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Stupický 3D petanquový turnaj
V sobotních odpoledních hodinách ožilo stupické hřiště nebývalým ruchem, spousta dětí
skotačících na hracích zařízeních i mimo
ně, skupinky rozprávějících, či podivně se
míhajících dospělých přenášejících různá

zařízení, koše a krabice. Na stupickém hřišti
se odehrával již šestý ročník tradičního petanquového turnaje. Jak se osvědčilo v minulých letech, dámy a dokonce i někteří pánové
napekli dobroty, navařili čaj a kávu, dokonce

i zelňačka byla. Byly přichystány medaile,
poháry i další ceny. Počasí nám přálo, přišli Stupičtí i Sibřinští, dokonce i přespolní,
kteří se o turnaji dozvěděli z tisku. Po prezentaci družstev a » Pokračování na straně 7.

2× foto: Jan Inquort

Slavnostní otevření obecní knihovny
Všichni natěšení čtenáři, máme pro vás
dlouho očekávanou zprávu. Naše obecní
knihovna v Sibřině byla ve sváteční den
17. listopadu slavnostně otevřena, a to za
přítomnosti mnoha nadšenců z řad občanů. Pan starosta přesně v 18.00 hod.
slavnostně přestřihnul pásku, a jak to
při správném křtu bývá, nechybělo ani
šampaňské. Šampaňské teklo proudem,
což uvítali hlavně naši první čtenáři. Několik z vás se nemohlo dočkat prvního
dne otevření knihovny a hned, v rámci
slavnostního otevření, si založili průkazy čtenáře a horlivě vybírali, co si ten
večer budou číst před spaním. Každý se
předháněl, aby získal magické číslo 1
na svém průkazu, a myslím, že můžeme
prozradit, že naším prvním, oficiálním
čtenářem, se stal pan Jiří Lukačevič. Byly
jsme velmi potěšené, že nás v tento slavnostní den, navštívili naši první malí čtenáři, kterých, doufejme, bude postupně jen
a jen přibývat. Jakmile si všichni přítomní

hosté založili průkazy čtenářů a vybrali
první knihy, kterých je zde 6000 ks, čekalo
nás příjemné a hlavně zajímavé promítání
krátkých videí, jež při své cestě na Aljaš-

ku natočil pan Jiří Čermák. Podělil se s
námi o poutavé dobrodružství, které prožil
v této člověkem nedotčené krajině. Všem
přítomným se tajil dech, když jsme na dalším cestovatelském videu z Azor pozorovali

potápění se žraloky, přičemž někteří z nich
měřili až 3 m. Během promítání bylo pro
všechny přítomné připraveno bohaté a hlavně velmi chutné občerstvení, které pro nás
napekla Jiřka a Zuzka. Myslím, že budu
mluvit za všechny přítomné, řeknu-li, že
to bylo velmi příjemné podvečerní setkání a doufáme, že se v naší nové knihovně
budeme v tak hojném počtu setkávat i
nadále, např. při některé z našich akcí,
které pro vás plánujeme. Přijďte se mezi
nás podívat, určitě v naší knihovně naleznete spoustu krásných knih. Otevřeno
máme v pondělí od 15:30 do 18:00, ve
středu od 17:00 do 19:30 a každou první
sobotu v měsíci od 9:00 do 11:00 hod.
Roční poplatek za vystavení čtenářského
průkazu je 50 Kč, přičemž tuto částku od
vás bude knihovna požadovat až na začátku příštího roku. Standardní výpůjční doba
knih je 1 měsíc.
Vaše knihovnice Zuzka, Karla a Jiřka.
Jiřina Neckářová
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Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 30. 10. 2013 od 19–21
hod. Přítomní: Ing. Josef Novák, Alena
Cvejnová, Petra Kubánková, Ing. Václav
Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Ing. Lenka Stemberková, Jan Kožuský Omluveni:
Mgr. Věra Sirůčková Hosté: 13 občanů.
Zastupitelstvo projednalo: informace o
celkové ceně za rozšíření MŠ a stanovení
podílu pro obec Květnice. Celkové náklady
na rozšíření MŠ: 990 868,- Kč. Z toho neinvestiční náklady 152 797,- Kč. Květnice
uhradí na základě uzavřené smlouvy 75% z
celkových nákladů.
Zastupitelstvo schvaluje: Dodatek č.1 ke
smlouvě „Zpevněné plochy u MŠ Sibřina –
I. Etapa“ mezi obcí a zhotovitelem. Průběh:
starosta obce seznámil přítomné s průběhem prováděných prací. Nad rámec uzavřené smlouvy bylo provedeno: Zpevnění
povrchů štěrko-drtí z důvodu nedostatečné
pevnosti podkladu; Položení chrániček pod
zpevněnými plochami na pojezd a ovládání
vrat; Vybudování dešťové kanalizace pod
komunikací; Osazení odkrytých šachet.
Grafické znázornění víceprací je uvedeno v příloze č. 1. Původní cena dle SOD:
791.726,- Kč bez DPH; upravená cena pro
dodatek č. 1: 923.897,- Kč bez DPH (původní vyčíslení zhotovitele před úpravou
1.056.010,- Kč bez DPH). V průběhu realizace zpevněných ploch byla vydána objednávka na realizaci podezdívky a nového
oplocení za 82.600,- Kč bez DPH (původní
nabídková cena před úpravou: 118.500,- Kč
bez DPH). Pro – 7; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Zpráva kontrolního výboru: Kontrola
byla zaměřena na změnové hlášení týkající se projektu „Líbí se nám před školkou“.
Protokol kontrolního výboru – viz příloha
č. 2. Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku finanční kontroly provedené Krajským úřadem. Dílčí kontrola proběhla 25.
9. 2013. Většina nedostatků (evidovaných
od roku 2011) byla napravena.
Zastupitelstvo projednalo: Petici občanů
z lokality U Křenice (Žádost o projednání
připojení této lokality k obci Křenice).
Starosta obce seznámil přítomné s peticí
doručenou na OÚ Sibřina. Veřejného zasedání se účastnila organizátorka petice –

Mgr. Klára Štěpánková, která informovala
přítomné o důvodu sepsání petice (blízkost
k obci Křenice, dopravní dostupnost, spádovost do Říčan apod.) V návaznosti na
doručenou petici schůzka mezi starosty
obcí Sibřina a Křenice již proběhla. Bylo
dohodnuto, že bude svolána další schůzka
za účasti veřejnosti v obci Křenice.
Zastupitelstvo schvaluje: Poplatky za
svoz komunálního odpadu v roce 2014 a
poplatky za psa. Tabulka s poplatky je uvedena v příloze č. 3 zápisu. Pro – 7; Proti – 0;
Zdrželo se – 0.
Zastupitelstvo informuje: O provedeném
poptávkovém řízení na zhotovitele opravy
chodníku mezi pomníkem padlých a čerpací stanicí (přeložení panelů). Nejlepší
nabídku poskytla firma DePa - 18 600,- Kč
bez DPH. O dalším postupu vypracování
vize obce.
Obec očekává podklady pro vypracování
studie budoucí podoby sportovní areálu SK
Viktoria. Plánovaný termín předání soustavy studií (vizí) je 25. 11. 2013, prezentace
veřejnosti pravděpodobně 27. 11. 2013. Kdo
má zájem, může slečnu architektu zavolat a
sejít se s ní. Kontaktní údaje: Lucie Chytilová – tel.: 739 415 901.
Zastupitelstvo schvaluje: Částku 15 000,Kč na vypracování projektové dokumentace, na základě které budou moci být realizovány v suterénu MŠ technická opatření. Obec si nechala vypracovat posouzení
vlhkostního stavu zdiva v suterénu MŠ. Z
posudku vyplývá, že stav je velmi špatný.
Kopie posudku – viz příloha č. 4 zápisu. Pro – 6; Proti – 0; Zdrželo se – Lenka
Stemberková
Částku 58 700,- Kč na zhotovení projektové dokumentace na chodníky v obci Sibřina a Stupice. V rámci poptávkového řízení
na zhotovitele projektové dokumentace na
chodníky v obci Sibřina a Stupice (3 úseky) byly doručeny tři nabídky, ekonomicky
nejvýhodnější nabídku poskytla firma Realdom, (cena za realizaci PD: 58 700,- Kč
bez DPH). Pro – 7; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Finanční příspěvek pro žáky SK Viktoria
ve výši 4200,- Kč na nákup míčů. Pro – 7;
Proti – 0; Zdrželo se – 0
Zpráva finančního výboru: Proběhla kon-

