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Mikuláš v Sibřině

5. a 6. prosince 2014 převzal moc nad
Sibřinou pan Mikuláš s půvabným
andělem a čerty, jako by je vyslalo samo
peklo. To vše v rámci mikulášské nadílky
již tradičně pořádané Obecním úřadem
Sibřina, tentokráte nově ve spojení s o. s.
Sibřinka. Jako generálku na hlavní nadílku
si tato partička vybrala návštěvu mateřské
školky a rozdání dárků ve všech třídách.
Dárky byly připraveny pro všechny

přítomné děti, u některých však Mikuláš
ve své knize hříchů nalezl záznamy o
zlobení, odmlouvání, vyplazování jazyka,
běhání po chodbě a dokonce u jednoho
hříšníka o bouchání nafouknutého pytlíku
za zády paní učitelky s cílem přivodit jí
leknutí! (u toho bych chtěl být - pozn.
autora). Zde u těchto zlobidel (s podivem
silně převažovaly holčičky nad kluky)
musel pan Mikuláš s andělem vyvinout
značné úsilí, aby nepustil do akce čerta,
který se už už olizoval nad dětskou kořistí.
Nakonec však došlo u všech

zaregistrovaných hříšníků k pokání a
všichni do posledního slíbili okamžitou
nápravu. Takže nakonec byly všechny
dárky rozdány a ve školce převládla radost,
že čert odešel s prázdnou a početní stavy
zůstaly nezměněné.
Mikulášská nadílka v Sibřině
Druhý den odpoledne byl připraven hlavní
program mikulášské nadílky pro všechny
děti ze Sibřiny a Stupic. Očekávalo se
početné zastoupení, skutečnost však
předčila všechna očekávání.
Zaregistrovalo se a tím se o dárek
přihlásilo
celkem 70 dětí, a to při
pravidelné ignoraci všech akcí pořádaných
Sibřinkou nebo Obecním úřadem ze strany
některých rodičů znamenalo, že doma snad
nezůstalo jediné dítě. Takže ateliér
mateřské školky navštívilo hodně přes sto loutkového divadla Narcis, své umění
tentokráte předvedli přímo
Vladimír
Fišer a Emilie Kopecká, která je přímým
potomkem slavného loutkářského rodu
Matěje Kopeckého. Byl opravdu zážitek
sledovat při jejich představení chování a
reakce všech přítomných dětí. Pokud se dá
z dětských očí něco vyčíst, tak zde bylo
jednoznačně vidět nadšení a radost.
Po skončení programu loutkového divadla
nastala tolik očekávaná návštěva Mikuláše
a jeho „skupiny“. Postupně si do atelieru
návštěvníků. Ti všichni s velkým zájmem chodili pro jednotlivé děti krásní čerti
shlédli vystoupení světoznámého
(pokud může být čert krásný) nebo
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Mikuláš v Sibřině
půvabný anděl, to podle toho, zda se
jednalo o „hodné nebo zlobivé dítě“.
Následně byly děti odvedeny do
„mikulášského království“ a zde se
rozhodovalo, kdo bude obdarován a kdo
bude naopak předán čertům k transportu do
pekla. Ve výsledku však svou nadílku
dostali všichni přítomní, někteří však
pouze díky svému talentu slibovat
nápravu. Pouze jeden abonent na dárek
jednal ve svých slibech nepřesvědčivě a
tak mohli do akce nastoupit čerti a za
velkého jásotu ho „nacpali“ do pytle!
Pouze na osobní intervenci zde přítomné
nejmenované paní zastupitelky byl tento
mladík vysypán zpět na podlahu, a tak si ho
mohla Petra Kubánková odvést domů.

Nadílka skončila, všechny dárky byly
rozdány, bohaté občerstvení spořádáno.
Co zde však mezi námi zůstalo, to bylo
uspokojení nad povedeným odpolednem a
viditelná radost v očích všech přítomných
sibřinských a stupických dětí.

které bylo pro všechny přítomné zdarma.
Nelze zapomenout ani na Obecní úřad
Sibřina, který sám finančně zajistil
dárkové balíčky pro děti a ve spolupráci s
o. s. Sibrin-Sibřinka uhradil náklady na
občerstvení. Za podporu je třeba
poděkovat i paní Mgr. Broncové, ředitelce
Komu patří naše uznání a poděkování? Mateřské školy Sibřina a JSDH Sibřina za
Kdo se největší měrou zasloužil o krásné zabezpečení celého odpoledne.
dvě odpoledne? Jednoznačný dík Jirkovi
Kolářovi (Mikuláš), Míše Musilové Michal Lukavský
(anděl) Kláře Lukavské a Veronice předseda o. s. Sibrin
Štěrbové (čert a čert). Petře Kubánkové
jako autorce a správci dárkových balíčků,
Romaně Uchytilové a kolektivu kuchyně Výběr z fotografií naleznete na
Mateřské školky za zajištění, výrobu a http://sibrinka.webnode.cz/fotogalerie2/
Všechny fotografie na
distribuci bohatého občerstvení,
http://fotolukavsky.zonerama.com/Profile/16706/32979
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Obec Sibřina
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Sibřina konaného dne 5.11.2014 v
Sibřině v budově OÚ od 18:00 h do 18:40
h.
Přítomní: Ing. Josef Novák, Ing. Václav
Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Ing.
Roman Koštejn, Petra Kubánková, Ing.
Kamil Salajka, Mgr. Veronika Slámová,
Ing. Petr Vítek
Omluveni: Ing.Ondřej Veškrna, Ph.D.
Hosté: 14 občanů
Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, pro tento návrh
bylo hlasováno.
Zastupitelstvo obce Sibřina schválilo
zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi
se 0
Určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Předsedající navrhl, aby funkce, které
budou členové zastupitelstva vykonávat,
byly vykonávány jako neuvolnění.
Zastupitelstvo obce Sibřina určuje, že
všechny funkce, budou zastupitelé
vykonávat jako neuvolnění.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi
se 0
Usnesení bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a
místostarosty:
Předsedající navrhl dle zákona veřejný
způsob volby starosty a místostarosty.
Nebyl podán žádný protinávrh.
Předsedající tedy nedal o usnesení
hlasovat.
Volba starosty a místostarosty
Předsedající předal slovo panu Knytlovi.
Pan Knytl seznámil občany o dvou
povolebních schůzkách zvolených
zastupitelů, ze kterých vyplynulo, že
uskupení kandidátek vedených panem
Novákem, paní Klapkovou a paní
Kubánkovou, navrhnou starostu obce
pana Nováka.
Pan Knytl navrhl na starostu pana Ing.
Nováka.

Zastupitelstvo obce Sibřina volí starostou
Ing. Nováka
Výsledek hlasování: Pro 5 (Knytl,
Klapková, Koštejn, Kubánková, Novák)
Proti 3 (Salajka, Slámová, Vítek) Zdržel
se 0
Po zvolení starosty převzal starosta
vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“).
Předsedající podal návrh na zvolení do
funkce místostarosty Ing. Knytla a vyzval
členy zastupitelstva k podávání návrhů na
funkci místostarosty. Protinávrhy nebyly
podány.
Zastupitelstvo obce Sibřina volí
místostarostou Ing. Knytla. Na výzvu
paní Slámové pak dal předsedající
hlasovat ještě o tom kdo je proti a kdo se
zdržel.
Proti 3 (Salajka, Slámová, Vítek) Zdržel
se 0
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Určení počtu členů finančního a
kontrolního výboru:
Předsedající úvodem tohoto bodu
informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor, který musí mít lichý
počet členů a předsedou musí být
zastupitel.
Předsedající navrhl, aby finanční výbor a
kontrolní výbor, měl pět členů. Jiný návrh
podán nebyl.
Zastupitelstvo obce Sibřina zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou pětičlenné.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 0
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Petr Vítek navrhl za
jejich kandidátku na předsedu
kontrolního výboru Ing. Kamila Salajku.
Zastupitelstvo obce Sibřina volí
předsedou finančního výboru Ing.
Salajku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 0
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Petr Vítek navrhl za
jejich kandidátku na předsedkyni
kontrolního výboru MgA. Veroniku

Slámovou. Zastupitelstvo obce Sibřina
volí předsedou kontrolního výboru MgA.
Slámovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 0
Volba členů finančního a kontrolního
výboru:
Předsedající podal návrh zvolit za členy
finančního výboru Ing. Vítka, Ing.
Veškrnu, Ph.D., Ing. Koštejna a Ing.
Bětíka
Zastupitelstvo obce Sibřina volí členy
finančního výboru Ing. Vítka, Ing.
Veškrnu, Ph.D., Ing. Koštejna a Ing.
Bětíka.
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Předsedající navrhl na členy kontrolního
výboru Ing. Vítka, paní Kubánkovou,
paní Mgr. Klapkovou a Ing. Veškrnu,
Ph.D.
Zastupitelstvo obce Sibřina volí členy
kontrolního výboru Ing. Vítka, Ing.
Veškrnu, Ph.D., Mgr. Klapkovou, Petru
Kubánkovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 0
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným
členům zastupitelstva byly odměny
vypláceny v souladu s nařízením vlády č.
37/2003 Sb., Předsedající uvedl, že
starosta a místostarosta si snižují částky o
25 % a přečetl výše odměn všech
zastupitelů. Předsedající podal návrh,
aby s účinností od 6.11.2014 byly
vypláceny předložené odměny.
Zastupitelstvo obce Sibřina v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva dle přílohy č. 3 zápisu.
Zastupitelstvo obce Sibřina v souladu s §
77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)zákona o
obcích stanoví, že měsíční odměny za
výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat ode
dne složení slibu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se 0
Pozn. redakce: Úplné znění zápisu z VZ
najdete na nástěnce obce a na webu obce.
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Přihláška na vítání občánků

Obec Sibřina a Stupice

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 18. 01. 2015.
*)
Pro vyhotovení pamětního listu níže uvádím:
Jméno a příjmení dítěte (dětí):
Trvalé bydliště:
Datum a místo narození:

Pozvánka

*)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

Vážení rodiče,
Obecní úřad Sibřina si dovoluje srdečně pozvat Vás a Vaše
„ratolesti“
„ na Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice,“
které se uskuteční v neděli
18. 01. 201 5 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.

