecní zastupitelstvo shodlo v
zapracuje se tato záležitost do smlouvy.
tom, že uzavře pachtovní smlouvy pouze
na pozemky, které do těchto míst
8/ Projednání vypovězení veřejnoprávní nezasahují.
smlouvy s obcí Šestajovice (zajištění
činnosti obecní policie).
Usnesení: Obec Sibřina uzavírá pachtovní
Starosta Novák informoval, že stávající smlouvu se společností RAVA 150/604,
smlouva není naplňována. Navrhuje která nezahrnuje pozemky dotčené s
uzavřít smlouvu s městskou policií Úvaly. místem plánované obnovy polní cesty.
Před vypracováním smlouvy proběhne
pracovní schůzka zastupitelstva s 11/ Informace o bezplatné spolupráci se
velitelem Městské policie Úvaly.
společností MEPCO za účelem
financování projektových záměrů obce.
Usnesení : Obec Sibřina vypovídá Starosta obce informoval, že byla započata
smlouvu s obcí Šestajovice na zajištění bezplatná spolupráce s firmou MEPCO,
činnosti obecní policie.
která se zaměřuje na čerpání dotací z EU.
Byly konzultovány plánované investiční
9/ Projednání a schválení vypracování záměry obce (vodovod a kanalizace). O
projektové dokumentace na odstraňování možnostech financování projektů obce
dešťových vod v obci.
budou zastupitelé informováni.
Starosta seznámil zastupitele s technickoekonomickou studií odvodu povrchových 12/ Informace o projektu splaškové
vod z lokality v Habeši, která byla v kanalizace a vodovodu.
minulých letech postižena lokálními Starosta obce Sluštice Jaroslav Pavlíček
povodněmi. Nyní je předkládána nabídka informoval zastupitele o změnách ve
společnosti MV Projekt na pasportizaci a výstavbě splaškové kanalizace ve
vypracování projektové dokumentace Slušticích. Sluštice mají stavební povolení
vybrané varianty. Byla vybrána varianta na výstavbu čističky odpadních vod
č.2, která vede povrchové vody potrubím o (ČOV) o kapacitě 1200 EO, s možností
průměru 80 cm do centra obce a poté navýšení až na 3600 EO. Pořizovací
příkopem do sibřinského potoka. náklady jsou předpokládány na 16 mil. Kč.
Odhadovaná cena je 4,7 mil. Kč. Starosta Aktuálně Sluštice hledají partnera, který
uvedl, že chce na realizaci využít dotaci a jim pomůže investici financovat a nabízí
poukazuje na skutečnost, že pro účely připojení obci Sibřina a Stupice na ČOV
žádosti o dotaci je zapotřebí připravit Sluštice.
projektovou dokumentaci co nejdříve. Starosta informoval zastupitelstvo o
Zastupitel Vítek vyjádřil pochybnost nad plánované pracovní schůzce se společností
u v á d ě n o u č á s t k o u p o t ř e b n o u k VRV, kde bude nabídka obce Sluštice
vybudování. V porovnání s projektem konzultována.
vodovodu pro celou obec (cca 9 mil. Kč).
Jsou náklady na tento páteřní svod
povrchových vod příliš vysoké (Poznámka

Usnesení 5.11.2015
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
5.11.2015 v zasedací místnosti OÚ

Sibřina od 17.00h do 19:00 h
zápisu je k dispozici na místním úřadu.
Text zápisu byl redakčně upraven a
zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá 1) Projednání a schválení dodatku č. 1
usnesení a projednané informace. Plný text mezi obcí a firmou Bonka (rozšíření MŠ a

Nový Zebrin 4 / 2015

Strana 5

Zprávy z obce
vybudování zpevněných ploch ).
Starosta obce přítomné informoval, že v
rámci realizace stavby byla celková částka
snížena o 26.890,- Kč. Méně-práce se
týkaly především nakládání a odvážení
skrývky. Vícepráce se týkaly vynucené
opravy a napojení dešťové kanalizace a
opěrné zídky u parkoviště se šikmým
stáním. Z důvodu víceprací byl na základě
odhadu technického dozoru objednatele a
po dohodě se zhotovitelem prodloužen
termín realizace. Změnové listy popisující
výčet víceprací a méně-prací jsou součástí
dodatku. V rámci diskuze se zastupitelé
shodli, že do dodatku č. 1 bude dopsána
celková částka za dílo. (Od celkové částky
1 264.734,72- Kč odečtena částka 26 890,Kč
1) Projednání a schválení smlouvy mezi
obcí a společností Velas (útulek pro
nalezené a opuštěné psy).
Smlouva bude uzavřena tak, že obec v
případě umístění bude platit útulku
paušální částku (varianta č. 2 předloženého
návrhu smlouvy).
2) Projednání a schválení vypracování
projektové dokumentace na odstraňování
dešťových vod v obci, II. Etapy čištění
Sibřinského potoka a pasportizace dešťové
kanalizace.
1. Protinávrh podává K. Salajka: Projekt
bude realizován pouze v případě dotace
alespoň 75%: Protinávrh nebyl přijat.

2. Protinávrh podává P. Vítek:Usnesením
pověřit starostu a místostarostu k jednání s
nájemcem půdy za lokalitou V Kukli a U
Hrušky k jednání o kompenzacích při
pěstování protierozních plodin.
Protinávrh byl přijat.
Samotný bod programu “Projednání a
schválení vypracování PD na odstraňování
dešťových vod v obci, II. Etapy čištění
Sibřinského potoka a pasportizace dešťové
kanalizace“ se dělí na 3 samostatné části:
a) Projednání a schválení vypracování PD
na odstraňování dešťových vod v obci
(lokalita V Habeši a V Kukli)
b) Projednání a schválení vypracování PD
na II. Etapu pročištění Sibřinského potoka
c) Pasportizace dešťové kanalizace
a) Zastupitelé se usnesli, že objednají
vypracování PD na odstraňování
dešťových vod v obci (lokalita V Habeši a
V Kukli).
Starosta obce informoval, že proběhla
pracovní schůzka zastupitelstva za účasti
Ing. Liptáka ze společnosti MV Projekt.
Obec si nechá vypracovat PD na
vybudování dešťové páteřní kanalizace
směrem od lokality V Kukli do centra obce
a následně ulicí Souběžná k hřišti. Cena za
vypracování PD je dle nabídky společnosti
MV Projekt 170 000,- Kč
B) Objednávka na vypracování realizační
PD na pročištění Sibřinského potoka (II.
Etapa)