trola celkových nákladů za rozšíření MŠ.
Dále proběhla kontrola hospodaření MŠ a
navýšení prostředků na provoz MŠ do konce roku z důvodu navýšení kapacity: nákup
vybavení, provádění neplánovaných oprav
a sanací v suterénu MŠ, navýšení částky za
vytápěné prostory. FV doporučuje navýšit
rozpočet pro MŠ o celkem 364.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje: Rozpočtové
opatření č. 4, kterým se upravují: Předpokládané příjmy obce: 9.050.546,- Kč.
Předpokládané výdaje obce: 8.595.219,- Kč
Hlavní změnou na straně výdajů je navýšení částky na provoz MŠ ve výši 364.000,Kč (poměrná část za vybavení bude refundována obcí Květnice). Dále byly v rozpočtovém opatření na straně příjmů (dotace) i
výdajů (realizace) eliminovány částky za
zateplení OÚ. Zateplení obecního úřadu
nemůže být tento rok realizováno díky chybě v energetickém auditu, Pro – 7; Proti – 0;
Zdrželo se – 0.
Požadavek na kontrolu využití finančních
prostředků poskytnutých spolkům v roce
2013 (podmínka pro přidělení prostředků
na rok 2014): Podmínkou přidělení dotace od obce na činnost v roce 2014 je odevzdání závěrečné zprávy s vyúčtováním
od 15.1.2014 do 30.1.2014 na obecní úřad (
včetně plánu akcí a rozpočtu na následující rok). Dále musí vyúčtování zkontrolovat
finanční výbor (nejpozději do 15. 2. 2014),
případně nedostatky musí být odstraněny
do 20. 2. 2014. Finanční výbor by v takovém případě písemně informoval o nedostatcích. Pokud tedy proběhne kontrola
hospodaření v pořádku, může spolek žádat
o finanční dotaci na další rok. Pro – 7; Proti
– 0; Zdrželo se – 0
Příspěvek obce ve výši 1500,- Kč na babybox v Praze 9 Hloubětínská ulice. Pro – 6;
Proti – 0; Zdrželo se – Václav Knytl
Příspěvek ve výši 1500,- Kč na kapelu na
svatomartinské hody. Pro – 6; Proti – 0;
Zdrželo se – Lenka Stemberková
Diskuse: Návrh na zřízení rady rodičů v
MŠ. Iniciuje paní Veronika Slámová, vychází ze zprávy inspekce. Obec tuto aktivitu vítá. Veřejné zasedání bylo ve 21:10
předčasně ukončeno z důvodu nevhodného
chování Mgr. Petra Drapáka.

Účast zastupitelů obce Sibřina na VZ v roce 2013
Datum VZ
3/20/2013
5/15/2013
6/26/2013
8/12/2013
10/30/2013

Novák
ano
ano
ano
ano
ano

Klapková
ano
ano
ano
ano
ano

Knytl
ano
ano
ano
ano
ano

Stemberková
ano
ano
ano
ano
ano

Kožuský
ano
ano
×
ano
ano

Kubánková
ano
ano
ano
ano
ano

Sirůčková
ano
ano
×
×
×

Cvejnová
ano
ano
ano
ano
ano

Omluveni:

Kožuský, Sirůčková
Sirůčková
Sirůčková
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Zprávy z obce, aneb co se v roce 2013 podařilo
Blíží se konec roku - tedy doba bilancování.
Rádi bychom se s vámi podělili o to, co se
obci v roce 2013 podařilo. Na zajištění chodu
obce se podílí celá řada lidí a dovolte nám
proto, abychom jim touto cestou poděkovali.
Ze zastupitelů bychom chtěli poděkovat především panu Václavovi Knytlovi, paní Aleně
Cvejnové a paní Petře Kubánkové. Práce zastupitelů nespočívá pouze v účasti na veřejných zasedáních, ale také v pomoci při řešení
každodenních problémů, plánování investičních záměru obce či organizování kulturních
a společenských akcí. Paní Kubánková pořádá obecní výlety, připravuje některé obecní
akce např. vítání občánků, mikulášskou besídku či posezení seniorů, apod. Pomáhá s
agendou svozu, třídění a recyklace odpadů,
pravidelně diskutuje aktuální témata především s obyvateli Stupic, kde bydlí. Pan Knytl
nám pomáhá především v oblasti technické
infrastruktury. Jako bývalý starosta z let
1998 – 2006 toho ví o obci z tohoto pohledu
nejvíce. Paní Cvejnová dochází na Obecní
úřad každou středu a pomáhá s administrativními záležitostmi. Dále bychom chtěli
poděkovat kontrolnímu výboru pod vedením
paní Sirůčkové a finančnímu výboru pod
vedením pana Knytla za kontrolní činnosti,
které jsou pro bezproblémový chod obce důležité. Obec má v současné době dva pracovníky na trvalý pracovní poměr. Paní referentku Petru Bětíkovou, která zajišťuje veškeré
administrativní práce a pana Jiřího Křelinu,
který se stará nejen o údržbu veřejného prostranství, ale provádí také zednické a zámečnické práce. Velký dík také patří těm, kteří
pro obec pracují jako brigádníci – panu Petru
Královi, paní Pazderové, a paní Šindelářové, kteří se starají o obecní zeleň; panu Janu
Královi, který pečuje o pořádek u stanovišť
separovaného odpadu, paní Roedlové, která
se stárá o to, abychom měli prostory obecního úřadu hezky uklizené, panu Lukavskému,
který v ranních hodinách střeží přechod u
MŠ a pánům Kloučkovi a Tláskalovi, kteří
udržují funkční veřejné osvětlení. Rádi bychom také poděkovali všem spolkům v obci
za podporu a za přípravu pěkných kulturních
akcí. Jmenovitě je to SK Viktorii Sibřina,
Sboru dobrovolných hasičů a občanským
sdružením SOSák a Sibrin.
Co se nám podařilo:
• Využití budovy obecního úřadu - Podařilo se najít nájemníka do uzavřené ordinace
praktického lékaře. Nyní je prostor upraven a
paní Bohuslava Kolářová zde provozuje masáže, reiki a pedikúru. Během října a listopadu byla v místnosti, kterou dříve využívala
paní účetní, vybudována obecní knihovna.
Velký dík patří těm, kteří se na vybudování
podíleli - paní Čermákové, paní Neckářové a