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

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

.........................................
podpis zákonného zástupce

21.1. 2015 v 17.30
Zasedací místnost OÚ Sibřina

Mgr.Markéta Klapková
zastupitelka obce

*V případě, že máte zájem se zúčastnit, zašlete nám, prosím, nejpozději do 10.01. 2015 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.

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

*)

Abeceda rozpočtu
Abeceda ve smlouvách

Tento slavnostní akt je určen pro děti do 1,5 roku.

Abeceda rodinných financí i v naší obci
Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání určený dospělé populaci. Byl vytvořen v roce 2010 a od té doby bylo v
komunitách proškoleno více než 3500 osob. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím proškolených ambasadorů projektu v
jednotlivých krajích ČR.
V období 2014 až 2015 je projekt podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost pod registračním číslem
CZ.1.07/3.1.00/50.0052 a názvem Implementace vzdělávacího programu Abeceda rodinných financí v malých obcích ČR.
V rámci tohoto grantu je vzdělávání určeno pro obce do 2 000 obyvatel. Semináře jsou připraveny interaktivní formou. Časová dotace
každého semináře je 90 minut. Jednotlivá témata svým obsahem míří na praktické každodenní situace spojené s financemi.
Vzdělávání tak napomáhá zlepšení dovedností dospělé populace. Semináře jsou pro účastníky zdarma a jsou včetně občerstvení.
Témata projektu:
Abeceda ve smlouvách aneb Podepsat
můžeš, přečíst musíš
Abeceda rozpočtu aneb Jak ze svého platu
nemám vykazovat ztrátu
Abeceda proti dluhům aneb Zodpovědné
rozhodování
Abeceda chytrého spotřebitele aneb
Základní práva spotřebitele
Abeceda nákupu aneb Koupil jsem vadný
výrobek
Abeceda příjmů aneb Přemýšlím o výdělku
Abeceda podnikání aneb Začínáme
podnikat.
V íc e i n f o r m a c í o p r o j e k t u v i z :
www.abecedarodinnychfinanci.cz
V naší obci povede semináře lektorka
Abecedy rodinných financí Ing. Zuzana
Brožková, která se na Vás bude těšit v
zasedací místnosti OÚ Sibřina ve středu
21.01.2015 v 17,30 hod. a společně se
podíváme na témata: Abeceda ve smlouvách a Abeceda rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že zasedací místnost má svoji kapacitu, prosíme o nahlášení vaší účasti v naší knihovně, příp. se budete moci
zapsat na připravený formulář na nástěnce knihovny. Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi.
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Tel: 274 813 896 ▪ tel/fax: 274 814 848 ▪ e-mail: zs@zs-olesska.cz ▪ www.zs-olesska.cz
Zmíněné dokumenty viz www.zs-olesska.cz

1.

2.

3.

4.

MÁTE PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A UVAŽUJETE O ZŠ OLEŠSKÁ?
jsou různé situace:
Chcete, aby dítě nastoupilo do 1. ročníku. Přijďte k zápisu 3. nebo 4. února 2015 od 14 do 18 hodin i s dítětem. Vezměte si
občanský průkaz a rodný list dítěte. Musíte si podat Žádost o přijetí a vyplníte nám Zápisový lístek. Papíry vyplníte na místě,
nebo si je můžete stáhnout z našich stránek, vyplnit doma a přinést do školy. Prostudujte si též Směrnici k přijímání žáků k
základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16, kde jsou uvedena kriteria přijetí, a seznamte se s dokumentem Průběh
správního řízení.
Chcete, aby dítě mělo odklad školní docházky. Přijďte k zápisu 3. nebo 4. února 2014 od 14 do 18 hodin i s dítětem.
Vezměte si občanský průkaz a rodný list dítěte. Musíte si podat Žádost o odklad školní docházky a vyplníte nám Zápisový
lístek. Papíry vyplníte na místě, nebo si je můžete stáhnout z našich stránek, vyplnit doma a přinést do školy. Prostudujte si
též Směrnici k přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16, kde jsou uvedena kriteria přijetí, a seznamte
se s dokumentem Průběh správního řízení. Žádost o odklad musíte doplnit DVĚMA přílohami, což je a) doporučení
poradenského pracoviště k odkladu školní docházky, b) doporučení odborného lékaře k odkladu školní docházky. Přílohy
můžete dodat škole dodatečně.
Zatím nevíte, zda nástup nebo odklad. Požádejte o přijetí (viz bod 1). Školu rovnou u zápisu informujte, že uvažujete o
odkladu. Žádost o odklad můžete podat kdykoliv do 31. 5. 2015. Přímo u zápisu konzultujte postup s ředitelkou školy
(přítomna po celou dobu zápisu).
Máte zájem o přípravnou třídu. Do přípravné třídy chodí většinou děti s odkladem školní docházky, proto se dostavte k
zápisu a nejprve požádejte o odklad (viz bod 2). Přímo v místě zápisu si vyžádejte konzultaci s ředitelkou školy (přítomna po
celou dobu zápisu), kde obdržíte další informace o postupu (zejména nutnost mít doporučení poradenského zařízení k
zařazení dítěte do přípravné třídy. Toto doporučení někdy bývá na jednom papíře s doporučením k odkladu, někdy se jedná o
zvláštní dokument. Záleží na poradenském zařízení, které dokument/dokumenty vydalo.) Přípravná třída se zřizuje pro děti v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky, proto je možné do ní přijmout i dítě pětileté, opět jen s
doporučením poradenského zařízení. V současné době (prosinec 2014) čekáme na novelu školského zákona (zákon 561/2004
Sb. ve znění pozdějších předpisů), ve které mají být upravena pravidla pro přijímání do přípravné třídy. Bude-li novela
schválena, budeme zájemce informovat.

Mgr. Petra Rohlíčková, ředitelka školy
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Mateřská školka
Vánoční čas
Prosincové období je pro děti tím
nejhezčím obdobím v roce. Pro nás
dospěláky se však stává rok od roku
obdobím stále uspěchanějším. Ve školce se
čas zastavit dá, a tak se děti společně s paní
učitelkami vrací k tradicím. Vše začne
příchodem čerta, Mikuláše a anděla a
pokračuje přípravou vánoční výzdoby.
Paní učitelky čtou pohádky a vánoční
příběhy, tvoří s dětmi vánoční ozdoby,
zdobí vánoční stromeček, vyrábějí dárečky
na vánoční jarmark a besídku. Děti si toto
období moc užívají a my přejeme všem
rodičům, aby se i oni v tom shonu zastavili
a našli alespoň malou chvilku a společně s
dětmi si užili předvánoční čas.
Co se dělo ve školce
Loučení s létem - vítání podzimu
V polovině října proběhla akce „Loučení s
létem vítání podzimu“. Na děti čekaly
dílničky a promítání pohádek. Akce byla
pořádána ve spolupráci s OÚ a o.s.
Sibřinka a byla spojená s úpravou zahrady.
Přítomní rodiče nám její části pročistili,
obecní úřad pak zajistil konečnou úpravu a
prostor na zahradě se tak zvětšil pro další
hry dětí.

Solná jeskyně
Nejstarší děti ukončily pravidelné
návštěvy solné jeskyně, počasí jim
většinou přálo, a tak si vše pěkně užily.
Další třídy čekají návštěvy solné jeskyně
zase na jaře.
Minicirkus ve školce
V listopadu navštívil naši školku
minicirkus se zajímavým programem.
Klaunské vystoupení, provázené hrou na
různé dechové nástroje spojené s
žonglérskými kousky, pobavilo nejen děti,
ale i paní učitelky. Děti pak celé odpoledne
hrály na hudební nástroje a žonglovaly
prakticky se vším, co jim přišlo pod ruku.

Výlety
Paní učitelky jich na toto pololetí
naplánovaly víc než dost. Za zmínku stojí
Skanzen v Přerově nad Labem, ZOO
Praha, důl Marie v Příbrami s vyhlášeným
peklem a nebem, Divadlo kouzel Pavla
Kožíška a terárium v Dubči.