Starosta obce informoval, že se jedná o
úsek od propustku v ulici Říčanská k
obecní vodárně. Cena za PD dle nabídky
společnosti MV Projekt je 29 800,- Kč:
c) Objednávka na pasportizaci dešťové
kanalizace v obci.
Starosta obce informoval, že jedná o
pasportizaci dešťové kanalizace v obci a
řešení vyústění kanalizací do Sibřinského
potoka. Pasportizace bude obsahovat
geodetické zaměření a kamerový
průzkum. Cena za pasportizaci dle nabídky
společnosti MV Projekt je 30.000,- Kč:
1)
Projednání a schválení
rozpočtového opatření č.3/2015. V rámci
tohoto RO se předpokládá, že obec bude v
roce 2015 hospodařit s přebytkem ve výši
136.081,- Kč
2)
Projednání záměru odkupu části
pozemku č.654 v k.ú. Sibřina pro účely
protipovodňových opatření a zadržení
vody.
Starosta obce informoval, že se jedná o
podmáčený pozemek u obecní vodárny a
cílem je využít ho v budoucnosti na
zachycování povrchových vod. Obec si
nechala vyhotovit znalecký posudek a v
následujících týdnech by chtěla jednat s
majitelkou pozemku o ceně za odkoupení.
Diskuse: návrh na uznání dvou lip na návsi
ve Stupicích za památné stromy,
Proběhla dosadba keřů na dětském hřišti ve
Stupicích.

Výlet do Plzně

Na letošní podzimní výlet jsme se tentokrát
vydali do evropského města kultury pro
tento rok- do Plzně. V plánu bylo
prohlédnout si plzeňský pivovar, ochutnat
pivo, projít se městem a navštívit
Národopisné muzeum na náměstí.
Ráno jsme se v téměř rodinném počtu sešli
v autobuse, který opět řídil skvělý pan
Hrouda, a vydali se do Plzně. Cesta ubíhala
rychle, počasí vypadalo, že nám bude přát,
a tak jsme po hodině a půl vystoupili u
pivovaru. Ujala se nás příjemná paní

průvodkyně a provedla nás téměř celým
pivovarem. Ochutnali jsme slad, chmel,
zhlédli dokument o historii i současnosti
pivovaru a nakonec se napili i zlatavého
moku. Oběd ve vyhlášené restauraci Na
spilce jsme si všichni vychutnali. Někteří z
nás nakoupili suvenýry, většinou v podobě
lahví pivka, a pak už jsme mohli vyrazit do
centra města na kávu a něco dobrého na
zub.
Po návštěvě ne zrovna příjemné kavárny někdo z nás po půl hodině ani kávu

nedostal - jsme se přemístili do
Národopisného muzea města Plzeň. Asi
nikdo z nás nečekal, že to bude velmi
zajímavé a moc hezky udělané muzeum.
Myslím si, že se prohlídka líbila všem,
ženám asi více, ale i pánové si také přišli na
své.
Cestou zpět k autobusu ještě krátká
procházka nádherně upravenými
plzeňskými parky za svitu sluníčka. Pan
Hrouda už byl připraven, a tak jsme se
vydali domů.
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Děkuji všem, kteří byli s námi, a těším se na Kladské.
na jaro. V květnu pojedeme na zámek Těším se na Vás a přeji Všem krásné
prožití svátků vánočních a vše nejlepší do
Kynžvart a projdeme se naučnou stezkou

nového roku.
Petra Kubánková

Vítání občánků
Pozvánka
Vážení rodiče,
Obec Sibřina a Stupice

Obecní úřad Sibřina si dovoluje srdečně pozvat Vás a Vaše „ratolesti“
„ na Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice,“
které se uskuteční v neděli 24. 01. 2016 od 10.00 hod.
v prostorách budovy Mateřské školy v Sibřině.(ve 3.NP)
Těšit se můžete na malý kulturní program, o který se postarají mimo jiné i děti
z mateřské školy.
Petra Kubánková
zastupitelka obce
*V případě, že máte zájem se zúčastnit, zašlete nám, prosím, nejpozději do 10.01. 2016 vyplněnou přihlášku na
adresu obecního úřadu, nebo e-mailem, přihlášku lze také osobně vyplnit a zanechat v úředních hodinách na
obecním úřadě, nebo ve schránce OÚ. Tento slavnostní akt je určen pro děti do 1,5roku s trvalým pobytem v Sibřině
a ve Stupicích.

Přihláška na vítání občánků
Mám zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice“, pro děti s trvalým
pobytem v Sibřině a ve Stupicích, který se uskuteční v budově mateřské školy v Sibřině v neděli dne 24. 01. 2016.
*)Pro vyhotovení pamětního listu níže uvádím:

Jméno a příjmení dítěte (dětí):
Trvalé bydliště:
Datum a místo narození:
*)Osobní údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým či fyzickým

osobám, nebudou použity k jinému účelu a jsou náležitě chráněny ve smyslu § 13 zák.
č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Na místě bude přítomen profesionální fotograf. Mám zájem o
vyhotovení fotografií (službu platí obec)
ano
ne

V .................... dne :

.........................................
Podpis zákonného zástupce

Adresa pro zaslání přihlášky:
Obecní úřad Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina
e-mail: obec.sibrina@sibrina.cz,, tel: 281 970 692, 733 394 574

* ) Tento slavnostní akt je určen pro děti do 1,5 roku.
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Změna v systému placením poplatků za svoz
komunálního odpadu a poplatků ze psů v roce 2016.
Nově je možné poplatky zaplatit do konce února 2016. To znamená, že známky na popelnice za rok 2015 platí nyní do konce
února 2016 tj. 29.2.2016.
Pokladní hodiny zůstanou beze změny
Pondělí: Úterý:
8.00 12.00
Středa:
7.30 12.00 17.00 19.00
Čtvrtek: 8.00 12.00
Pátek: -

POPLATKY je možné platit:
- hotově nebo platební kartou v kanceláři obecního úřadu Sibřina (od 5. 1. 2016)
- bankovním převodem na účet 7520201/0100,
- poštovní složenkou typu A
(v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné) - Po předložení dokladu o zaplacení
Vám bude známka vydaná na Obecním úřadě.