paní Mellerové. Na jaře byla zrekonstruována zasedací místnost spolu se vstupní místností. Na pracích se v hlavní míře podílel pan
Křelina a také pan Petr Krejčík. Stěny zdobí
krásné obrázky od dětí z výtvarného kroužku Pastelka. V příštím roce bychom rádi zrekonstruovali místnost, kterou sdílíme s paní
účetní a získali dotaci na zateplení obecního
úřadu (letos jsme byli nuceni z důvodu chyby
zhotovitele projektové dokumentace od zateplení ustoupit).
• Rozšíření budovy mateřské školy, zpevnění ploch a volnočasové aktivity – Z bytu
správce během prázdnin vznikla nová třída
pro dalších 20 dětí. Touto akcí vychází obec
vstříc okolním obcím, nehledě na to, že na
investici na rozšíření ze 3/4 přispívá obec
Květnice. Rozšíření je výhodné z ekonomického hlediska. Provoz budovy je finančně
dosti náročný především z důvodu vytápění
zkapalněným plynem. Obec získává prostředky na provoz ze státního rozpočtu právě
podle počtu dětí a také se na něm podílejí
obce, které s námi mají uzavřenou smlouvu
o umisťování dětí. V srpnu a září bylo provedeno zpevnění ploch v areálu MŠ – 1. Etapa.
Konkrétně se jedná o nové komunikace v
přední a zadní částí budovy a nová parkovací
místa. Původní projekt, na který získala paní
Michaela Vítková dotace z MAS Pošembeří,
bylo nutné upravit (nebyly vybudovány retardéry a zvýšený přechod pro obce a také nebyl realizován chodník vedoucí přes zahradu
v přední části areálu). Na jaře příštího roku
bychom rádi realizovali 2. Etapu, podle které by měla vzniknout parkovací místa podél
účelové komunikace k vysílači Na Skalce a
kolmo k budově MŠ. Tím by se eliminovalo
parkování u pomníku, a tudíž i přecházení hlavní silnice Sibřina – Újezd nad Lesy.
Nově probíhají ve třetím NP volnočasové
aktivity pod záštitou mateřské školy. Agendu
má na starosti paní Dagmar Křiklanová. Od
září je v MŠ začleněna výuka angličtiny. Děti
učí rodilý mluvčí původem z Londýna. Dále
zásluhou paní ředitelky probíhá vzdělávání
pedagogických pracovníků. V plánu je také
založení komise školské rady při MŠ. Tato
aktivita vzešla od paní Veroniky Slámové.
• Zeleň v obci – Pan Lukačevič se spolu s
paní Čermákovou, paní Kačerovskou a paní
Neckářovou zasloužili o výsadbu obecní lesní školky u vodárny. Paní Neckářová navíc
provedla kompletní inventarizaci zeleně.
Následně jsme podali (již dvakrát) žádost o
dotaci na výsadbu nových stromů a keřů. Bohužel, v obou případech jsme nebyli úspěšní. Třetí žádost o dotaci, které předcházela
diskuze na OÚ Sibřina a ve Stupicích na
dětském hřišti se nyní připravuje a do konce
roku bude podána.

• Stožár T-Mobile – Obec konečně dořešila
poměrně složitou právní situaci ohledně výstavby a budování stožáru T–Mobile v areálu
firmy Progres Servis. Stožár je nyní v provozu. Tím se zlepšilo pokrytí pro občany Sibřiny a Stupice, včetně rychlého přenosu dat.
• Sanace obecního vodovodu – Kontaminovaný vodovod byl kompletně sanován. Obec
je od září 2013 řádným provozovatelem. Jedná se o obecní vodovod, který je napájený
ze studny u cesty Na hrázi. Na vodovod je
napojena především mateřská škola, několik
domácností a firem v centru obce. Důležité je
podotknout, že obci se podařilo to, že náklady na sanace byly hrazeny městem Brandýs
nad Labem, kterému prostředky následně refinancoval Krajský úřad středočeského kraje.
• Lokalita U Křenice – Po dohadě s investorem v lokalitě U Křenice byly instalovány
navigační cedule s názvy ulic. Bohužel obec
v této lokalitě nevlastní žádný majetek, takže
nemůže nadále nic budovat. V plánu je ještě
umístění stanoviště separovaného odpadu,
ale tam je třeba splnit několik podmínek,
které v tuto chvíli nelze uskutečnit.
• Lokalita Na Březině – Na jaře příštího
roku bychom rádi upravili dětské hřiště a
umístili herní prvek pro nejmenší děti. V lokalitě byl velký problém s pouličním osvětlením, bohužel v minulosti nedošlo k řádnému
předání osvětlení obci, není žádný předávací
protokol. Bylo poměrně obtížné dát dohromady celou funkčnost osvětlení včetně určitého zmapování technického stavu. Nyní by
mělo být osvětlení funkční a pod kontrolou.
Po dosti obtížné práci se nám podařilo vyčíslit celkový rozdíl mezi smluvně plánovaným
výnosem a přijatými platbami za pozemky.
Obtížné to bylo především z toho důvodu, že
na Obecním úřadě chyběla část dokumentace
a museli jsme si ji vyžádat na Katastrálním
úřadě. Auditorem byla potvrzena celková
částka dluhu developera ve výši téměř 1,5
milionů korun. Částku vymáháme soudně
přes právního zástupce obce, neboť developer ji není ochoten uhradit.
• Vize rozvoje obce do budoucna – Obec
uzavřela smlouvu s firmou Cityupgrade, která se specializuje na využití potenciálu obce
na její další vývoj. Na konci letošního roku
odevzdá kompletní zpracované studie. Na
Obecním úřadě proběhla veřejná diskuse nad
tím, jaké lokality zpracovávat a co občané od
jednotlivých lokalit očekávají. Každý mohl
vyplnit dotazník a své názory architektům
tlumočit. V minulém Zebrinu jsme otiskli
návrhy zastřešení stanovišť pro směsný odpad. V tuto chvíli máme na jejich zbudování
vydaný územní souhlas. Architekti budou
své výsledky opět prezentovat na veřejném
projednání. »»
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Zprávy z obce, aneb co se v roce 2013 podařilo
• Hřiště ve Stupicích – Na podzim proběhlo veřejné projednání ohledně dalšího rozvoje dětského hřiště ve Stupicích. S občany
bylo diskutováno využití a možné umístění
nových herních prvků. Vzhledem k tomu,
že i hřiště ve Stupicích je zpracováváno architekty, necháme se překvapit jejich studií
a vybudování bychom chtěli řešit komplexně – jako celý areál. Je tedy na rozhodnutí
zastupitelstva, zda budeme na obnovu hřiště
žádat dotace, či ho vybudujeme z vlastních
prostředků. Během října byla v areálu dětského hřiště opravena dělící zeď.
• Autobusové zastávky – Provedli jsme
kontrolu výstavby autobusových zastávek,
která proběhla za našich předchůdců v roce
2011. Dodatkem ke smlouvě byla celková
smluvní cena za výstavbu snížena o cca
500.000,- Kč.
• Kanalizace – Obec má v tuto chvíli

zpracovaný projekt na vybudování kanalizace a vodovodu včetně dokumentace
pro provádění stavby – tedy jednotlivých
přípojek rodinných domů a na I. fázi výstavby má dokonce vybraného dodavatele.
Obstarání projektové dokumentace činilo
cca 3,5 mil. Kč.
Celou dobu bývalé vedení obce počítalo s
variantou připojení kanalizace na čistírnu
odpadních vod (ČOV) v Květnici. Bohužel
však z minulosti nemáme s obcí Květnice
žádný smluvní vztah, který by možné napojení upravoval. Vodovodní řád by měl být
dle projektové dokumentace rovněž napojen v Květnici. V posledních 18 měsících
proběhlo s obcí Květnice několik jednání,
při nichž jsme se snažili posunout dál, více
konkretizovat podmínky připojení a především to, zda je napojení reálné a kolik by
naší obec stálo. Je třeba říci, že situace s