Projekt
Ostrov objevů
rozvoj
multismyslového vnímání
Ostrov objevů je unikátní program pro
děti, který si na základě různorodých
multismyslových aktivit klade za cíl
stimulovat správný vývoj mozku dítěte.
Tento program bude probíhat v naší
mateřské škole od začátku roku 2015 a
bude se realizovat hlavně u menších dětí,
pro které je sestaven. Jednotlivá témata
budou zařazována s ohledem na Školní
vzdělávací program naší mateřské školy.
Paní učitelky budou mít k dispozici řadu
pomůcek (např. hmatové obrázky, puzzle,
pracovní listy atd.). Děti by měly v
průběhu činnosti postupně zapojovat
všechny smysly a tím rozvíjet a stimulovat
svůj mozek. Věříme, že i dětem se nové
aktivity budou líbit.
Sněhuláci pro Afriku
Letos se na naše školka rozhodla, že se
zapojí do projektu Sněhuláci pro Afriku,
který se uskuteční začátkem příštího roku.
Cílem projektu je postavit co nejvíce
sněhuláků, přičemž za každého se bude
vybírat startovné ve výši 50Kč a vytěžené
peníze umožní dětem v Africe přístup ke
vzdělání.
Akce proběhne po celé republice a
nemusíte se bát nedostatku sněhu. Nějak si
poradíme za každého počasí (minulý rok
se z důvodu špatných sněhových
podmínek stavělo skoro z čehokoliv. Další
podrobnosti budou včas oznámeny).
Zaměstnanci MŠ přejí všem krásné
vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v
roce 2016

Co nás čeká v příštím roce
Zápis do prvních tříd
V lednu a únoru čeká předškoláky zápis do
prvních tříd. Rodiče si bohužel toto období
moc neužívají, většinou je to stresuje ještě
více než jejich potomky. A pak to čekání
zda byli, či nebyli přijati. Radíme rodičům,
aby na tuto situaci připravili sebe i své děti.
V žádném případě si dítě nesmí myslet, že
selhalo, pokud ho nepřijali do určité školy.
Paní učitelky všem rády poradí, na co se
připravit. V případě pochybností ohledně
zralosti dítěte Vám poradí a předají kontakt
na pedagogicko-psychologickou poradnu,
kde odborníci danou zralost posoudí a Zapsala Mgr. Martina Broncová
případně doporučí odklad PŠD.
Foto: Mgr. Broncová
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Knihovna
Promítání a povídání o Indii
Naše knihovnice Karla je velká cestovatelka. Ráda si plní sny a cestuje i do odlehlejších koutů, objevuje památky a zvláštnosti
daných zemí a také o nich dokáže zajímavě vyprávět. 23. října jsme si v zasedací místnosti našeho obecního úřadu mohli
poslechnout její vyprávění o cestě po Indii, doplněné promítáním velmi pěkných fotografií z její cesty.
Měli jsme možnost shlédnout nejznámější indické památky tzv. Zlatého trojúhelníku. V New Delhi a okolí jsme obdivovali např.
Bránu Indie, Červenou pevnost, nejvyšší cihlový minaret Katub Minár, proslulý železný sloup, obrovskou mešitu Jama Masjíd,
Humajumovu hrobku, působivý park s památníkem Mahathmá Ghándího, pevnost Amber u Jaipuru. V tomto růžovém městě pak
pohádkový Maharádžův palác, Hawa Mahal (Palác větru), či technický zázrak observatoře Jantar Mantar. Ve státě Utarpradéš
Tajemný Fatéhpur Síkrí, pevnost Ágru a s vycházejícím sluncem, konečně Taj Mahal, jeden ze sedmi novodobých divů světa.
Velmi zajímavé byly také obrázky a povídání o každodenním životě, zvyklostech a jídelníčku tak, jak je Karla měla možnost
zaznamenat během své cesty. Indie je země, ze které chcete první den okamžitě pryč, ale když se vracíte domů, chtěli byste ještě
zůstat.
Vzhledem k tomu, že nedávno byla Karla v Číně, těším se, že se na jaře dočkáme dalšího zajímavého vyprávění a promítání o
této vzdálené zemi.
Na další setkání při akcích pořádaných naší obecní knihovnou se těší Vaše knihovnice, Karla, Jiřka a Zuzka

Mimi - Disco „s mazlíkem“ 2014
Již druhý ročník oblíbené diskotéky pro nejmenší tanečníky se 4. října uskutečnil v prostorách ateliéru naší mateřské školy. I
tentokrát se sešla pěkná „partička“ tanečníků a tanečnic a zájem o účast v naší taneční párty byl opravdu velký. Leč nerady,
musely jsme několik maminek s dětmi odmítnout. Je to z toho důvodu, že v prostorách ateliéru může být pouze určitý počet
návštěvníků, a to jsme musely respektovat. Z tohoto důvodu je proto nutné se vždy přihlásit včas.
Tento ročník byl výjimečný také v tom, že děti si měly přinést svého „mazlíka,“ se kterým tančily, takže se tady sešlo hodně
méďů, panenek či jiných kamarádů.
Na začátku se děti opět nejprve zahřály při tanci, zapojily se dokonce i maminky. Po zahřátí následovala první soutěž, a to
foukání bublin z bublifuku. Bylo vidět, že všechny děti od minulé diskotéky doma pilně trénovaly, protože pro porotu bylo moc
těžké zvolit vítěze v této kategorii a určit, kdo to udělal tu největší bublinu..
Po celou dobu bylo pro děti připravené malé občerstvení, aby se mohly dostatečně posilnit, čekala je totiž soutěž nejnáročnější, a
to tanec pod tyčí. Tentokrát byli malí tanečníci rozděleni dle věku, na malé a velké tanečníky a musím říci, že i v této soutěži
bylo vidět, že děti jsou mimořádně šikovné a pohybově nadané, protože takové taneční kreace, které předváděli jak malí, tak
velcí tanečníci, se jen tak nevidí. Horko těžko jsme vybraly ty nejlepší, dokonce museli být odměněni dva z každé kategorie.
Zábava pokračovala v tanečním duchu a ani jsme se nenadály a byl tu závěrečný výběr nejlepšího tanečníka a tanečnice. Spolu s
maminkami, které své děti doprovodily, jsme se pořádně zapotily, protože všechny děti tančily moc krásně.
A aby nebylo nikomu líto, že nic nevyhrál, všichni účastníci si odnesli diplomy za účast a drobné sladkosti. Určitě budu mluvit
za všechny, když řeknu, že jsme si to všichni opět velmi užili a bylo to velmi příjemně strávené dopoledne.
Několik fotografií z celé akce je k dispozici na webových stránkách obce.
Pro ty z vás, kdo jste se nemohli zúčastnit, protože jste byli třeba nemocní, máme dobrou zprávu. Chystáme pro vás již třetí
ročník Mimi Disca. Termín konání se včas všichni dozvíte buď v obecní knihovně nebo na stránkách Nového Zebrinu.
Naši milí malí kamarádi. Společně s tetou Zuzkou vám přejeme, aby se vám splnila všechna přání a aby vám všem Ježíšek
nadělil dárečky, které jste si přáli. A nezapomeňte, že za námi můžete přijít také do knihovny, máme zde pro vás spoustu pěkných
knížek.
Krásné Vánoce, milé děti, a těšíme se na setkání s vámi v novém roce.
Tety Jiřka a Zuzka
Foto: Zuzana Čermáková
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Knihovna
Nová otvírací doba v knihovně
Sibřina

Plánované akce knihovny 1.
pololetí 2015

Vážení čtenáři,
posledním dnem, kdy budete moci v
letošním roce navštívit knihovnu, bude
středa 17. 12. 2014 v čase, na který jste
zvyklí, tj. od 16:30 do 18:30 hod.
Od nového roku pak dochází k zavedení
nové otvírací doby, přičemž první návštěvu
knihovny můžete uskutečnit dne 7. 1. 2015
v čase od 16:30 do 17:30 hod. Po té se na
vás budeme těšit vždy každou středu ve
stejném čase.
Pokud byste potřebovali zajít do knihovny
mimo stanovenou otvírací dobu, lze se
domluvit telefonicky nebo mailem.
Tel: 777 782 266
Mail: knihovna@sibrina.cz

Bezplatný, vzdělávací seminář o
rodinných financích, zasedací místnost
OÚ (21.1.2015)
Přednáška a promítání o Číně (Karla
Mellerová)
Přednáška a promítání o Vietnamu
(Zuzana Čermáková)
Čtení dětem z MŠ
Mimi diskotéka, pro děti od 2 do 10 let
Taneční zábava s kapelou Galaxis

Těšíme se na Vás i v novém roce a přejeme
vám příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Vaše knihovnice Zuzka, Karla a Jiřka

Obecní knihovna v Sibřině spolu
s Obecním úřadem Vás srdečně
zve na přednášku spojenou s
promítáním

Termíny všech akcí se včas dozvíte na
webových stránkách knihovny a
prostřednictvím pozvánek na nástěnce
obce a v knihovně.