Knihovna
UNICEF aneb jaké to je být ženou v Africe...
Dne 15. 10. 2015 jsme v naší Obecní
knihovně v Sibřině měli tu čest přivítat
velmi vzácnou a milou návštěvu. I přes
svůj nabitý program naše pozvání přijala
ředitelka humanitární organizace UNICEF
paní Pavla Gomba, která nám krom
zajímavého a velmi poutavého povídání s
sebou přivezla také ručně vyrobené
panenky.
UNICEF pracuje ve 157 zemích světa a
poskytuje humanitární pomoc kdekoli na
světě. Hlavní myšlenkou celé organizace
je poskytovat řešení dlouhodobých
problémů namísto jednoduché „léčby
symptomů“. V ČR byla organizace
založena v roce 1991 a v současné době
zde působí 13 zaměstnanců, 60 000
soukromých dárců a 2590 dobrovolníků.
Je financována výhradně z dobrovolných
příspěvků vlád, firem i jednotlivců a
pomoci může opravdu každý. Mezi známé
osobnosti, které díky svému slavnému
jménu pomáhají shánět příspěvky patří
např. David Beckham, Whoopi Goldberg
nebo zpěvačka Katy Perry. Z našich
známých osobností je to např. Jitka
Čvančarová, Patrik Eliáš nebo Michal
Viewegh.
Během odborné prezentace jsme se
dozvěděli šokující informace, které určitě
nenechají v klidu nikoho z nás. Především
pro nás, ženy, byly tyto informace obzvlášť
bolestivé. Paní ředitelka nám pověděla, že
celkem 6 milionů dětí zemřelo v
ozbrojených konfliktech posledního
desetiletí, přičemž nášlapné miny zabijí
nebo zmrzačí 12 tisíc dětí ročně. Přibližně
200.000 dětí je zapojeno do ozbrojených
konfliktů po celém světě jako dětští vojáci.
Hlad a podvýživa zabíjí více dětí, než
války a přírodní katastrofy. Závadná voda

je každý den příčinou úmrtí 5 500 dětí a
celkem 17 milionů dětí ztratilo rodiče v
důsledku AIDS. 60 milionů dětí místo
školy pracuje, často v podmínkách, které
ohrožují jejich zdraví a život. 3 miliony
dívek ročně podstoupí ženskou obřízku a
přibližně 70 milionů žen je provdáno dříve,
než dosáhnou dospělosti. A právě těmito
problémy se humanitární organizace
UNICEF zabývá a snaží se docílit toho,
aby řešení byla dlouhodobá a účinná.
Možná řadu čtenářů nyní napadne, že by
rád nějakým způsobem pomohl. Jak jsme
se dozvěděli, lze to udělat třemi způsoby. V
rámci dobrovolné pomoci (organizace
benefičních akcí, překlady, výroba
panenek, psaní článků, distribuce
materiálů, získávání příznivců na
sociálních sítích atd.), zakoupením zboží
či panenek nebo zasláním finančního
příspěvku.
Naše knihovna se díky přednášce zapojila
do akce „Adoptuj panenku a zachráníš
dítě“, v rámci které jsme zakoupili dvě
ručně vyrobené panenky. Každá panenka
představuje skutečné dítě, které bude v
rámci očkovací kampaně UNICEF v
rozvojových zemích proočkováno proti
šesti hlavním smrtelným dětským
chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel,
tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Spolu
s panenkou jsme obdrželi blahopřání
UNICEF, které jsme zaslali tvůrci panenky
se zprávou, že jeho panenka našla „svoji
rodinu“. Látkové panenky vyrábějí
dobrovolníci z celé republiky a z větší části
jsou to právě děti. Máme dobrý pocit z
toho, že jsme mohli alespoň takto pomoci.
Zkuste to i vy. Za pocit, že tak můžete
zachránit život dítěte, to určitě stojí.
Celá přednáška byla velmi zajímavá a paní

Foto: Pavla Gomba

Foto: Pavla Gomba

Foto: Pavla Gomba

Nový Zebrin 4 / 2015

Strana 8

Knihovna
ředitelka je určitě člověk na správném
místě. Držíme jí palce, ať se organizaci i
nadále daří a dobrovolníků jen a jen
přibývá.
Obecní knihovna Sibřina pro všechny
zájemce organizuje pravidelné
cestovatelské promítání a řadu dalších
akcí. Zavítal mezi nás mj. také známý
režisér dokumentárních filmů, především
z dokumentárního cyklu české televize
Cestománie nebo dokumentárního cyklu
Čt ,,Brána smrti’’, pan Viliam Poltikovič,
který nám poodhalil zákulisí natáčení
cestovatelských dokumentů a vyprávěl o
svých někdy až dramatických zážitcích z
dalekých cest. V budoucnu nám přislíbil
další zajímavé povídání a zážitky ze svých
cest.
Pokud chcete mezi nás zavítat také vy,
podívejte se na web naší knihovny na
w w w. s i b r i n a . c z , k d e p r a v i d e l n ě
zveřejňujeme termíny našich akcí.
Za Obecní knihovnu v Sibřině
Jiřina Neckářová

Foto: Pavla Gomba

Pozvánky
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Nové knížky v naší knihovně
Naši milí čtenáři, jak jste si jistě všimli,
snažíme se stále doplňovat náš knižní fond
o nové atraktivní tituly. V posledním
čtvrtletí jsme pro Vás získali řadu pěkných
knížek z fondu kutnohorské knihovny.
Namátkou uvádím nejznámější autory
jako je František Kožík, Karel Čapek,
František Nepil, známý britský humorista
P. G. Woodehouse, ruský klasik F.M.
Dostojevskij, aj.
Další knihy jsme dostali darem od paní
Dany Šafrové, která se stěhuje a zcela
nezištně věnovala naší knihovně velké
množství opravdu poutavých a zcela
zánovních knížek. Petra Kubánková
věnovala krásně ilustrované dětské knížky
z edice Walta Disneyho a další klasické
pohádky, ale také čtení pro dospělé.
Můžete se těšit na řadu detektivek a
napínavých thrillerů a také na oblíbené
humoristické knížky od Jamese Herriota
nebo Haliny Pawlowské. Pro milovníky
záhad je zde slibný titul Ufo nové důkazy.
Určitě si nenechte ujít knížku 6000 km
touhy od Illse Achillesové. Jde o skutečný
příběh německé studentky, která se
provdala za pákistánského inženýra a po
rozchodu s ním přišla o své děti.
Zajímá Vás, co prožívala a jak to nakonec