čistírnou je velmi komplikovaná i pro samotnou obec Květnici, k dnešnímu dni má
několik nevyjasněných smluvních vztahů
s developery ohledně připojení a sama se
potýká s množstvím technických problémů.
Přepis písemného stanoviska obce Květnice je uveden pod tímto článkem. Z tohoto
důvodu jsme začali zvažovat variantu vybudování vlastní ČOV. Nechali jsme si vypracovat odhad investičních nákladů a první,
velmi jednoduchou analýzu proveditelnosti. Obdobně postupujeme i se zajištěním
zásobování vodou – tedy využití vlastního
zdroje vody s napojením na škvorecký vodovod či vodovod zásobující obec Křenice.
V nadcházejícím čísle Nového Zebrinu vás
budeme o těchto variantách informovat detailněji.
Vedení obce
Ing. Josef Novák, Mgr. Markéta Klapková

Využití technické infrastruktury obce Květnice
Obec Květnice v návaznosti na v minulosti předpokládané možnosti využití kapacit vodovodu, kanalizace a ČOV obce
Květnice pro potřeby rozvoje sousední
obce Sibřina uvádí, že reálnost tohoto záměru je závislá na vyjasnění řady otázek
a vyřešení s tím spojených předpokladů a
podmínek. Za zásadní považujeme:
1) Výchozí a všeobecné předpoklady - Obec Květnice nemá v současné
době platný územní plán, nelze proto
při plánování rozvoje kapacit ČOV a
vodovodu vycházet z bilančních údajů
chybějícího nástroje pro územní plánování. Předpokládaný termín vydání
nového UP je do 09/2014. Obec nezná
tedy reálné potřeby využití rozvojových ploch současných investorů a z
toho odvozených požadavků na kapacity infrastruktury obce, včetně stanovení výše finančních příspěvků a podmínek pro vytvoření plánovacích smluv.
2) Věcná a finanční problematika vodovodu, kanalizace a ČOV - předchozí
zastupitelstvo obce Květnice zajistilo
vypracování projektové dokumentace
pro rozšíření vodovodu a ČOV v obci
Květnice, včetně pokrytí výhledových
potřeb developerů a sousedních obcí Sibřina, Dobročovice a Sluštice. Bohužel
záměr nerespektoval jednak reálný čas
náběhu kapacit, nebyly zajištěny smluvní podmínky včetně financování (příspevky žadatelů). Kromě obce Sibřina se
doposud k záměru nikdo další nepřihlá-

sil. Obec Květnice je proto nucena tento
maximalistický a dnes nereálný záměr
přehodnotit po stránce technické, koncepční, časové a finanční. Obec Květnice, přes opakovaně podávané žádosti o
získání státní finanční dotace, neuspěla
pro neefektivnost hodnotících kriterií
nerealistických projektů vodovodu a čističky odpadních vod ČOV.
Přehlednou tabulku budoucích uživatelů-žadatelů vč. finančních podílů, který
je výsledkem údajů existujících projektů,
jsme Vám zaslali 20. 5. 2013.
2.1) Vodovod - rozšíření a posílení stávající sítě o nový výtlačný řad a vodojem
představuje po redukci záměru investici ve výši cca 40 mil. Kč (vč. projektu).
Bez příspěvků cizích podílníků je tato
investice nereálná, neboť podíl obce
Květnice je pouhých 6 mil. Kč. Zahájení
realizace je podmíněno také potvrzením
bilančního přídělu kapacity odběru vody
od VHS Kutná Hora. Provozovatel vodovodu Škvorec-Květnice tuto kapacitu
nemá a není schopen se vyjádřit k žádnému termínu, neboť vytvoření potřebné
kapacity je vázáno na realizaci nového
skupinového vodovodu z oblasti Káraný-Jirny-Úvaly.
2.2) ČOV - existující projektová dokumentace pro maximalistický výhled
9000 EO je nepoužitelná nejen pro vysoký investiční náklad cca 90 mil Kč,
ale i pro nereálnost zajištění přítoku
odpadních vod od 9000 EO. Je nutné

se proto zabývat etapovým rozšířením
této ČOV a to pro výhled 5-ti roků na
4500 EO a konečný výhled 10 - 15 roků
na 6500 EO. Pro neexistenci ÚP a nevyjasněné postoje a potřeby sousedních
obcí a developerů nelze stanovit přesnou
výši investičních nákladů, správní řízení
a reálný termín realizace.
2.3) Kanalizace – obecní kanalizace,
jejíž novou část vybudovali soukromí investoři, vykazuje nadměrnou přítomnost
balastních vod (nepřípustných). Obec
Květnice pro zlepšení stavu v kanalizaci a stavu průtoku do ČOV je nucena
realizovat oddělovací komoru na hlavní
stoce, čímž dojde ke snížení podílu dešťových vod ze splaškové kanalizace. Kanalizace ze sousední obce Sibřina bude
muset vykazovat vysoké parametry kvality, aby byla vyloučena přítomnost dalších balastních vod.
3) Závěr – Obec Květnice i přes výše
uvedené skutečnosti počítá i nadále
s možností využít ČOV obce Květnice i
pro obec Sibřinu. Je zapotřebí postupně
a ve vzájemné součinnosti řešit uvedenou problematiku. Současnou kapacitu
ČOV nelze využít, neboť dle posledního
stanoviska provozovatele ČOV VHS Benešov je tato kapacita plně vytížena, a
to jak v parametrech hydrauliky průtoku, tak i v povolených údajích látkového
zatížení.
Ing. Jiří Prouza,
Starosta obce Květnice
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Zprávy z obce – Mateřská školka
Ráda bych občanům naší obce sdělila, že
ke dni 31. 10. 2013 podala současná paní
ředitelka Zuzana Svobodová výpověď. Její
rozhodnutí vedení obce respektuje a chce
jí touto cestou poděkovat za dosavadní
práci a nasazení pro sibřinskou školku. V
novém zaměstnání ji přejeme hodně úspěchů!! Pro obec to ale znamená hledání nového ředitele. Obec tedy vypisuje konkurs
na post ředitele MŠ Sibřina.
Mgr. Markéta Klapková
Starosta obce Ing. Josef Novák
vyhlašuje v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., v platném znění o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) ve
znění pozdějších změn a doplnění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/ 2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí Konkursní řízení na
funkci ředitele / ředitelky MŠ Sibřina,
IČO 71007334; Mateřská škola Sibřina,
okres Praha-východ, Právní forma: Pří-

spěvková organizace; Adresa: Sibřina 100,
Sibřina, 250 84. Předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů: • plná způsobilost k právním úkonům • odborná kvalifikace, včetně příslušné praxe • bezúhonnost • zdravotní způsobilost (podle zvláštních předpisů) • znalost českého jazyka (
ve smyslu § 4 zákona) • všeobecná znalost
školských předpisů a školské problematiky. Požadavky: • předpoklady pro výkon
činnosti ředitele dle ustanovení § 3, 29a, 5
(popřípadě § 32a) zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v platném znění • znalost problematiky organizace a řízení ve
školství a příslušných předpisů. K přihlášce přiložte: • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní
zkoušce nebo diplom a vysvědčení o státní
zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu)
• doklad o průběhu zaměstnání a délce
pedagogické praxe včetně pracovního za-

řazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelů atd.) • strukturovaný profesní životopis • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah
4 stran formátu A4) • výpis z evidence
Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř.
doklad o jeho vyžádání • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
daného pracovního místa (ne starší 2 měsíců) • písemný souhlas se zpracováním
osobním údajů pro účely konkursního řízení. PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP do
funkce ředitele / ředitelky mateřské školy
je nejpozději od 1. 5. 2014. Přihlášky včetně všech výše uvedených příloh musí být
doručeny poštou nebo osobně do uzávěrky
konkursního řízení tj. nejpozději do 31. 1.
2014 do 17 hodin na adresu: Říčanská 15,
Sibřina, 250 84. Obálku označte heslem
KONKURS MŠ. Obec Sibřina si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a
případně vyhlásit nový konkurs.
Ing. Josef Novák
V Sibřině dne 13. 11. 2013