BOLÍVIE - PERLA JIŽNÍ AMERIKY
STARÉ INDIÁNSKÉ ŘÍŠE a
PŘÍRODNÍ KRÁSY HORSKÝCH
MASIVŮ
Přijďte se spolu s námi vypravit do
horských masivů a půvabných údolí perly
jižní Ameriky- Bolívie, kolébky starých
indiánských říší, ale i do světa dnešních
moderních indiánů, potomků starobylých
civilizací.
Přednáší: Ing. Pavel Heřtus
Termín: 15. ledna od 18,00, Zasedací
místnost Obecního úřadu Sibřina
Malé občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás,
Vaše knihovnice Zuzka, Jiřka a Karla

Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku
Dne 29. 11. 2014 se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku před Obecním úřadem. Tradiční akce vypukla v 16 hodin
na dvoře obecního úřadu, kde pro návštěvníky byl připraven bohatý
program. Každý, kdo přišel, si mohl vlastnoručně vyrobit vánoční
svícen nebo se dle staročeské tradice, v podobě pouštění lodiček z
ořechů, dozvědět, co ho v novém roce čeká a nemine. Děti, za patřičné
podpory dospělých, si mohly v zasedací místnosti vyrobit vánoční
přáníčka a ozdoby, kterými pak ozdobily venkovní stromeček.
V naší knihovně pak probíhal den otevřených dveří, takže zájemci,
kteří doposud nejsou našimi čtenáři, tak měli možnost prohlédnout si
pěkné knihy, příp. si bezplatně založit průkazku a stát se našimi
stálými čtenáři.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě výborných
klobás, párků v rohlíku, bramboráků nebo třeba trdelníku, na který se
nakonec vyplatilo počkat. Jelikož nám později trochu přituhlo,
svařené víno, kterého se ten den vypilo určitě dostatek, přišlo vhod.
Pro děti byl zdarma připraven teplý čaj.
Před 18. hodinou se svým vystoupením přišly děti z mateřské školy s
paní ředitelkou a zazpívaly nám známou koledu „Štědrý večer
nastal“. Po jejím zanotování zástupce Obecního úřadu, paní Bětíková,
popřála všem přítomným krásné svátky, místní hasiči rozdali všem
prskavky a nastal okamžik, na který všichni čekali, slavnostní
rozsvícení stromečku..
Po té se ještě někteří odebrali ke stánkům, aby si pochutnali na nějaké
dobrotě, přičemž někteří vytrvalí jedinci zůstali déle, aby si
dostatečně vychutnali výborný mok.
Ráda bych poděkovala všem, kdo se na celé akci podíleli, za skvělou
spolupráci. Především pak našim hasičům a panu Křelinovi.
Tak šťastné a veselé, přátelé a na viděnou příště.
Jiřina Neckářová
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Poohlédnutí za podzimní fotbalovou částí SK Viktoria Sibřina 2014 - 2015
Před nástupem fotbalové soutěže do týmu přišel nový trenér Milan Babovák.
Naše "A" mužstvo nastupovalo do soutěže bez hráčů, kteří se ještě po jarní části nemohli ze zdravotních důvodů zapojit do soutěže:
Chumlen Jan, Chumlen František, Jašek Tomáš, a to se projevilo na výsledcích zápasů. Měli jsme velké problémy s účastí hráčů na
zápasech. Po ukončení aktivní činnosti hráčů v jarním soutěžním kole došlo k dalšímu úbytku hráčů: Koliandr Martin, Jáchym Jan,
Novotný Lukáš, Taraležkov Martin a Adam Jakub. Z tohoto důvodů jsme začali opět shánět hráče, abychom soutěž mohli hrát.
Podařilo se nám na hostování získat hráče z Českého Brodu Tomáše Bánského, z Prahy přišel Martin Provázek, Jakub Jasanský,
Andrei Losonczi a Sergi Laurentiu, hráč z Rumunska. Ale to nebylo vše. Do základu nenastoupil ani David Štorc a došlo opět k dalším
zraněním hráčů, a to Lišky Petra, Šrámka Jana a Paula Bakera. Takže jsme byli opět oslabeni o další hráče a naše výsledky tomu také
odpovídají. Propadali jsme se až do spodních pater tabulky. V součastné době, po odehrání podzimní části, jsme na 12. místě tabulky.
Přípravné zápasy: SK Sibřina : Dolní Břežany 6 : 2
SK Sibřina : Tuchoraz
2:5
SK Sibřina : Vyšehořovice 4 : 5

Mladší přípravka + Starší přípravka
Hlavní trenér..........Asistent trenéra / webmaster
Lukáš Fuksa...........Lubomír Mokrý

Bylo odehráno 13 mistrovských zápasů:

Trenér - mladší přípravka
Foltýn Jiří
Konečná tabulka a odehrané zápasy ml.př.
podzim 2014

Sibřina : Šestajovice
Zápy : Sibřina
Sibřina : Úvaly
Mnichovice : Sibřina
Sibřina : Hrusice
Mukařov : Sibřina
Sibřina : Klíčany

1:1
10 : 0
3:4
3:1
2:1
4:0
1:7

V.Popovice : Sibřina
Sibřina : V yžlovka
Kostelec u Kř. : Sibřina
Sibřina: Stř. Skal.
Sibřina: Radonice
Kunice : Sibřina

4:1
0:4
5:2
1:0
1 : 2,
1 : 3,

Na vstřelení 16 branek se podíleli : Tuháček 4 ,Losonczi 4,
Kubín 3, Kodýtek 2,Baker1, Tejkl 1
Zápasy
datum

skóre střelci gólů
Zajíček, Foltýn, Tröster, Zajíček, Kejř,
7.9.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Škvorec 6:1
Mazura
7.9.14 SK Viktoria Sibřina-Čechie Tuklaty
3:1 Zajíček, Zajíček, Zajíček
7.9.14 SK Viktoria Sibřina-SK Úvaly
0:20 ---------SK Viktoria Sibřina-FK Brandýs - Bol.
7.9.14
1:1 Tröster
A
7.9.14 SK Viktoria Sibřina - SK Světice B
2:6 Mazura, Foltýn
13.9.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Škvorec 3:4 Mazura, Tröster, Fořt
13.9.14 SK Viktoria Sibřina-Čechie Tuklaty
2:1 Foltýn, Zajíček
13.9.14. SK Viktoria Sibřina-SK Úvaly
0:16 ------------SK Viktoria Sibřina-FK Brandýs - Bol.
13.9.14
2:16 Tröster, Foltýn
A
13.9.14 SK Viktoria Sibřina - SK Světice B
0:7 ---------------28.9.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Škvorec 2:0 Foltýn, Foltýn
28.9.14 SK Viktoria Sibřina-Čechie Tuklaty
2:4 Štěrba, Foltýn
28.9.14 SK Viktoria Sibřina-SK Úvaly
0:18 -----------SK Viktoria Sibřina-FK Brandýs - Bol.
28.9.14
0:5 ------------A
28.9.14 SK Viktoria Sibřina - SK Světice B
1:5 Mazura
12.10.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Škvorec 3:3 Mazura, Foltýn, Foltýn
12.10.14 SK Viktoria Sibřina-Čechie Tuklaty
1:1 Mazura
12.10.14 SK Viktoria Sibřina-SK Úvaly
0:16 -----------SK Viktoria Sibřina-FK Brandýs - Bol.
12.10.14
0:5 -----------A
12.10.14 SK Viktoria Sibřina - SK Světice B
2:5 Mazura,Foltýn
25/26.10 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Škvorec 2:0 Foltýn, Mazura
25/26.10 SK Viktoria Sibřina-Čechie Tuklaty
3:1 Mazura,Mazura,Lesonický
25/26.10 SK Viktoria Sibřina-SK Úvaly
0:14 ------------SK Viktoria Sibřina-FK Brandýs - Bol.
25/26.10
1:8 Foltýn
A
25/26.10 SK Viktoria Sibřina - SK Světice B
0:7 -------------8.11.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Škvorec 3:4 Mazura, zajíček, zajíček
8.11.14 SK Viktoria Sibřina-Čechie Tuklaty
6:4 Foltýn, Kejř, Tröster, Mazura, Foltýn, Kysela
8.11.14 SK Viktoria Sibřina-SK Úvaly
0:14 ----------------SK Viktoria Sibřina-FK Brandýs - Bol.
8.11.14
1:10 Foltýn
A
8.11.14 SK Viktoria Sibřina - SK Světice B
2:10 Foltýn, Kejř

průběžná tabulka
poř.

tým

V

R

P

1.

SK Úvaly

24

2

4 317:51

skóre body
74

2.

BFK Brandýs - Bol. A 22

2

6 201:73

68

3.

SK Světice

22

1

7 149:70

67

4.

SK Viktoria Sibřina

7

3

20 48:199

24

5.

TJ Sokol Škvorec

6

2

22 52:236

20

6.