dopadlo? Pojďte si to také přečíst. Je to
téma stále aktuální.
Milovníkům životopisných příběhů
můžeme nabídnout
Necenzurovaný
životopis Nancy Reaganové.
Máte rádi napínavé historické romány?
Tak určitě znáte slavného finského autora
Mika Waltariho a jeho Egypťana Sinuheta,
ale možná jste ještě nečetli jeho román z
rodného Finska Tanec na hrobech. Dozvíte
se zajímavé skutečnosti z doby, kdy se
Finsko díky rozhodnutí svého stavovského
sněmu v roce 1809, stalo součástí ruské
říše.
Díky podpoře obecního úřadu jsme
nakoupili nové knížky pro naše nejmenší a
jejich rodiče.
František Synek: Říkáme si s dětmi
František Synek: ABCD, kočka přede
František Synek: Čí jsou písmena

podporují nejen správnou výslovnost, ale
rozvíjejí i slovní zásobu dětí.
Pro milovníky dálek dobrodružných cest
jsme zakoupili cestopis Na Kole napříč
Amerikou, 29 dnů po route 66". Autor
František Šesták patřil k našim
vrcholovým cyklistům. Na kole
procestoval značnou část Evropy, vydal se
např, po stopách poselstva krále Jiřího z
Poděbrad. Ve své knize líčí putování po
slavné hlavní silnici USA, ROUTE 66,
která vede z Chicaga napříč Usa do Los
Angeles. Na tuto cestu se vydal se svým
kamarádem, když oběma bylo 66 let.
Nechte se i vy zlákat dobrodružstvím a
dálkami. K dalším poutavým novinkám
patří úspěšné bestsellery švédského
spisovatele Jonase Jonassona „ Stoletý
stařík, který vylezl z okna a zmizel“ a“
Analfabetka“. Možná jste viděli filmovou
verzi stoletého staříka, která běžela letos v
našich kinech. Dalším bestsellerem je
strhující příběh profesorky psychologie,
která díky postupující nemoci ztrácí paměť
a vzpomínky „ Pořád jsem to já „. Za hlavní
roli ve stejnojmenném filmu dostala
Julianne Moore Oscara.

Jde o osvědčené knížky pro předškolní děti
a prvňáčky, ve kterých se děti hravou
formu seznámí s písmenky a říkadly, která
procvičí hbitost jejich jazýčků. Rodiče se
zde dozví, jak s dětmi nejlépe procvičovat
správnou výslovnost. Najdou zde řadu
hravých logopedických říkanek, které
Možná pro vás bude překvapením, že
známá česká herečka Aňa Geislerová umí i
poutavě vyprávět. Můžete si přečíst její
čerstvě vydanou knížku: „P.S.“, která je
vlastně jejím deníkem. Pro děti každého
věku jsme zakoupily nové vydání Malého
Prince od Antoina De Saint-Exuperyho.
No a pokud vás zajímá 5000 let staré
čínské učení Feng-shui a chcete se o něm
dozvědět více, přijďte si vypůjčit knihu
„ Feng-shui od A do Z“ s ukázkami zařízení
domu, bytu, pracoviště či zahrady.
Mohla bych jmenovat ještě dlouhou řadu
nových knížek, ale přijďte se raději sami
přesvědčit. Těšíme se na Vás vždy ve
středu večer od 16,30 do 18,30.
Pokud to v tuto dobu nestíháte, můžeme se
domluvit i na jiný den, stačí, když nám dáte
vědět na náš mail: knihovna@sibrina.cz

Otevírací doba knihovny:
Knihovna je otevřená v prosinci do 16.12. 2015 vč.
Od 23.12. do 5.1.2016 je ZAVŘENO
Otevíráme znovu 6.1. 2016.

Vaše knihovnice Karla, Jiřka a Zuzka

Tiráž
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Fotbalisti
Zhodnocení podzimní fotbalové části SK Viktoria Sibřina 2015

Před začátkem podzimní fotbalové soutěže
byl výbor SK před zásadním rozhodnutím,
zda-li tuto soutěž vůbec přihlásit. V
základu zůstalo 8 hráčů, a to by nestačilo,
abychom mohli tuto soutěž hrát. Neměli
jsme trenéra, a tak vznikl velký problém,
co bude. Po mnoha telefonních hovorech
se naskytla možnost, že by naše mužstvo
posílili hráči Sokola Královic, a to
Mervard Lubomír, Máca Libor, Krt Tomáš
a Drbout Jiří. Dále přišli z Újezdu nad Lesy
Černý Tomáš, Novotný David a Brabec
Michal, ze Sokola Zeleneč Sladký Tomáš.
Pak už nám chyběl jen trenér, kterého jsme
sehnali díky panu Janouškovi z Královic.
Po oslovení pana Hegedüse, který nám
přislíbil, že bude naše mužstvo trénovat,
jsme tuto soutěž přihlásili. V průběhu
soutěže jsme ještě získali jednoho hráče ze
Sokola Benic Tomáše Hráského. Po
podzimní části jsme na 7. místě tabulky s
počtem 23 bodů a celkovým skorem 23:25.
V prvním zápase v Kunicích se zranil
brankář Drbout Jiří a do konce sezony už
nenastoupil a průběhu soutěže postupně
přestali chodit na zápasy ještě Krt Tomáš,
Máca Libor a Novotný David. I když jsme
byli často na střídačce jen se dvěma hráči a
někdy ani to, musím konstatovat, že jsme
se v tabulce umístili na slušném místě. Do
jarní sezony se musíme řádně připravit a
získat ještě nějaké posily, abychom mohli
tuto sezonu dobře ukončit. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem sponzorům a