Zprávy z obce – Zasaď si svůj strom
V sobotu 28. 9. proběhla v areálu sibřinské
vodárny brigáda na sázení stromků v naší
nové lesní školce. Bohužel, účast veřejnosti
byla velmi nízká. Vlastně se dostavil jen pan
Jiří Král s vnučkou a dcerou. Pan starosta
byl na služební cestě, ale zastoupila jej
paní místostarostka Markéta Klapková.
Celá akce měla za úkol zapojit širokou
veřejnost do úpravy a zkrášlení našeho
okolí a zejména dětem ukázat, jak se
sázejí stromky, které pak budou krášlit naše dvě obce. Pan starosta připravil
krásné cedulky, kam si každý, kdo by si
zasadil svůj stromek, mohl napsat své
jméno, o stromek se pak starat a pozorovat, jak se mu daří. Pan Král s vnučkou a
dcerou už své jmenovky u stromků mají.
Celá akce se uskutečnila díky štědrosti
a iniciativě pana Jiřího Lukačeviče, který se před krátkým časem přistěhoval k

našich dvou obcí. I přes malou účast veřejnosti jsme si sázení stromků užili. Počasí
bylo ukázkově slunečné, špekáčky i pivo,
které věnovala na oltář akce obec, byly také
moc dobré. Stromky chodíme pravidelně zalévat a těšíme se, jak je brzy vysadíme v Sibřině nebo Stupicích. Vysadili jsme zde jedle, smrky, jasany, javory, habry, duby, břízy, lípy a platany.
Chtěla bych poděkovat zejména panu
Lukačevičovi za jeho štědrý dárek
a za pomoc při sázení, vedení obce
za podporu celé akce, firmě Selgen a
panu Knytlovi za přípravu pozemku
a v neposlední řadě mému manželovi
Jiřímu za dovoz stromků a Jiřce Neckářové za vydatnou pomoc při sázení. Doufám, že se příště sejdeme ve
větším počtu.
foto: Martkéta Klapková
Ing. Zuzana Čermáková

nám až z Ostravy. Pan Lukačevič věnoval
obci z vlastních zdrojů 100 ks různých listnatých a jehličnatých stromků, které jsme
vysadili v okolí vodárny. Až stromky zakoření a povyrostou, budou sloužit k ozelenění

Pozvánka na novoroční ohňostroj
SIBRIN o.s. ve spolupráci s obcí Sibřina a JSDH Sibřina zvou na novoroční ohňostroj,
který se koná dne 1. 1. 2014 od 18 hodin.
Ohňostroj bude odpálen od pomníku pod benzínovou pumpou.
Nezapomeňte si donést vlastní šampaňské
a skleničky, abyste si mohli spolu s přáteli připít.
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Zprávy z obce – Vítání občánků
Slavnostní vítání nových občánků se konalo 24. listopadu 2013. Rodiče a děti strávili
příjemnou hodinu ve 3. np v mateřské škole.

Děti byly moc hodné. Malá miminka přívítaly děti z mateřské školky v Sibřině, děti ze
základní školy v Praze Dubči a svým pro-

slovem i pan starosta. Všem přejeme hodně
zdraví a štěstí!
Mgr. Markéta Klapková, místostarostka

5× foto: Markéta Klapková

Odtrhne se lokalita u Křenice od Sibřiny?
Zpráva z veřejné schůze občanů části obce
Sibřina dne 3. 11. 2013. Schůze se konala na
obecním úřadě v Křenici. Na programu byla
diskuze o odtržení části obce od Sibřiny a
připojení k obci Křenice. Schůzky se účastnilo asi dvacet občanů části Sibřiny a starostové Sibřiny a Křenice. Debata probíhala
z počátku chaoticky, navrhnul jsem proto,
aby zástupkyně občanů Mgr. Štěpánková a
paní Mikušová společně se starosty argu-

menty pro a proti odtržení sepsaly a zveřejnily je na internetu. Starosta Křenice vyjmenoval zamýšlené akce, které by mohl v
budoucnosti zajistit v zájmu zlepšení životních podmínek v této lokalitě. 1) Osvětlený
chodník od obecního úřadu ke kruhovému
objezdu. 2) Vybudování další autobusové
zastávky za kruhový objezd, aby mohl přijíždět i autobus od Křenice. 3) Odkoupení
pozemku od developera na výstavbu dět-

ského hřiště. Starosta Sibřiny upozornil na
možnost umístění předškolních dětí v MŠ
Sibřina a výsadbu veřejné zeleně. Na podporu tohoto záměru byla založená stromková školka na pozemku vodárny. Po sepsání
argumentů a jejich zveřejnění bude debata
pokračovat. Pokud by mělo dojít k odtržení
části obce, bude tomu nutně předcházet referendum občanů.
Jiří Lukačevič

Lokalita „Na Kukli“
V letošním roce začaly v lokalitě „Na Kukli“ růst rodinné domky jako houby po dešti.
S tím pochopitelně souvisí i rostoucí počet
lidí a dětí, kteří zde bydlí. Bohužel, co se
občanské vybavenosti týče, není zde nic.
Snad jen vyasfaltovaná autobusová zastávka sloužící, v lepším případě, jako odpočívadlo pro kolemjedoucí. Na první pohled
je zřejmé, že lokalita „Na Kukli“ je od počátku nešťastným řešením. Satelit je rozdělen frekventovanou hlavní silnicí mezi dvě
katastrální území – obec Křenice a obec
Sibřina. V současné době je to lokalita
uprostřed polí, „ta u kruhového objezdu“,
která nenáleží ani k jedné ze „sousedících“

obcí. Co se obce Sibřina týče, leží tato lokalita, která se nachází v katastrálním území obce Sibřina, na jejím samém okraji, od
jádra obce Sibřina vzdálena dobrých 300
m, bez možnosti pěšího spojení. Do budoucna se ani nepočítá s jejím propojením
se Sibřinou, ostatně toto není ani možné, a
to vzhledem k plynojemu a navazujícímu
ochrannému pásmu. Z tohoto pohledu zůstane tato lokalita okrajovou oblastí, „tou
u kruháče“. Z pohledu Křenice je to však
jiné. I v druhé části lokality „Na Kukli“,
náležející do katastru obce Křenice, byla
letos dána do prodeje další část pozemků
a začalo se stavět. Dále zde pokračovalo

celkem rozsáhlé budování infrastruktury,
díky které se lokalita do budoucna propojí
s obcí Křenice. Z ptačího pohledu se tedy
bude jednat o satelit, který bude spojen s
Křenicí, patřit k ní však bude jenom jedna
polovina. To je jeden z hlavních důvodů,
který vedl současné vlastníky pozemků a
rodinných domečků v lokalitě „Na Kukli“
patřících do katastrálního území obce Sibřina, k podání podnětu oběma obecním
úřadům k projednání žádosti o možném
připojení lokality „Na Kukli“, katastrálního území obce Sibřina, k obci Křenice.
Starosta obce Křenice a developer, jemuž
patří stále ještě většina pozemků v této lo-
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kalitě, s tímto nápadem souhlasí. V plánu
mají i vybudování nových autobusových
zastávek na druhé straně kruhového objezdu tak, aby sem mohla zajíždět autobusová
doprava jedoucí z Křenice a dále pokračující na Prahu a zpět. Počítá se taktéž s vybudováním chodníku k těmto zastávkám,
který bude navazovat na chodník jdoucí z
návsi Křenice, osvětlení chodníku je samozřejmostí. Tím se lokalita propojí s Křenicí, do které se dostaneme i jinak, než jen a
pouze autem. Uleví se i rodičům, kteří již
nebudou muset taxikařit a vozit děti do a
ze škol. Tím, že se lokalita začíná rozrůstat, rostou i nároky nás, co zde již bydlíme,
na to, abychom se zde cítili spokojeně. Asi
nejvíce potřebné vidíme právě autobusové
spojení, které uleví už tak frekventované
dopravě. Chodník, osvětlení, to jsou další
věci, které jsou třeba nejen z pohledu bezpečnosti. Na druhou stranu jsme si vědomi toho, že se nejedná o levné záležitosti.
Začátkem listopadu proto proběhla pracov-