Čechie Tuklaty

3

1

26 42:190

10

zápas

Konečná tabulka podzim 2014 a odehrané
zápasy st.př.
průběžná tabulka
poř. tým
V R P skóre
1. TJ Slavia Louňovice
12 0 8 54:26
2. SK Podlipan Přišimasy 11 2 7 28:22
3. SK Světice
10 1 9 24:28
4. TJ Sokol Struhařov
8 5 7 17:39
5. SK Viktoria Sibřina
4 2 14 16:27

body
36
35
31
29
14

Zápasy
datum zápas
6.9.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Slavia Louňovice
6.9.14 SK Viktoria Sibřina-SK Podlipan Přišimasy
6.9.14 SK Viktoria Sibřina-SK Světice
6.9.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Struhařov
20.9.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Slavia Louňovice
20.9.14 SK Viktoria Sibřina-SK Podlipan Přišimasy
20.9.14 SK Viktoria Sibřina-SK Světice
20.9.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Struhařov
4.10.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Slavia Louňovice
4.10.14 SK Viktoria Sibřina-SK Podlipan Přišimasy
4.10.14 SK Viktoria Sibřina-SK Světice
4.10.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Struhařov
19.10.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Slavia Louňovice
19.10.14 SK Viktoria Sibřina-SK Podlipan Přišimasy
19.10.14 SK Viktoria Sibřina-SK Světice
19.10.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Struhařov
2.11.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Slavia Louňovice
2.11.14 SK Viktoria Sibřina-SK Podlipan Přišimasy
2.11.14 SK Viktoria Sibřina-SK Světice
2.11.14 SK Viktoria Sibřina-TJ Sokol Struhařov

skóre
1:4
0:2
0:1
5:2
1:3
2:3
1:5
1:3
1:2
1:0
2:1
1:1

střelci gólů

0:4
0:1
2:3
1:2

----------------------Stehlík, Stehlík
Drobný

------------------------Fuksa
Drobný, Drobný
Drobný
Schreiber
Stehlík
Jahoda
Drobný, Drobný
Stehlík

Závěrem chci poděkovat všem divákům a příznivcům sibřinského fotbalu a přeji příjemné prožití vánočních svátku, hodně zdraví,
štěstí a mnoho osobních úspěchů v novém roce 2015.
Velké poděkování sponzorům sibřinského fotbalu
………………………………………………………..
Kukačka Zdeněk
předseda klubu
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SOS forum
Od dušiček do adventu, aneb
Podzimní tvořivé dílny sdružení SOSák.

Každý listopadový víkend byly pro
zájemce ze Sibřiny, blízkého i dalekého
okolí, připraveny již tradiční tvořivé dílny.
Dílny se konají již více než deset let. V
tvořivé atmosféře pod rukama dětí,
maminek, tatínků a tetiček vzniklo
nepřeberné množství originálních šperků,
papírových lampionů, malovaných
světýlek, voňavých přírodních mýdel,
netradičních hodin, balicích papírů,
korálkových ozdob, malovaných talířů a
nakonec i více než 130 adventních věnců
na vrata či vánoční stůl. První adventní
neděli do SOSÁKOVA přilétli andělé s
andělskou poštou spojenou s vánočními
zvyky a trhem lektorských i dětských
prací.
Jsme rádi, že do nového centra spolku
během listopadových dílen zavítalo na 300
lidí a lidiček.
Tvoření v SOSÁKOVĚ však nekončí.
Spolek připravil tvořivá vánoční
dopoledne pro žáky I. stupně základních
škol a předškoláky z MŠ. Během prosince
tak navštíví centrum dalších 180 dětí ze
škol a školek z blízkého okolí. Děti s paní
učitelkou zamíří do SOSÁKOVA, aby si
zde pod vedením našich lektorek vytvořily

slaměné řetězy, staročeský vrkoč, plstěné
šperky, svíčky a domácí mýdla. Kromě
tvořivých činností na ně čekají i společné
aktivity. Nabízí se jim odlévání vosku s
věštbou, podívání se originálním
způsobem, jak daleko v čase je od narození
Ježíška, či získání vánoční bajky z ořechů.
Na závěr Vás všechny srdečně zveme 24.
12. ve 14 hodin ke kapličce v Sibřině, kam
pro vás přivezeme světlo z Betléma,
zazpíváme koledy a vyslechneme krátké
sváteční povídání pana faráře Ondřeje
Salveta z Kolodějské farnosti.
Přejeme všem hezké a klidné vánoční
svátky a šťastný vstup do nového roku
2015.
Michaela Vítková a SOSáci
Sosákov otevřel své brány andělům
Skupina andělů sestoupila z nebe. Ptáte se
kam? Na Palouček do Sibřiny. Přiletěli
vyzvednout dopisy pro Ježíška. Své brány
jim otevřela Oáza kultury a vzdělávání,
zvaná též SOSákov. Dopis s přáním mohl
přinést každý. Ti co zapomněli, si mohli
namalovat nebo vyrobit přáníčka přímo na
místě. Za dopis vhozený do stříbrné
nebeské schránky děti i jejich doprovod
obdržely andělský podací lístek s razítkem
jako potvrzení, že dopis doputuje do
nebeských výšin. Dostaly i andělskou

prskavku.Symbol světla, kterým na závěr
společně rozsvítily vánoční stromeček.
Atmosféru první adventní neděle
dotvářely koledy, trh s vánočním zbožím a
zvyky. K mání byly i sváteční dobroty a
andělské moky. Trh nabízel adventní
věnce, dekorace z tvořivých dílen a
keramiku. Výtěžek bude použit na další
akce, především na dlouhodobě
realizovaný projekt s názvem Tvořivá
setkání a kultura na vsi pro širokou
veřejnost.
Andělská pošta je akce, kterou spolek v
obci pořádá již několik let. Tuto dlouhou
tradici si s trochou nostalgie připomněli
členové spolku promítáním záznamů
starých vánočních her, kde jednotliví
členové účinkovali a sehráli
nezapomenutelné role. A bylo na co
koukat! Kdo by zapomněl na legendárního
létajícího anděla v okně obecního úřadu
nebo na pódiu v Kolodějích? Na Josefa a
Marii na lyžích nebo na andělské chóry hry
Tříkrálové ještě v prostorách
nezrekonstruované mateřské školy?
Na závěr andělé vzkazují, abychom dobře
uschovali podací lístek až do Štědrého dne
za oknem jako znamení pro Ježíška, aby
našel cestu. Reklamace budou vyřizovány
úřadem „Nejvyššího“.
Michaela Maladiová Synková

Halloween party 8.11.2014 - 3.ročník v restauraci U Pofika
Restaurace U Pofika pořádala letos oblíbenou Halloween
party, zúčastnilo se přibližně 50 lidí, z toho 17 masek. Některé
z nich byly opravdu věrohodné.
Soutěžilo se o nejlepší masku, sami se můžete přesvědčit na
našich fotkách, že bylo z čeho vybírat. Samozřejmě nechyběla
hudba 90. let i současná hudba, o kterou se postaral Dj Stanley.
Tančilo se do ranních hodin.

ve

Věříme, že se Vám naše akce líbila a při 4. ročníku se přijdete
též pobavit a ukázat se v těch nejlepších maskách na Halloween
party 2015.
Děkujeme všem zúčastněným.
Vaše restaurace
U Pofika.

Akce 2015 U Pofika:
Březen - Dětský karneval ve spolupráci O.S. Sibřinka
Maškarní rej pro dospělé
Květen - Guláš Fest - soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, zahrají tři hudební kapely.
Více informací brzy zveřejníme.
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Představujeme Vám
Tr o c h u n o s t a l g i c k ý r o z h o v o r s e
STANISLAVEM PODLIPNÝM starším
Milí čtenáři, myslím, že Standu
Podlipného, majitele restaurace U Pofika
všichni znáte.
Předpokládám, že většina z Vás už někdy
do restaurace U Pofika zavítala, ať už na
oběd nebo na výtečného Bernarda a
tlačenku či utopence nebo matesy. Nebo
jste se možná zúčastnili některé z akcí,
které pro Vás restaurace U Pofika nyní v
čele se Standou Podlipným juniorem
pořádá.
Standa „Pofik“ Podlipný je místním
pamětníkem a rodákem. Věřím, že Vás
jeho vyprávění o tom, jaké to tu bylo ještě
před sametovou revolucí, zaujme stejně
jako mě.
Stando, budu moc ráda, když si trochu
před Vánoci zavzpomínáš na staré dobré
časy. Zažil jsi toho tady hodně. Ty jsi se v
Sibřině narodil?
Ano já pocházím ze Sibřiny a celý život
tady žiju. Vyučil jsem se truhlářem. V roce
1970 jsem převzal truhlářskou provozovnu
v Újezdě nad Lesy, tam jsem pracoval pak
už jako samostatný podnikatel až do roku
1994.
Ty jsi, ale také v Sibřině starostoval. Jak to
přišlo, že ses stal místním starostou?
No já jsem byl hodně činný v 70. letech
minulého století v místní tělovýchovné
jednotě Sokol. Cvičilo se v tehdejší
hospodě v malé tělocvičně. Bylo to tam,
co má dnes sídlo a provozovnu Pavel
Liebsher a PLK Bazény shop. Díky své
činnosti v Sokole jsem se stal i
zakládajícím členem fotbalového oddílu
Viktoria Sibřina spolu s Vladislavem
Kukem. V roce 1976 jsem se stal
předsedou místního národního výboru
(MNV). Tehdy ještě patřila pod nás i
Květnice. Květnice se osamostatnila až v
roce 1994.
Kde měl MNV své sídlo?
No tam, co je dnes obecní úřad byla stará
budova, kde byla jedna místnost pro MNV.
Když jsem převzal MNV, v obci chyběla
základní vybavenost a peníze. Byl tu jen
malý krámek kousek od nynější Viony, jak
je autobusová zastávka. Já jsem chtěl
postavit novou prodejnu. V roce 1978 se
nám povedlo udělat v obci část vodovodu
do školy ( dnešní MŠ, pozn. redakce) a
školky, ta byla v ulici Z kopečka, tam co
dnes má sídlo ZAPP. Na vodovod se
napojila i nová prodejna, která byla
dokončena v roce 1986. Stavěla se v akci Z
dva roky. (Akce Z , byla v tehdejším
Československu oblíbený způsob
výstavby a financování investičních akcí
formou brigád občanů a půjčky od státu,

pozn. redakce). Prodejna se pak prodala
Jednotě, jak to bylo dříve obvyklé.
Prodejna byla tam, co dnes sídlí
LEDOCOM.

a byly kvůli tomu v minulosti neshody.
Obec Sibřina je ale vlastníkem budov a
pozemku. Ještě za mého starostování jsme
to koupili od původní majitelky pozemků.
Po roce 1994 jsem se věnoval čistě už jen
restauraci.