příznivcům, kteří nás chodí podporovat a abychom hráli na vyšších místech v
popřát všem pěkné prožití vánočních tabulce, je to bohužel stále málo. Nemůžu
svátků a šťastný nový rok.
odepřít hráčům bojovnost a snahu hrát co
Kukačka Zdeněk, předseda klubu
nejlépe. Pořád ale máme velký tréninkový
dluh (fyzická kondice a technika s míčem),
Na prvním setkání při nástupu do pozice nicméně myslím, že po zimní přípravě, na
trenéra SK Viktoria Sibřina, jsme s kterou se chystáme, se toto vylepší. Chtěl
vedením a s hráči zhodnotili důvody, proč bych vyzdvihnout našeho gólmana Honzu
pokračovat v nadcházející sezoně. Šrámka, který nám hodně pomohl k
Hlavním úkolem bylo doplnit kádr tak, výsledkům. Obranná činnost se v průběhu
abychom mohli důstojně odehrát soutěže zlepšovala, přestože i na ní se dá
nadcházející sezonu. Přes obtíže se nám ještě zapracovat. Podobně hodnotím i
toto částečně povedlo, nicméně na to,
kompletní záložní řadu. Naše útočná řada
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Fotbalisti
odvedla dobrou práci, ale určitě by nebylo
na škodu ukázat více bojovnosti. Druhou
polovinu sezony se budeme snažit
společně s vedením klubu přivést nové
hráče pro doplnění a zkvalitnění týmu.
Všem nám je jasné, že to nebude lehká
záležitost. Máme ambice posunout úroveň
SK Viktorie Sibřina do vyšších příček v
tabulce. Všem hráčům, realizačnímu týmu
a v neposlední řadě i věrným fanouškům
patří dík!
Jan Hegedüs, trenér
Foto pořídila Jindřiška Fuksová na
kalendář SK Sibřina

V průběhu každého tréninku
na hřišti v Sibřině

přes zimu po 17-18

od 1.3.2016 út a čt
17:00-18:30

Představujeme vám
Představujeme Vám majitele
firmy Balustrády
schodiště. Líbí se mi zámecký styl a od
toho vlastně více méně náhodou vznikla i
naše firma Balustrády. Hledali jsme
někoho, kdo by dokázal obložit obloukové
schodiště. Miloslav našel výrobce
balustrád a kamenných soch až na Moravě.
Nakonec z naší zakázky vzniklo i
partnerství s panem Langem, který
balustrády, sochy, vázy, atd. vyrábí sám a
také si dělá své vlastní návrhy a formy. My
mu jeho výrobky tady prodáváme. Firmu
jsme otvírali na jaře. Zatím fungujeme
spíše na telefon. Webové stránky nám
teprve vznikají.
Máme ale velké plány. Chceme mít na
dvoře ukázku výrobků a malé občerstvení
pro zákazníky.
Pokud jezdíte Sibřinou směrem na
Říčany, jistě Vás také hned za zatáčkou
upoutá barevná fasáda na zdi u vysokého
rodinného domu a nepřehlédnutelné
velké kamenné vázy před vjezdem. Ze zdi
na nás shlíží kamenné sochy a balustrády
jak někde na zámku. Zvědavost mi nedala
a vypravila jsem se za majiteli tohoto
„království“. Velmi srdečně mě přivítal
pan Miloslav Toušek a hned mi představil
svou partnerku a spolumajitelku firmy
paní Moniku Stossovou. Nesmím
zapomenout ani na velkého německého
ovčáka, který nás doprovodil až k domu.

Musím přiznat, že mne překvapilo
množství váz, sošek i velká kamenná
fontána a kamenný zahradní nábytek.
Také mohutné obloukové schodiště ke
vstupním dveřím působí poněkud
nezvykle. Povězte mi, prosím, něco o Vaší
firmě, jak jste se dostali k tak nezvyklému
předmětu podnikání?

Z jakého materiálu jsou všechny
předměty vyrobeny? Vypadá to jako
pískovec, ale to by asi bylo příliš drahé.