ní schůzka na obecním úřadě Křenice za
účasti obou pánů starostů a zainteresovaných vlastníků pozemků a RD, kteří mají
zájem o dění v lokalitě, a to nejen těch,
kteří jsou pro případné oddělení, ale i těch,
kteří s tímto oddělením nesouhlasí, nebo
ještě potřebují veškeré pro a proti ještě
zvážit. Byly zde diskutovány požadavky
nás, občanů, jako např. retardéry, osvětlení u přechodu před kruhovým objezdem,
radar na silnici vedoucí do Sibřiny, posunutí značky značící obec Sibřina, zrcadlo
při výjezdu na hlavní silnici, atd. Byly zde
rovněž probírány i kroky, které by případně
vedly k oddělení lokality od obce Sibřina a
připojení k obci Křenice. Pan starosta obce
Sibřina, který i přes to, že schůzka byla v
neděli večer a mohl čas trávit se svou rodinou, trpělivě naslouchal naším požadavkům a námětům, a uvedl i z jeho pohledu
důležitý argument, a to, že obec Křenice
nemá oproti obci Sibřina vlastní školku.
Obec Sibřina v loňském roce rozšířila po-

čet míst, do školky by tak v Sibřině neměl
být problém dostat dítě od 3 let. Školka je
sice hezká věc, zvlášť v dnešní době, kdy
ještě stále rodí silné ročníky a je boom
dětí, situaci rodičům však řeší pouze po
omezenou dobu. Se zajištěním dětí do základních škol jsou na tom už obě obce stejně, školu nemá ani jedna. Děti se tak rodiče
snaží umístit do škol v okolí, případně je
vozí do Prahy, kde, troufám si říci, pracuje
většina z nás. Jedno je jisté, i kdybychom
se sebevíce chtěli oddělit od Sibřiny, jde o
běh na hodně dlouhou trať, jehož zákonnou
součástí je místní referendum. Než na něho
však dojde, budeme muset v součinnosti s
obcí Sibřina vyjasnit mnoho aspektů, abychom byli schopni zodpovědně říci všechna pro a proti a že oddělení od obce Sibřina
je přesně tím řešením, které chceme. Zatím
je však možnost našeho diskutovaného oddělení od obce Sibřina na úplném počátku.
Věřím, že zvítězí zdravý rozum.
Klára Štěpánková

Stupický 3D petanquový turnaj
Pokračování ze str. 1.» osvěžení znalosti
pravidel byl stupický 3D turnaj v petanque
zahájen. Družstva se na hřišti bystře střídala, až na výjimky jednotlivé hry končily v časovém limitu. Když se turnaj dostal
do finále, ještě bylo světlo, což je pro náš
turnaj netypické. V dramatickém finále
nakonec vítězství obhájil částečně nově
složený loňský vítězný tým. Po předání
cen, medailí i plakety pro vítěze byl turnaj
slavnostně ukončen a pořadatelé, soutěžící
i diváci se mohli v klidu a nerušeně oddat

foto: Martin Krušina

opékání vlastnoručně přinesených buřtů, a
tak bylo zábavné, klidné a pohodové odpoledne na stupickém hřišti dovršeno a nezbývá, než se těšit na další ročník turnaje.
Závěrem chci poděkovat sponzorům: firmě
SELGEN a občanskému sdružení SOSák i
dobrovolným pořadatelům z řad stupických
občanů. Akce byla součástí projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi podpořeného
obcí Sibřina a realizovaného na území regionu Pošembeří.
Martin Krušina

Pozvánka na předvánoční koncert
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás pozvala na předvánoční koncert barokní a renesanční hudby.
V programu zazní skladby od Antonia Vivaldiho, H. Purcella a dalších mistrů v podání
hudebního tělesa HURNA (hudební útvar rychlého nasazení).
Nástrojové složení: housle, violoncello, flétny, bubínek.
Během koncertu bude připraveno malé občerstvení pro znavené tělo a ducha.
Vstupné je dobrovolné ( hudebníci hrají zdarma, ale příspěvek na dopravu by je potěšil).
Moc se na Vás těšíme a doufáme,
že odejdete příjemně předvánočně naladěni.
Za laskavé podpory obce Sibřina Vás zve
Zuzana Čermáková

Datum: 18 prosince 2013
Čas: 18,00 – 19,00

Místo: Mateřská školka, sál v podkroví
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Představujeme Vám – paní Kellersteinová, Plazmagen
Dobrý den paní Kellersteinová. Přiznám
se, že o Vaší frekvenční terapii slyším poprvé. Představte nám prosím blíže, v čem
spočívá Vaše metoda léčení?
Tuto metodu používám již 3 roky. Moje firma se jmenuje PLAZMAGEN. Využívám
k léčení plazmového generátoru. V podstatě se jedná o frekvenční terapii. Plazmový
generátor funguje velmi dobře na parazity
u domácích zvířat (škrkavky, tasemnice,
měchovce aj.) Parazité se snadno přenášejí
i na lidský organismus. Lidé mohou parazity vdechnout kdekoliv, třeba na procházce.
Přístroj Plazmagen likviduje viry, plísně,
bakterie, prvoky, zkrátka vše co způsobuje
chronické a akutní problémy. Přístroj může
vyvíjet různé frekvence záření, podle toho
o jaký konkrétní problém se jedná. Jiná frekvence je na streptokoky, jiná na parazity
apod. Bakterie, viry nebo parazité cestují
krevním řečištěm a způsobují různé problémy např. dráždivý kašel, rýmu, ekzémy
apod. Frekvence působí tak, že se parazité
nebo bakterie rozkmitají a pak se rozpadnou. Na každý druh parazita, viru či bakterie nebo plísně se používá jiná frekvence.
To je velmi zajímavé. Jak si vysvětlujete, že
se o této metodě moc neví ani mezi lékaři?
Alespoň koho jsem se ptala, nikdo o tom
nic nevěděl?
Problém je, že klasická medicína příčinu
nemoci často neobjeví. Při rozboru krve se
často žádný problém s parazity neobjeví, lékař nasadí tablety proti bolesti nebo předepíše antibiotika. To pomůže na čas, ale pak
se obvykle problém vrátí. Mám zkušenost,
že když se nasadí frekvenční terapie, dojde
k uvolnění např. ucpaných dutin, kde sídlí
bakterie i paraziti. Tím se z těla vyplaví
všechny škodlivé látky. Mám to ověřené
ve svém příbuzenstvu. Pomocí této metody
jsem zbavila nemocného chronické rýmy,
které ho lékaři nedokázali zbavit a která ho
velmi omezovala v jeho sportovní aktivitě.
Po pár kúrách je nyní bez obtíží. Kúra se nasazuje při akutních potížích. Obvykle jedno
sezení trvá 2 – 3 hodiny v místnosti s plazmagenem. Potíže po pár sezeních ustoupí.
Moje kamarádka měla vir planých neštovic,
který po čase způsobil pásový opar. Dostávala antibiotika, na chvíli to ustoupilo, ale
ne nadlouho. Došlo to tak daleko, že přestala vidět na jedno oko. Nyní to řešíme plazmogenem, aby se pásový opar neopakoval.
Při této kúře dochází k řešení i jiných zdravotních problémů, které se objevily.
Jak jste se o této metodě dozvěděla?
Sama jsem měla chronické problémy, které
mi klasická medicína nevyřešila. Hledala jsem alternativní řešení. Pracovala jsem