Do kdy prodejna fungovala?
No už si to přesně nepamatuji, ale
fungovala dlouho. Já ji měl jeden čas i v Ještě jsem se chtěla zeptat na ten zvláštní
pronájmu, ale pak jsem to předal jinému název „Pofik“. Jak to vzniklo, je to snad
přezdívka?
majiteli.
V roce 1992 jsem ustanovil firmu s.r.o.
Dobrá, ale vraťme se ještě k úřadu, jak to Byla to začáteční písmena Podlipný a Filis
tehdy bylo? Asi nebylo jednoduché v POFI K.
tehdejší době sehnat peníze a materiál na K se přidalo automaticky, jdeme k
stavbu úřadu. Ještě si dobře pamatuji, jak Pofikovi.
špatně se sháněl stavební materiál a Stando, je čerstvě po nových obecních
volbách. Co říkáš na nové složení radnice
řemeslníci.
Já měl v té době docela dobré kontakty, bez a co bys přál jako bývalý starosta dnešním
toho by to nešlo a značnou část prací jsme zastupitelům?
si zajistili sami. V roce 1986 jsem nechal Myslím, že by bylo pro obec velmi dobré,
vypracovat projekt na stavbu obecního kdyby se na úřadu přestali mezi sebou
úřadu a garáží. V té době jsme měli totiž dohadovat a začali společně pracovat na
velký vozový park: cisternu, autobus, věcech pro obec prospěšných. Chybí tu
traktor na výkopové práce a také své dílny, vodovod a kanalizace.
kde byla kovovýroba, zámečníci, klempíři, Tak doufám, že se toho brzy dočkáme.
zedníci a autodoprava. Naše drobné Na závěr obligátní prosba. Léta jsi vařil ve
provozovny měly tenkrát 20 zaměstnanců. své restauraci, mohl bys nám teď před
Tak jsme si mohli většinu prací zajistit Vánoci prozradit nějaký svůj oblíbený
sami, potřebovali jsme zapůjčit jen jeřáb. recept?
Obecní úřad jsme otevřeli v lednu roku Velmi rád občas dělám „ Kuřecí stehno po
kanadsku „
1989.
Připravíme si směs na obalení : hladká
No jsem opravdu ráda, že máme díky mouka, paprika, pepř.
vašemu úsilí tak pěkný úřad s poštou i Stehno potřeme česnekovou pastou a
krámkem. To v okolních obcích jsou na obalíme ve směsi. Dáme na rozpálený
omastek a opečeme z obou stran. Pak v
tom podstatně hůře.
Tebe ale známe jako majitele a t r o u b ě d o p e č e m e . P o d á v á m e s e
provozovatele restaurace U Pofika. Jak š ť o u c h a n ý m i b r a m b o r y n e b o
bramborovou kaší.
jsi se k tomu dostal?
Já jsem v roce 1991 koupil starší opuštěný
dům v dezolátním stavu, dnešní čp. 59. V Děkuji za pěkné povídání, jsem moc ráda,
rodině jsme měli řezníka, tak jsme tu že sis našel čas a připomněl nám, jaké to
otevřeli řeznictví a malou vinárnu. To jsme tu bylo dříve.
Přeji krásné vánoční svátky a hodně
měli až do roku 1996.
Po roce 96 se řeznictví zrušilo. Nemělo to zdraví do Nového roku.
už smysl, zvedly se náklady a stoupla Rozhovor vedla a zapsala Ing. Zuzana
konkurence okolních marketů. Takže Čermáková
zůstala jen vinárna. V roce 2002 jsme se
rozhodli to přestavět na větší restauraci, v
té době tu bylo asi 45 míst. V roce 2007/8
jsme začali s dalším přestavbou a
přístavbou do dnešní podoby. Já přestal
vařit už před 4 lety, po mně to převzal syn.
Je vyučený kuchař, takže vaří a stará se se
sestrou o provoz restaurace. Syn bydlí
nahoře v restauraci a dcera má byt na
nynějším obecním úřadu.
Je vidět, že ses zasloužil o řadu věcí tady v
obci. Jak dlouho jsi starostoval?
Starostou jsem byl od roku 1976 do roku
1994. V té době jsem vybudoval prodejnu,
nový obecní úřad, klubovnu a celý areál na
hřišti. Areál na hřišti stále není dokončený.
Nachází se totiž na katastru obce Květnice
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Vánoční zvyky
Znáte vánoční zvyky a tradice?

Vyzkoušejte..

Anděl se stal průvodcem vánočního času,
uplatňuje se jako typická vánoční
dekorace a také se objevuje v souvislosti s
průvodem sv. Mikuláše. Postava anděla
troubícího na roh zavěšená nad vánoční
stůl prý dokáže přivést do domu duše
zemřelých předků i usmířit rozkmotřené
příbuzné.

S vánočními svátky se v minulosti pojila Jaké bude v dalším roce počasí?
celá řada tradic, zvyků a pověr. Mnoho z
nich je již téměř zapomenuto, ale některé
přežily a staly se neodmyslitelnou součástí
našich Vánoc. Možná se vám některé níže
uvedené tradice a pověry zalíbí a ve Vaší
rodině se tak stanou běžnou součástí
Štědrovečerní stůl
vánočních svátků.
Hospodáři věštili z cibulových slupek. Z
cibule se naloupe 12 sukének, které
Štědrovečerní věštění
symbolizují měsíce v roce. Sukénky se
položí vedle sebe a každá se posype solí.
Rozkrajování jablíček
Tam, kde se sůl do rána rozpustí, v tom
měsíci se očekává déšť, naopak tam, kde
na sukénce sůl zůstane, očekává se sucho.
Tam, kde sůl pouze zvlhne, je znamení, že
měsíc bude z hlediska srážek vyvážený.

Vrátíme vše půjčené
Na Štědrý večer by nikdo neměl mít u sebe
Asi nejznámější tradicí je rozkrajování žádnou cizí věc, jinak by ho čekala jen Nejkouzelnějším dnem Vánoc je Štědrý
den a dobou Štědrý večer. Ke svátečně
jablíček. Šťastný mohl být ten, komu se při samá smůla a neštěstí.
nachystanému stolu by se měla celá rodina
rozkrojení jablíčka objevila hvězdička,
sejít v okamžiku, kdy se na obloze objeví
neboť i po celý následující rok ho Mazání medem
pronásledovalo štěstí. Objevil-li se kříž, Již zapomenutým slovanským zvykem je první hvězdička. V tu chvíli hospodyně
znamenalo to smrt či vážné onemocnění. namazat si na Štědrý den tváře medem, to zapálí svíčku a slavnostní hodování může
Stejně jako z jablíček se dříve věštilo také z proto, aby se všichni měli rádi. Možná by začít. Po celý Štědrý večer hořely na stole
vlašských ořechů. Pokud byl vnitřek stálo za to, tento zvyk obnovit, co myslíte? dvě svíčky, zhasla-li jedna z nich, věřilo se,
že do příštích Vánoc zemře hospodář nebo
ořechu černý, znamenalo to neštěstí a
hospodyně. Nohy stolu bývaly svázané
smutek, při zdravém jádru pak štěstí a
řetězem, aby celá rodina držela
radost.
pohromadě.
Dříve se prostírání stolu věnovala velká
Házení pantoflem a jiné tradice
pozornost. Symbolicky se na jeden roh
stolu pokládal pecen chleba, aby měla
rodina nadcházející rok co jíst. Na druhou
stranu pak slaměnka s trochou všeho, co
Stíny
Když se rozsvítí, dívají se všichni po pole ten rok dalo, to proto, aby se rodiny
stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka držela stejná úroda i po celý další rok. Do
třetího rohu se pokládaly peníze, aby si
zemře.
rodina zajistila blahobyt. Ve čtvrtém rohu
pak byla miska na kousky jídla pro slepice
a dobytek.
Vdavekchtivé dívky házely pantoflem,
Pokud máte tradiční vánoční večeři v
přičemž se postavily zády ke dveřím a
podobě kapra a bramborového salátu,
hodily pantoflem, který držely v pravé
schovejte si velké, lesklé šupiny. Tím
ruce. Mířil-li špičkou ke dveřím, dívka se
zajistíte, aby se ve vaší rodině držely po
mohla radovat, ovšem špička opačným
celý následující rok peníze. To, co se dříve
směrem pak znamenala, že dívka zůstane
nedojedlo, se pak rozdělilo mezi dobytek,
min. celý rok „na ocet“.
který prý tuto noc mluví lidskou řečí.
Děvčata také vkládala pod polštář svým
Stará lidová pověra také praví, že počet
milým hřeben se svými vlasy nebo část
stolovníků u štědrovečerního stolu by měl
svého oděvu, pokud na tomto polštáři muž
být vždy sudý. To proto, že smrt chodí
usnul, patřila první jeho myšlenka po Symbolika anděla
těsně před večeří obhlížet prostřené stoly a
probuzení onomu děvčeti a veselka byla
tam, kde by byla napočítala lichý počet, by
jistá.
se v následujícím roce pro někoho vrátila.
Svou budoucnost mohou dívky spatřit i v
Proto bychom v případě lichého počtu
magickém zrcadle, kdy se na čisté plátno
měli prostřít jeden talíř navíc pro
postaví skleněná nádoba naplněná čistou
náhodného kolemjdoucího.
vodou a podložená kouskem lesklého
Jedna pověra říká, že od štědrovečerního
plechu, za ní se pak postaví dvě svíce. Do
stolu se nesmí nikdo zvednout, dokud
takto zhotoveného zrcadla se pak asi
všichni ostatní nedojedí. Druhá pověra je
hodinu bez vyrušení dívají, citlivějším
však mírumilovnější, jediný, kdo se
osobám však stačí 10-12 minut.