Pan Miloslav: Materiál je beton s příměsí
drceného mramoru a bílého cementu.
Výhodou materiálu je, že je velmi odolný
vůči počasí. Zákazníci říkali, že v letošním
horkém létě rostliny v našich vázách
přežily velmi dobře horko a sucho, lépe
Paní Monika: Bydlím tu s partnerem už než v obvyklý plastových květináčích.
jedenáct let a spolu s námi tu bydleli i
rodiče a naše děti, takže jsme dům začali Máte pravdu, vázy působí opravdu
předělávat, dole bydleli rodiče, nahoře bytelně, mají velmi silnou stěnu, proto asi
mya naše 3 děti. Já si vymyslela venkovní
více udrží vlhkost. Musí to být ale hodně
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Představujeme vám
těžké, neumím si představit, že bych vázy Pan Miloslav: Já mám autodopravu, mě baví je zdobit.
měla stěhovat.
jezdím pro Madetu. Máme 5 nákladních
aut a rozvážíme zboží v okruhu do 200 km Paní Monika mi ukázala několik fotek
To je fakt, například jedna socha váží 180 po celých Čechách. Kromě mých řidičů svých dortů v mobilu. To mně vyrazilo
kg a například zahradní sezení váží jezdím stále i já sám. Je to hodně časově dech.
1100kg!
náročné.
Pan Lang je schopen vyrábět na zakázku
podle přání zákazníka.
Stíháte při Vašem vytížení vůbec ještě
sledovat, co se děje v obci a chodíte s dětmi
Povězte mi také něco o sobě a Vaší rodině. občas na akce pořádané v obci?
Z Vašeho vyprávění jsem usoudila, že
rodina je pro vás na prvním místě. Jak Pan Miloslav: No, musím přiznat, že na
dlouho tu žijete, pocházíte ze Sibřiny?
obecní akce moc nechodíme, nezbývá nám
moc času. Ale možná se s dětmi podívám
Pan Miloslav: Já tu bydlím od své první letos na Rozsvěcení vánočního stromku.
třídy, tj. asi od roku 1987/8. Rodiče zde Ale zaznamenal jsem, že se v poslední
koupili dům.
době v obci děje spousta akcí, ne jako dřív,
Otec vlastně dříve v Sibřině bydlel, dole u když se tu skoro nic nedělo.
rybníka, pak jsme bydleli v Uhříněvsi a
nakonec se rodiče znovu přestěhovali sem. Paní Monika: To určitě běžte, já bohužel
M a m i n k a p r a c o v a l a n e j d ř í v e v e budu muset večer do práce, takže to
Výzkumném ústavu živočišné výroby v nestihnu.
Uhříněvsi, pak v zemědělském družstvu ve
Slušticích a nakonec v Selgenu.
To se na Vás těším, děti si vyrobí vánoční
svícen nebo nějaké ozdoby a ta menší si
Paní Monika: No, já tu žiji s partnerem asi může poslechnout pohádku v knihovně. Vy
11 let od roku 2004. Pracuji v Makru, si určitě pochutnáte na svařáku nebo
výhradně na nočních směnách, přes den se v ý b o r n ý c h k l o b á s k á c h . Ta k y s i
věnuji předělávání domu, hodně věcí si poslechnete nebo i zapíváte vánoční
děláme sami, tedy co zvládneme a baví nás koledy.
to. Než jste přišla, malovala jsem zrovna
dětské pokojíčky nahoře. Chceme dětem Povězte mi něco také o vašich koníčcích.
udělat nové pokoje, každý bude mít svůj Co Vás baví, pokud máte volno?
vlastní pokoj. Taky k nám chodí hodně dětí
přátel, příbuzných i sousedů. Vlastně Paní Monika: Miloslav jezdí na
pořád je nás tu hodně. Chodí sem i starší čtyřkolkách, ale z toho moc radost nemám,
děti už šestnácti a sedmnáctileté. Tráví tu připadá mi to dost nebezpečné.
třeba celé léto. Miloš i já se jim hodně
věnujeme, bereme je na výlety, hrajeme s To s vámi souhlasím, taky si myslím, že to
nimi jejich hry i na počítačích a řešíme není zrovna bezpečný sport. Říkáte
jejich problémy. Je tu zkrátka pořád veselo. čtyřkolky, to jich máte více?
Pan Miloslav: Jezdil jsem i na závody. To
se jezdí na takovém terénním okruhu. Taky
Paní Monika: Máme samé holky 17,15 a 9 jsem jezdil s dětmi. No, občas jsme se
let. Nejstarší studuje multimediální školu, trochu potloukli, ale když to umíte, tak to
to je hodně grafiky, počítače, apod. ani moc nebezpečné není.
Prostřední chodí na taneční konzervatoř,
chtěla by pak trénovat děti nebo studovat To jste opravdu jezdil s dětmi?
FAMu či se věnovat divadlu, no a ta
nejmladší je na jazykové škole DYMO v Pan Miloslav: S dětmi jsem jezdil na
Petrovicích. Je to soukromá škola, učí zde závody. Teď jsem ale jednu čtyřkolku
hlavně rodilí mluvčí, jen do 5. třídy jsou i prodal, ale brzy si chci koupit novou.
čeští kantoři a samozřejmě pak dál na
češtinu také, ale třeba matematiku nebo i Paní Monika: Na závody jsem jezdila
jiné předměty mají v angličtině. K tomu se také, je to takový velký autodrom jak pro
přidá španělština a francouzština. Škola je tanky.
báječná, děti mají školní uniformy a mají
spoustu aktivit.
Učí se podobným Vy to umíte řídit?
systémem jako v Anglii v Cambridgi, mají
pracovní skupinky s menším počtem dětí. Ano, řídím to, ale moc ráda to nemám :).
Jezdí na studijní pobyty do Cambridge,
pak pojedou i do Francie a Španělska. Co Vás Moniko, baví?
Škola je sice finančně náročná, ale chceme
dát dětem ten nejlepší základ do života, Já peču ráda dorty, takové ty fondánové,
proto oba hodně pracujeme.
barevné. Vymýšlím si různé tvary a hlavně
Jak velké máte děti a co dělají?

To nejsou dorty, ale umělecká díla. Mohla
byste se s tím živit.
Paní Monika: Je to hodně pracné, takže to
peču hlavně pro rodinu a přátele, vyloženě
pro radost. Mám ráda ruční práce.
Pan Miloslav: Ukaž taky, jak zdobíš děti.
Paní Monika vytáhla opět mobil a já
mohla obdivovat opravdu zdařilé „
příšerky“. Za to maskování by se
nemusela stydět ani filmová produkce.
Je to velmi povedené, s tímhle
maskováním by Vaše děti byly na
Haloweenské party třeba u Pofika nebo
na Čarodějnicích za hvězdy. Máte
vyloženě výtvarný talent. Vás je v Makru
škoda. Kde berete inspiraci?
Paní Monika: Na You Tube. Tam jsou
různé návody na dorty i zdobení. Fondán si
ale kupuji přes internet. Masky pro děti si
vymýšlím, ale baví mě třeba dělat i umělé
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Představujeme vám
nehty. Ale hlavně blbneme s dětmi. To nás
moc baví. V létě je u nás až 10 dětí všeho
věku od malých až po puberťáky. Ale
všichni spolu moc dobře vycházejí.
Kromě dětí máme taky 4 psy. Z nich 3 byli
týraní. I ten velký ovčák, co jste ho viděla
venku. Pak máme jednoho čistokrevného
ořecha, toho jsme našli přivázaného v lese
za velkého mrazu ve velmi špatném stavu.
K tomu máme dva „yorkšíráčky“.
Paní Monika přivedla své, pejsky a v
náručí nesla malinkou yorksheerskou
teriérku.
Jmenuje se Houska a nemůže chodit. Spadl
na ní u bývalých majitelů sádrokarton a oni

jí ani neodnesli k veterináři. Ujali jsme se po tom jen zapráší.
jí a teď už je mnohem lepší. Trénujeme
chození, ale na záchod jí stále musíme Párky v listovém těstě:
nosit, sama se na nožičkách ještě neudrží. Vezmu jakékoliv dobré párky, nakrájím je
na třetiny, potřu je kečupem a hořčicí.
Obdivuji Vás, co všechno stíháte a přeju Listové těsto nakrájím na tenké plátky a
Vám, aby se Vám stále dařilo v rodině i ve párky jimi obalím do spirálky. Pak to peču
firmě a pejskům samozřejmě přeji tak asi 20 minut v troubě asi na 180°C. Udělám
vždycky alespoň 4 plechy a za chvíli to
hodné a obětavé páníčky.
Mohu Vás na závěr požádat o nějaký zmizí, děti všechno slupnou. Přeji Vám
oblíbený recept pro naše čtenáře? Nic také dobrou chuť.
složitého, Vaše dorty bychom asi
nezvládli.
Paní Monika: No, naše děti mají nejraději
úplně jednoduchý recept. To dělám vždy v Rozhovor vedla a fotila,
létě, když se tu sejde celá banda a vždy se
Zuzana Čermáková