ve Všeobecné fakultní nemocnici na ORL.
Moje kamarádka mi tuto metodu doporučila, já podstoupila plazmování a moje potíže
ustoupily. Tak jsem se rozhodla zakoupit
plazmový generátor a začít řešit potíže svého okolí. Působení frekvencí a plazmy jsem

foto: Zuzana Čermáková
napřed s úspěchem vyzkoušela ve své rodině.
Samozřejmě jsem navštěvovala kursy o této
metodě léčby a doposud se vzdělávám.
Jak léčení probíhá?
Můj klient si přinese zprávu od lékaře nebo
vyplní vstupní dotazník, kde svůj problém
popíše. Také používám diagnostický přístroj,
který zjistí, kde je v těle největší problém.
Podle stanovené diagnózy pak používám
různé druhy frekvencí. Základní rozdělení
frekvencí je: 1) na frekvence, které ničí nebo
hubí nežádoucí organismy v těle 2) frekvence,
které podporují imunitní systém 3) frekvence na pročištění krve, lymfy a ledvin. Sezení
trvá obvykle 2 – 3 hodiny. Výzkum působení
těchto frekvencí jde stále kupředu a stále se
objevují nové možnosti působení frekvencí.
Použila jsem plazmový generátor i k léčení
své maminky, která měla chlamydie a toxoplazmu. Chodila k lékaři, ale stalo se, že měl
lékař měsíc dovolenou. Zkusila jsem tedy
použít plazmový generátor. Maminka měla
podstoupit klasickou léčbu, ale když ji lékař
po dovolené vyšetřil, zjistil, že je maminka již
bez obtíží.
Jaké další obtíže s tím lze léčit?
Plazmový generátor je účinný také při léčení
boreliózy. Je důležité používat rovněž detoxikační prostředky jako je PARASIC nebo speciální tinkturu, která je směsí výluhu z ořešáku černého, z hřebíčkovce a pelyňku, která
podporuje vyloučení parazitů z těla. Tinktura
z ořešáku zabírá dobře i na dětské roupy. Dříve byl k dostání účinný přípravek na roupy,
ten se už dnes neprodává a současné přípravky nejsou dle mé zkušenosti tak účinné. Roupy jsou velmi nebezpeční parazité, mohou u
mladých dívek způsobit až neplodnost, pokud
se neléčí. Účinky ořešáku zkoumala Dr. Clarková z USA.

Říkala jste, že je dobré, aby k Vám přišla
na léčebnou kúru celá rodina i se zvířátky?
Ano je dobré plazmovat celou rodinu včetně
domácích mazlíčků, kteří jsou často nositeli parazitů. U nás si 2 hodinky odpočinou,
mohou si vzít i notebook a pracovat nebo si
číst, hrát si s dětmi, pejskové tu mají svůj
pelíšek, je možno si vzít i kočku nebo ptáky,
kteří s námi sdílejí domácnost.
Takže kromě rybiček a velkých hospodářských zvířat můžeme najednou plazmovat
celou rodinu. Musím Vám vysvětlit, že pokud vdechneme parazita nebo jeho vajíčko,
ono se nám v těle někde schová, zavrtá se a
může se začít množit a vyvíjet třeba až po
půl roce. Pak se začnou vyskytovat potíže
jako třeba průjmy, zácpy, může dojít až k
proděravění střev. Náš imunitní systém je
zatížen vlivy zvenčí a stačí lehká viróza a
organismus už si neporadí s parazity, kteří jsou v nás usídleni. Plazmagen funguje
bezdotykově na vzdálenost do 5 m. Takže
stačí sedět v místnosti a odpočívat, často
pít. Já zde klienty zanechávám, abych nebyla vystavena častému působení frekvencí.
Je třeba si to vyzkoušet a zbavit se potíží,
které nás trápí. Veškeré informace a kontakt
najdete v mém inzerátu na zadní straně tohoto časopisu.
Děkuji za podrobný výklad vaší unikátní
léčebné metody. Povězte mi, jak dlouho zde
bydlíte?
Bydlím tu 10 let, jezdili jsme sem nejprve
na léto na prázdniny. Manžel to tu postavil a
nyní zde žijeme spolu s našimi dvěma syny .
Starší tu má i svou přítelkyni a mladšímu je
18 let a bydlí také s námi.
Já Vám děkuji za rozhovor a přeji, aby se
Vám zde dařilo a pomohla jste svým přístrojem zlepšit zdraví mnoha klientů. Určitě se k Vám brzy objednám, abych se zbavila svých ucpaných dutin a chronického
kašle.
Zapsala 11. 11. 2013
Zuzana Čermáková
Poznámka autorky: S manželem jsem absolvovala jedno zkušební sezení u plazmového generátoru. Dvě hodinky jsme si
příjemně odpočali, četli si a učili se na
hodinu španělštiny, paní K. nám připravila čaj a chodila se nás ptát, jak se cítíme.
Oba jsme byli zrovna po chřipce stále hodně zahlenění a se silným kašlem. Manželovi se uvolnily do rána dutiny a spustila se
mu silná rýma. Mě do rána odezněla silná
rýma, nyní již odkašlávám. S manželem
uvažujeme o tom, že se objednáme na další sezení, abychom se zbavili posledních
dozvuků chřipky.

Strana 9

Nový Zebrin 4 / 2013

Představujeme Vám – pan Dr. Ing. Horčička, Selgen
Dobrý den pane řediteli, bydlím zde už
skoro 8 let, ale zatím jsem neměla možnost se blíže seznámit s Vaší šlechtitelskou stanicí. Starousedlíkům jistě není
třeba Váš podnik představovat, ale nás
nových je tu také hodně. Povězte mi,
prosím, něco o historii Selgenu.
Se šlechtěním nových odrůd se začalo už v
roce 1905 na velkostatku v Pyšelích. Společnost SELECTA byla pak založena v roce
1909, šlechtila se zde většina zemědělských
plodin. Od roku 1921 zakoupila SELECTA
ve Stupicích statek od Liechtensteinů. Později k nám patřilo i zahradnictví v Sibřině.
Tato společnost byla v roce 1993 začleněna
v rámci kuponové privatizace do akciové
společnosti SELGEN. Šlechtily se zde od
počátku nové odrůdy jarní a ozimé pšenice a ječmene, ale také zeleniny. Je obecně
známo Stupické polní rajče, celer Pražský
obrovský, salát Stupický kamenáč atd. Od
roku 1971 se přestěhovalo šlechtění zeleniny do Lysé nad Labem a zde zůstala jen
pšenice a ječmen.
Jaká je výměra Vašich polí a kde všude
v okolí máte svá pole?
Naše pole jsou v okolí Stupic a Sibřiny o
výměře asi 250 ha. Pěstujeme na nich i další plodiny, jako např. pelušku, to je krmný
hrách a krmný jetel nachový. Máme zasetu
také řepku ozimou ze šlechtitelské stanice
v Chlumci nad Cidlinou, to poznáte příští
rok, až pokvete v okolí Sibřiny.
Zmínil jste i další stanice, kolik má
SELGEN šlechtitelských stanic a kde se
nachází?
Tady ve Stupicích sídlí i naše generální
ředitelství, další stanice máme v Chlumci
nad Cidlinou, pak na Plzeňsku v Krukanicích a Lužanech. V Lužanech měl své sídlo
i mecenáš pan Hlávka a Antonín Dvořák
tam složil Lužanskou symfonii.
Opravdu? To jsem ani nevěděla, že máte
tak slavné sousedy.
Také máme další stanice např. ve Veselíčku
u Milevska a v Úhřeticích ve východních
Čechách.
Je vidět, že máte velmi bohatou historii.
Kolik zaměstnáváte lidí na tak rozsáhlý
a náročný výzkumný program?
Tady ve Stupicích máme 25 lidí a celkem
asi 100. Kromě toho samozřejmě potřebujeme sezonní brigádníky. Chodí k nám na
brigádu studenti z okolních středních i vysokých škol, různého zaměření. Nejsou to
vyloženě zemědělské obory. Pomáhají při
sklizni, dělají různé pomocné práce. Pro
děti pořádáme již 4. ročník vzdělávacího
programu „Příběh potravin“. Pořádáme jej
ve spolupráci s VÚ živočišné výroby v Uh-