Nový Zebrin 4 / 2014

Strana 14

Vánoční zvyky
Může od stolu zvednout je sama myšlenka vánočních dárků je tak stále
hospodyňka. Věřilo se totiž, že by se příští častěji nahrazena povinností uspokojit
všechna přání z dlouhého seznamu.
Vánoce nemuseli všichni ve zdraví sejít.
Součástí vánočního dárku však má být i
překvapení! Karel Čapek kdysi řekl:
Pouštění lodiček
„Zvláštní zázračností dárku je, když radost
přesahuje jeho cenu. Přeji všem, aby
dávali a dostávali jen šťastné dárky. “
Zkusme se toho, při letošním
obdarovávání, držet.

Jmelí zavěšené nad štědrovečerní tabuli
přinese štěstí a požehnání, každému
stolovníkovi splní jedno přání, pokud ho
zašeptá do první zapálené svíčky na
vánočním stromečku. V Anglii se od této
svíčky potom zapaluje staré, loňské jmelí,
aby se uzavřel magický kruh a do života
mohlo vstoupit štěstí nové. Jmelí má prý i
moc ochránit před čarodějnicemi a zlými
duchy.

Lití olova
Hod Boží vánoční (25. 12.)
Den, kdy bychom neměli nic dělat,
dokonce ani stlát postele, pouze se objímat
a radovat z blízkosti svých nejbližších,
nechodí se ani na návštěvy. Pokud však
Po večeři se pouštěly lodičky, které se někdo přijde, měl by donést koledu a
vyrábějí z vydlabané půlky vlašského popřát šťastných svátků.
ořechu s tenkou vánoční svíčkou. Aby byla
Olověné kuličky snadno zakoupíte v
síla věštby zachována, měl by si každý Svatý Štěpán (26.12.)
vyrobit svoji lodičku sám. V okamžiku, Na tento den bylo zvykem chodit prodejnách rybářských potřeb, roztavíte je
kdy zapalujete svíčku a vkládáte lodičku koledovat od domu k domu, přičemž na starší ocelové lžíci či naběračce nad
na hladinu, můžete položit jednu dobře koledníci byli odměněni kouskem otevřeným plamenem (stačí i svíčka).
štědrovky, ovocem příp. malým penízem. Připravte si nádobu se studenou vodou a
promyšlenou otázku.
Svatý Štěpán byl vyzýván na pomoc proti po roztavení olovo vlijte do vody. Lžíci s
bolestem hlavy, byl patronem koní a býval olovem dejte těsně nad vodní hladinu,
Vánoční stromeček
Zdobení stromků bylo ještě začátkem 16. zobrazován s kameny a s palmovou nesmíte lít z výšky! Po chvilce olovo
století katolickou církví považováno za ratolestí. Symbol kamenů proto, neboť byl zchladne, můžete je tedy vyjmout a začít s
věštěním jen pozor na křehkost olova,
p o h a n s k ý z v y k a j a k o t a k o v é obviněn z rouhačství a ukamenován.
polámané tvary se k věštění nehodí. Svůj
pronásledováno. Koncem 16. století se
odlitek si opět musí každý zhotovit sám a
zelené větve jehličnanů staly symbolem Jmelí
při jeho tavení a lití myslet na svá přání či
věčného života pravověrných křesťanů. Je
trápení, a položit jasně formulovanou
zajímavé, že první stromky prý byly
otázku. Máte-li více otázek, na které
věšeny za špičku od stropu. První
hledáte odpovědi, můžete si udělat odlitků
stromeček se rozsvítil v Praze roku 1812 ve
více.
vile ředitele Stavovského divadla Jana K.
Liebicha. O třicet let později se již stromky
Silvestr a Nový rok
prodávaly zcela běžně.
Rozdávání dárků

Rozdávání dárků symbolizuje přátelství a
křesťanskou lásku k bližnímu. Dárky
bychom měli rozbalovat až v okamžiku,
kdy se na nebi objeví první hvězda. Ta
symbolizuje hvězdu Betlémskou, která
zářila na nebi v době narození Ježíška. I v
dobách dřívějších bylo období Vánoc nebo
slunovratu na dárky štědré: sloužící
dostávali přilepšení k celoroční mzdě,
obdarovávali se žebráci a lidé bez domova,
bylo třeba obdarovat koledníky. V dnešní
době se novodobým zvykem stává, že se
obdarovává stále dražšími dárky. Tím
zaniká podstata vánočního dárku jako
dárku z lásky a nahrazuje ji snaha ohromit
cenou, kvalitou a kvantitou. Krásná

Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem.
Když byl z jeho dřeva zhotoven Kristův
kříž, strom prý hanbou seschl a změnil se v
rostlinu. Ta má Kristovo umučení
vykoupit tak, že zahrne dobrem všechny,
kdo pod ní projdou. Důležité však je,
abyste jmelím byli obdarováni, jen tak
budete po celý rok šťastni.
Odedávna lidé věřili, že jmelí ztělesňuje
živoucího ducha a je symbolem života a
ochranným talismanem. Přikládá se mu
moc vyvolat nebo udržet svazek mezi
dvěma osobami opačného pohlaví.

Všichni jistě znáte pranostiku: “Jak na
nový rok, tak po celý rok“ Takže, co dělat,
abychom po celý rok byli šťastní a zdraví?
Vyneste všechny odpadkové koše,
převlečte povlečení v postelích, vyperte a
vyžehlete prádlo, aby nikde nezůstal
nějaký „rest“.
Na Nový rok nikdy neservírujte drůbež,
nebo vám uletí štěstí. Naopak si dejte
čočku na všechny způsoby, to proto, aby se
vám penízky pěkně množily..
Dle internetového zdroje zpracovala Jiřina
Neckářová
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Zahradník Šikula radí
VYBÍRÁME KVĚTINY NA
ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL

Cyclamen persicum - brambořík

Vánoce - nejkrásnější svátky v roce, jsou
za dveřmi. Kouzlo Vánoc vyvolává nejen
uklizený, ale především nazdobený dům.
Při sváteční výzdobě věnujte patřičnou
pozornost také výběru vhodné vánoční
rostliny, která vám, spolu se svícnem,
navodí tu správnou vánoční atmosféru.
Pokud stále tápete, která květina je pro
podtržení sváteční atmosféry ta pravá,
představíme si ty nejčastěji používané.
Euphorbia pulcherima - vánoční
hvězda (Poinsettia)

Vánoční hvězda patří k nejčastějším
pokojovým květinám, které zdobí náš stůl
při štědrovečerní večeři. Pochází z
Mexika. Ceněna je především pro svoje
barevné listeny, které jsou nejčastěji
červené barvy, mohou být ale také růžové,
příp. různě probarvené, např. modré.
Samotné květy poinsettie jsou nenápadné,
žlutozelené a nacházejí se ve středu
barevných listenů. Dekorativní listeny se
začínají vybarvovat v období adventu,
příp. se probarvení urychluje úpravou
světelných podmínek.
Chcete-li se z vánoční hvězdy radovat co
nejdéle, substrát udržujte neustále vlhký,
vyšší vzdušnou vlhkost (pravidelné
rosení), v době květu je vhodné
přihnojování (běžné hnojivo na pokojové
rostliny). Dopřejte jí dostatek světla,
nikoliv však přímé slunce. Trpí molicemi.
Vánoční hvězdu lze namnožit řízkováním
(červen), ovšem pozor na ronící latex
(mléčná tekutina vytékající při poranění),
který je jedovatý a při kontaktu s pokožkou
hrozí nepříjemná alergie. V případě
potřísnění touto tekutinou je nutné
postižené místo okamžitě omýt vodou.
Vánoční hvězda vám může vydržet po
mnoho let. Po odkvětu ji přemístěte na
chladnější místo a snižte zálivku. V
předjaří ji seřízněte, na jaře přesaďte, přes
léto zalévejte a přihnojujte. Aby na Vánoce
opět vytvořila překrásné barevné listeny,
rostlinu od poloviny října pravidelně
zatemňujte nejméně na 12 hodin denně.