Ukázky prací

SOS Forum
Andělský Sosákov
První adventní neděli navštívili
Sosákov andělští poslové se svým
poštovním úřadem. Od 16 hodin
posílaly děti s rodiči dopisy
Ježíškovi. U venkovní andělské
přepážky vyplnily děti s rodiči a
anděly podací lístek, svůj dopis
Ježíškovi vhodily do andělské
poštovní schránky a rozzářily své
první vánoční prskavky, a to i přes
nevlídný déšť a vítr, který se
proháněl dvorem. Nutno
podotknout, že možnost poslat svá
přání do nebeských výšin využil
nejeden dospělý. Nepřízeň počasí
pak vyvažoval nazdobený a Vánoci
provoněný prostor SOSÁKOVA,
plný vánočních zvyků, koled s trhem
autorských originálů i drobností.
Na závěr v rámci polštářového
filmového klubu byly dětem
promítnuty krátké filmy s vánoční
tematikou. Nedělní odpoledne a
podvečer zahájil adventní čas a s
ním i těšení se na příchod Ježíška,
dárky a přátelská setkání. Přejeme
všem klidné a štědré Vánoce.
Nebeští poslové a SOSáci
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SOS Forum
Nabídka inzerce
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

Zahradník Šikula radí...
Jak správně kompostovat?
Příprava správného kompostu je proces, ve
kterém sem tam občas chybujeme. Aby se
tak nestalo a kompost jsme mohli využívat
účelně, tj. jako nejlevnější hnojivo, které je
hned po ruce, trochu si tento proces
upřesníme.
Správně uzrálý kompost nám slouží jako
trvalý zdroj plodnosti a rostlinám dodává
humus bohatý na živiny. Zároveň
představuje vcelku účelné zbavování
rostlinného odpadu, ať již ze zahrady nebo
z kuchyně.
Je-li to možné, kompost umístíme do
zásobníku, tzv. kompostéru. Jedná se o
zásobníky ze dřeva nebo plastu, které lze
zakoupit v každém zahradním centru či ve
stavebninách. Kompostér umístíme do
polostínu, nikoliv na místo, kde celý den
praží slunce či je zde hluboký stín. Aby
docházelo ke správnému tlení a získali
jsme hmotu nabitou živinami, musí být
splněny tři podmínky: teplo, dostatečná
vlhkost a kyslík. Pokud některá z těchto
složek chybí, kompost spíše zahnívá a
dochází v něm k množení plísní.

První, použitelný, tzv. surový kompost,
vzniká již zhruba po 2 až 4 měsících. Plně
vyzrálý kompost ale vzniká nejdříve po 6ti až 12 měsících, někdy i více. Tmavý,
vyzrálý kompost voní jako čerstvá lesní
půda. Pokud si nejste jisti, zda je kompost

skutečně vyzrálý, existuje jednoduchý
způsob, jak to zjistit, tzv. zkouška s
řeřichou, která je velmi citlivá na obsah
živin. Do mělké misky s kompostem
vysejeme řeřichu. Semínka lehce
zamáčkneme, kompost navlhčíme a dáme
na světlé místo při teplotě asi 18°C. Když
po 3 až 4 dnech semínka vyklíčí, kompost
lze použít. Jestliže listy zůstanou dalších 6

až 18 dnů zelené, je kompost dobře
vyzrálý. Pokud listy zežloutnou či
zhnědnou, jedná se o ještě čerstvý kompost
s příliš vysokým obsahem živin.
Základem správného kompostu je vrstvení
a promíchávání. Nejrychleji dobrý
kompost získáme tak, že mícháme měkký
odpad, který smísíme s hrubším
materiálem a vše správně navrstvíme.
Větve z prořezu dřevin nebo silné stonky
trvalek je nutno nejprve pořádně
rozmělnit. Větší materiál lze použít pouze
do spodní vrstvy kompostu. Posečenou
trávu je dobré, kvůli zahnívání, nechat
zavadnout a smísit s hrubším materiálem.
Posečená tráva, zbytky zeleniny nebo
kuchyňské zbytky jsou bohaté na dusík,
proto je velmi výhodné smíchat tyto složky
s těmi, které obsahují jiné živiny.
Jako základ rozložíme asi 20-30 cm vrstvu
posekaných větví nebo jiného neskladného
odpadu, poslouží k odvodňování. Na tuto
vrstvu pak vrstvíme dobře promísený
odpad ve 20 až 30 cm vrstvách a vždy je
prokládáme zhruba 5-ti cm vrstvou
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Zahradník Šikula radí...
zahradní zeminy nebo již vyzrálého
kompostu. Na ni lze nasypat trochu vápna,
a pokud je výchozí materiál chudý na
živiny, také lze přidat rohovinové piliny.
Poslední vrstvu tvoří zemina. Kompost
vrstvíme max. do výšky 150 cm.
Zemina nebo kompost, kterou přidáváme,
obsahuje řadu mikroorganismů, které
pomáhají s rozkladem hmoty. V případě,
že nemáte dostatek zeminy nebo
kompostu, stejnou službu nám udělají také
tzv. urychlovače kompostu neboli startéry.
Pokud nemáte v půdě dostatek žížal, které
udělají velký kus práce, lze zakoupit také
živé červy do kompostu.
Jakmile kompost viditelně sedne, můžeme
ho převrstvit na druhou hromadu. Zetlelý
materiál se tak důkladně promíchá a dojde
k jeho provzdušnění. Při dlouhém suchu je
dobré kompost prolévat, naopak při
setrvalých deštích kompost přikryjeme
fólií před silným zamokřením.
Chcete-li živin z kompostu využít a
pěstovat zde nějakou rostlinu, vysaďte ji
vedle kompostu, přímo v něm by totiž
odebírala mnoho živin.
Napůl rozložený, čerstvý kompost
využíváme jako základní hnojení před
výsevem či výsadbou, na zimu jej lze

.

rozházet a na jaře mělce zapracovat do
půdy, dále k nastýlání mezi rostliny, které
jsou náročné na živiny, k dřevinám.
Čerstvý kompost má oproti vyzrálému
větší množství snadno rozpustných živin a
jiné přeměněné látky, např. organické
kyseliny. Proto není vhodné používat ho na
choulostivější a mladé rostliny.
Vyzrálý kompost naopak rostliny lépe
snášejí a lze ho použít k prakticky
jakémukoli zlepšování půdy, nastýlání a
hnojení.
Hojně se také jako hnojivo využívá tzv.
kompostový výluh, který se mj. aplikuje
jako prevence proti houbovým chorobám
např. u rajčat, okurek, jahod a růží. Lze jej
připravit tak, že hotový kompost zředíme
vodou v poměru 1:10 a promícháme.

Týden necháme stát a denně
promícháváme. Nakonec ho přecedíme
přes jemné síto, znovu zředíme vodou
(1:10) a tímto extraktem ve 3 až 4 denních
intervalech několikrát postříkáme
ohrožené rostliny a půdu. Co tedy patří do
kompostu? Rostlinný, zahradní odpad
všeho druhu, kuchyňský odpad (také
kávová sedlina a čajové lístky), banánové
slupky a kůra citrusů (v malém množství,
hrozí plesnivění), chlévská mrva, sláma,
novinový papír, kartony (v rozumném
množství), dřevěný popel.
Do kompostu naopak nepatří: nemocné
rostliny a jejich části, plevel se semeny,
zbytky prostředků na ochranu rostlin,
plesnivý kuchyňský odpad, odpad z masa a
kostí, oleje a tuky, podestýlka z chovu
domácích zvířat (kočkolit) či trus
domácích zvířat, obsah sáčků z vysavače,
nedopalky cigaret, barevně potištěný nebo
hlazený papír, popel z briket a uhlí.
Dostatek kvalitního a vyzrálého kompostu
a příjemné svátky.

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

Zahradník Šikula
Zahradnické a aranžérské služby
• Návrhy a realizace zahrad
• Kompletní péče o trávníky
• Celoroční údržba zahrad
• Zahrady Feng-šuej
www.zahradniksikula.cz tel: 728 007 691

KADEŘNICTVÍ
V PLHOVSKÉ

VLNA ALPAKA OD ING.
HEŘTUSE

(Újezd n/Lesy, naproti Penny, v ulici u 2 činžáků)
Po návratu Lucie z mateřské dovolené rozšiřujeme
pracovní dobu
Po Pá ……… 10 19 hod
jiný termín …. na objednání
Tel.: 281 97 02 21,
www.radkakadernictvi.cz

Vážení obchodní přátelé, milovníci exotických
rostlin.
Připravili jsme pro vás nový internetový obchod,
zabývající se prodejem produktů z vlny lam alpak. Tato zvířata kopírují domovinu námi
pěstovaných i nabízených rostlin a vytváří úžasný
kolorit andské oblasti.
Výrobky z těchto zvířat mají unikátní vlastnosti.

Dále nabízím pronájem kosmetiky na půl úvazku
cca 11 dní v měsíci

Nový internetový obchod je:
Www.alpakashop.cz

Vlastní klientela vítána

Srdečně zvou Pavel Heřtus + Marcela Luštická.
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Dětem
Omalovánky
Pro naše nejmenší čtenáře máme vánoční omalovánky.
Přejeme pěknou zábavu při čekání na Ježíška.
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Recepty
Pudinková
klubíčka
250g hladké mouky
100g moučkového cukru
2 kakaové pudinky
2 balení vanilkového cukru
1/2 lžíce skořice
200g másla
1 vejce
cukrové zdobení na ozdobu

Ořechové košíčky
Těsto:
120g másla
250g hladké mouky
120g moučkového cukru
20g mletých ořechů
1 vejce
citronová kůra
Vypracujeme těsto, naplníme formičky na košíčky
a pečeme při 180°C.

Náplň:
150g másla
150g moučkového cukru
150g mletých ořechů
50g mletých piškotů
20ml rumu
Meruňková marmeláda na dno košíčku.
Dno košíčku pomažeme marmeládou, na ni
nastříkáme náplň a dáme do lednice ztuhnout.
Potom namáčíme do rozpuštěné čokolády a na
vrh dáme oloupanou mandli. Dáme opět ztuhnout.

Ze všech surovin vypracujte těsto
a ihned ho použijte (nenecháváme
odležet). Do lisu na česnek
(nejlépe nový nebo pořádně
umytý) postupně vmačkávejte
těsto a vytlačujte tenké pramínky.
Na jeden kousek cukroví je
většinou zapotřebí dvojí dávky
těsta. Pramínky pak dejte na ruku,
stočte je a vzniklá klubíčka
přemístěte na plech (dávám ještě
na pečící papír). Cukroví
posypejte cukrovým zdobením a
pečte na 180 stupňů v předem
vyhřáté troubě asi 8-10 minut.
Poté je nechte vychladnout.

Kokosová roláda
Těsto:
250g dětských piškotů
(pomletých)
100g moučkového cukru
trochu kakaa a rumu
2 dl silné černé kávy

Náplň:
100g másla
150g moučkového cukru
1 lžíce oleje
60g kokosu
Vypracujeme těsto a vyválíme na
1cm silný plát, který pomažeme
náplní a stočíme do rolády.
Necháme v lednici ztuhnout.
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Křížovka
Milí čtenáři, pohodové vánoční svátky………………………….. (Tajenka).Vyluštěnou tajenku zašlete do redakce NZ
na e-mail: novyzebrin@email.cz. První úspěšné luštitele zveřejníme v příštím čísle a odměníme drobným dárkem.
Vaše redaktorky Zuzka a Jiřka
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Fotky z akcí MŠ od září do listopadu 2015
Halloweenská slavnost

Třída Vodníci

Třída Čarodějové

Prevence šikany

Třída Budulínci

Třída Kašpárci

Minicirkus

www.potravinyjinak.cz
INTERNETOVÝ OBCHOD SE ZDRAVÝMI
PRODUKTY
- bezlepkové potraviny
- bio potraviny
- čokolády a pomazánky
z karobely
- soli
- cukry
- medy
- paštiky
- koření všech druhů
- kořenící směsi (bujóny)
- rostlinné nápoje (mléka a smetany)
- těstoviny
- obiloviny
- semena (slunečnicová, chia, dýňová....)
- müsli (ovesné, čokoládové, ovocné....)
- suché směsi (makovec, palačinky,
univ.dorty, Římské placičky....)
Atd.
Objednávky přes
www.potravinyjinak.cz
možný i osobní odběr (Sibřina)
spojení: 737 522 203
Potravinyjinak@seznam.cz