Další květinou, kterou lze dozdobit
sváteční stůl, je brambořík. Budete-li se o
něj dobře starat, nejen, že vám bude kvést
poměrně dlouho, ale příští rok vám
pokvete znova. Je chladnomilný (optim.
teplota 8 - 10° C), nejlépe dáte-li ho mezi
okna. V zemi má velkou plochou hlízu,
proto ho po odkvětu určitě nevyhazujte,
hlíza pouze zatáhne, ale opět naraší a
pokvete. Neumisťujte jej na přímé slunce,
ale spíše do stínu. Opatrně také se
zálivkou, vzhledem k tomu, že hlíza může
zahnívat, zalévejte vždy do podmisky, a to
odstátou vodou, přebytečnou vodu
pravidelně vylévejte. Když brambořík
dokvete a venku již nemrzne, můžeme
květináč vynést na stinné místo na zahradě
a výrazně snížit zálivku. Koncem léta se
objeví mladé listy, poté rostlinu přesadíme
do směsi složené z listové zeminy,
humusu, rašeliny a písku (v poměru
3:1:1:1). Se zálivkou začneme dva týdny
po přesazení. Pozor na škůdce v podobě
mšic a svilušek.
Vánoční kaktus - Schlumbergera
truncata (Zygocactus truncatus)

vyšlechtěny. Mají článkovité, lesklé
stonky. Květy jsou různých odstínů
červené, někdy bílé či žluté.
Vzhledem k jeho původu ho pravidelně
rosíme, stíníme a zaléváme. Přihnojujeme
hnojivy, v srpnu omezíme zálivku a
přeneseme do chladnější místnosti (min.
12 °C) a stále nezaléváme. Jakmile se na
stoncích objeví první poupata, přeneseme
jej do tepla a znovu začneme zalévat. Po
odkvětu zálivku opět snížíme a umístíme
ven. Vánoční kaktus má malé tajemství,
jakmile se objeví poupata, nesmíte s ním
hýbat, otáčet s ním, neboť pokud to
uděláte, poupata okamžitě shazuje.
Množí se roubováním či jednodušeji
řízkováním. Řízky odebíráme při
zaštipování nebo z matečných rostlin od
jara do července, řízek má 1 až 2 články.
Zakoření za 4-6 týdnů ve směsi rašeliny a
písku (poměr 1:1). Pokud tedy s
rozmnožováním začnete včas, můžete mít
na Vánoce pěkný dárek, příp. jej můžete
darovat, půjdete-li k někomu na návštěvu,
určitě hostiteli uděláte radost.
Jmelí bílé Viscum album - (mejlí,
omelí, gmejl, mýlí)
Ačkoliv se jedná o stálezelenou,
poloparazitickou rostlinu, nikoliv o
pokojovou květinu, nikdo si asi nedovede
představit Vánoce právě bez jmelí. Při
nákupu vybírejte pečlivě, především pak
věnujte velkou pozornost počtu bílých
bobulek na větvičce. Jedna tradice totiž
praví, že čím více bobulek na větvičce
máte, tím více štěstí vás čeká v příštím
roce. Podle zvyku smí každý muž, který
potká ženu či dívku pod jmelím políbit. Za
každý polibek se pak utrhne jedna bílá
bobulka, přičemž poslední se musí nechat
až do Vánoc, to proto, aby z domu neodešla
láska.Jmelí si můžete také sami velmi
jednoduše namnožit. Stačí, když na kmen
stromu, kde chcete, aby rostlo, nanesete
rozmačkanou bobulku. Nejlépe, pokud
jako hostitele využijete starší jabloně,
borovice, smrky, jedle, apod.

Tento kaktus pochází z deštných pralesů Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a co
Brazílie a od jeho původu se také odvíjí to, nejvíce bobulek na jmelí..
jak se o něj budeme starat. Dnešní vánoční
kaktusy jsou již mnohonásobně
Jiřina Neckářová

ZAHRADNÍK ŠIKULA
Zahradnické a aranžérské služby
Návrhy a realizace zahrad
Celoroční údržby zahrad a veřejné zeleně
Péče o trávníky
Aranžérské služby (kytice, věnce, výzdoby prostor)
Prodej a dovoz rostlin přímo na vaší zahradu
www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691, Sibřina
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Vánoční recepty
Až budete chtít svoji rodinu překvapit něčím vyjimečným,
nebo pohostit koledníky, vyzkoušejte slavnostní hvězdičkovou
střechu nebo banánky z odpalovaného těsta. Určitě Vám
budou chutnat.

Slavnostní hvězdičková střecha
Na cca 16 porcí budeme potřebovat:
Těsto
175 g hladké mouky
2 rovné lžičky kypřícího prášku do pečiva
100 g cukru
75 g změklého másla
3 vejce
1 lžíce mléka
Náplň
1 balíček Krémové náplně čokoládové Dr. Oetker
200 ml mléka
3 rovné lžíce moučkového cukru
125 g změklého másla
170 g džemu (nejlépe mírně nakyslý, např. višňový)
Na ozdobu
1 balení Marcipánu Dr. Oetker
½ vanilkového lusku „Bourbon“ Dr. Oetker
Dále budeme potřebovat
plech na pečení (30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s řezanou trubičkou
formičky na vykrajování ve tvaru hvězdičky (různé velikosti)

Nejprve smícháme mouku s kypřícím práškem a cukrem.
Přidáme máslo, vejce a mléko a vyšleháme ručním šlehačem
dohladka. Těsto naneseme na vymazaný a papírem na pečení
vyložený plech a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a
pečeme při cca 180 °C zhruba 12 minut.
Po upečení necháme plát vychladnout a připravíme si náplň s
mlékem, cukrem a máslem dle návodu na obale.
Z plátu odstraníme pečící papír a nakrájíme jej na 5 pruhů o
délce 30 cm, avšak každý různě široký )12 cm, 10 cm, 8 cm, 5
cm a 3 cm(. Proužky plátu potřeme džemem. Polovinou náplně
slepíme proužky tak, aby vznikla střecha. Druhou polovinou
náplně pomocí cukrářského sáčku nastříkáme pusinky.
Moučník pak uložíme do lednice a necháme tuhnout.
Na ozdobení vyválíme marcipán a pomocí formiček
vykrajujeme hvězdičky, kterými střechu ozdobíme. Nakonec
celý moučník posypeme dření z lusku.
Tip: moučník před servírováním můžete ještě posypat kakaem.
V případě potřeby je možné moučník i zamrazit.

Banánky se švestkovou náplní a skořicí
Na cca 8 porcí budeme potřebovat:
Na odpalované těsto
125 ml vody
50 g másla
80 g hladké mouky
špetka soli
2 vejce
Na posypání
2 rovné lžíce cukru
2 rovné lžíce mandlových jehliček
Na náplň
Švestkový kompot (asi 385 g po odkapání)
200 ml šťávy z kompotu
30 g cukru
1 balíček skořicového cukru
2 balíček Dort-želé červeného Dr. Oetker
200 ml smetany ke šlehání
1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
Dále budeme potřebovat:
plech na pečení (30 x 40 cm)
elektrický ruční šlehač
cukrářský sáček s hladkou trubičkou (průměr 8 mm).
Na přípravu těsta v kastrůlku svaříme vodu s máslem. Přidáme
mouku se solí a vařečkou vymícháme na hladké těsto, které se
nelepí na okraj kastrůlku.
Těsto vložíme do mísy. Přidáme vejce a vyšleháme elektrickým
ručním šlehačem dohladka. Těstem naplníme cukrářský sáček a
na plech vyložený papírem na pečení nastříkáme asi 8 cm
dlouhé banánky.
Posypeme cukrem a mandlemi a vložíme do předehřáté trouby,
pečeme při 190 °C asi 20 minut, přičemž prvních 15 minut
troubu neotvíráme.
Ještě teplé banánky podélně rozřízneme a necháme je
vychladnout.
Na přípravu náplně necháme švestky na sítku odkapat a šťávu
přitom zachytíme. Švestky nakrájíme na menší kousky.
V kastrůlku smícháme šťávu s cukrem, skořicovým cukrem a
dort-želé a asi 1 minutu vše povaříme. Odstavíme, přidáme
švestky a necháme vychladnout. Smetanu se smeta-fixem
vyšleháme šlehačem dotuha.
Na spodní díl banánků naneseme náplň, ozdobíme šlehačkou a
přiklopíme horním dílem. Banánky uložíme do chladničky a
necháme ztuhnout.
Tip: místo banánků lze z odpalovaného těsta upéct větrníky.
Nenaplněné banánky lze zamrazit. Před naplněním pak
necháme rozmrznout a krátce rozpečeme při teplotě pečení.
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Křížovka
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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 po telefonické domluvě
otevřeno do 20.00 včetně So a Ne.
Domex Prag spol.sr.o.
Kojická 1242
Praha 9- Újezd nad Lesy

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

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