říněvsi a spolu s Českou zemědělskou universitou v Praze. V Uhříněvsi se děti seznámí se zvířaty a u nás vidí všechny plodiny.

foto: Zuzana Čermáková
Jak vlastně takové šlechtění nových odrůd probíhá? Zkuste mi to trochu přiblížit.
Šlechtění nové odrůdy trvá přibližně 8 –
12 let. Je to běh na dlouhou trať a je to poměrně složitý proces. Nejprve provádíme
výběr rodičů a křížením zkoušíme nové
potomstvo. Výběr probíhá na základě Mendelových zákonů. Testujeme potomstvo na
odolnost vůči chorobám, jakost a ve finále
pečeme vlastní chléb nebo pečivo – sušenky, oplatky apod. Víte, kolik váží 1000 zrn
pšenice?
To netuším.
Tisíc zrnek pšenice má asi 30 - 65 g podle odrůdy a klimatických podmínek. Výtěžnost je asi 60%. Takže na šedesátigramový chlebíček potřebujeme asi 3000 zrn
pšenice. Jinak řečeno z jednoho m2 je asi
7 rohlíků.
Říkáte, že je jiná pšenice na chleba a
jiná na sušenky? To jsem nevěděla.
Ano testujeme speciální odrůdy na výrobu
sušenek. Spolupracujeme s firmami jako je
OPAVIA, ODKOLEK, PENAM, KOLINGER apod. My šlechtíme pšenici a oni ji

foto: Zuzana Čermáková

pak zkouší ve svých provozech a následně
ji pak musíme prosadit pro pěstitele. Vyšlechtěné odrůdy poskytujeme semenářům
a oni je pak distribuují dál. Naší činností
ovlivňujeme více jak ¼ zemědělské produkce v ČR.
To je opravdu hodně. Působíte jen na
našem českém trhu?
Naše nové odrůdy prodáváme i do zahraničí, do států Evropské unie a dále až na
Nový Zéland do Chile, Kanady, USA nebo
třeba do Kazachstánu. V České republice se
pšenice pěstuje na 800 tisících ha a z toho
asi jednu čtvrtinu zaplní odrůdy Selgenu.
To se máte opravdu čím chlubit. Myslela
jsem, že máte jen pár pokusných políček
kolem Stupice a Sibřiny.
Tady v okolí máme asi 250 ha, ale jsou to
většinou pronajatá pole. My na nich jen
hospodaříme, ale máme je pronajaté od
soukromníků, ti je často zdědili a dnes tu
už ani nežijí, někteří žijí i v zahraničí.
Povězte mi také něco o Vás, jste místní
rodák?
Ne já pocházím z Vysokého Mýta. Po skončení zemědělské univerzity, kde jsem studoval šlechtění, jsem dělal doktoranturu
v Uppsale ve Švédsku a pak v Jeruzalémě
fyziologii a genetiku. V Selgenu jsem začínal před 18 lety. Přebíral jsem práci po Ing.
Hanyšové, která zde vedla šlechtění 50 let.
Začínal jsem jako řadový pracovník a nyní
jsem ředitelem šlechtění Selgenu. Nebydlíme tady, ale na Skalce, takže po ránu dojíždím proti proudu všech ostatních, kteří
jezdí za prací do Prahy.
Vraťme se ještě k Vaší práci. Co je třeba
udělat, aby se nová odrůda dostala na
trh k uživatelům?
Celý proces šlechtění je velmi dlouhý a náročný. Jak už jsem říkal, vyšlechtění nové
odrůdy trvá až 12 let. Je to týmová práce.
Začíname křížením, selekcí, bonitací, fytotesty atd. Nová odrůda prochází státními
zkouškami, dostane certifikát a povolení a
máme ji právně chráněnou. Licenční poplatky za užívání našich odrůd umožnují
další rozvoj šlechtění. Práce v terénu je velmi náročná. V horku i v dešti, během vegetace od rána do večera. Ovšem kromě naší
práce se také staráme o zvelebení našeho
okolí. Vysadili jsme např. javorovou alej ze
Stupic do Koloděj, provádíme regeneraci
stromů, prořezávky apod.
Moc děkuji za rozhovor a ráda se za Vašeho laskavého doprovodu seznámím
s Vaším provozem. Přeji Vám hodně
úspěchů ve Vaší velmi náročné, ale velmi dobrodružné a zajímavé práci.
Zuzana Čermáková
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Mateřská školka
Školka se rozrostla…
– Po úspěšně dokončené rekonstrukci budovy v letních měsících se naše školka poslední zářijový den rozrostla o další třídu – o
Budulínky. Dvacet volných míst se okamžitě zaplnilo a vzhledem k poptávce po místech ve školce bychom klidně zaplnili ještě
další a další třídy. Příprava Budulínků probíhala na konci září téměř nonstop a touto
cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali
ochotným rodičům, kteří věnovali čas o víkendu na to, aby jejich děti měly příjemný
prostor pro hraní a učení. Teď už jsou Budulínci stabilní součástí školky a
nám se ani nechce věřit, že jsme
ještě nedávno měli o jednu třídu
méně.
Adventní čas
– Blíží se vánoční čas a to je ve
většině školkách období nácviku
na vánoční besídku. Společně s
dětmi se těšíme, že nacvičíme
vánoční představení a pozveme
rodiče, aby s námi strávili příjemné předvánoční odpoledne,
podívali se na vystoupení dětí
a také s námi něco vánočního
vytvořili na společných tvůrčích
dílničkách. Rodiče se také mo-

hou těšit na „trh“ s výrobky svých dětí. Na
začátku prosince se s dětmi tradičně vypravíme oslavit Mikuláše do Dolu Marie v Příbrami, kde děti budou mít příležitost vidět
živé a opravdové čerty přímo v pekle a ty
děti, které si v pekle nenechají, tak těm se
podaří navštívit i nebe se Sv. Petrem, kde
dostanou nějaký malý dárek.
Předškolní děti se na Ježíška často těší tak,
že zvládnout toto období s nimi v klidu, je
pro dospělé okolí někdy velmi náročné :-)
a Ježíšek je tématem většiny jejich rozhovorů a diskuzí ve školce a asi i doma. Ve škol-

ce si děti budou psát svému „školkovému“
Ježíškovi, co by si přály nového do svých
tříd a my věříme, že se Ježíšek nezastřelí
:-) a něco nám do třídy nadělí (spolupráci
rodičů s Ježíškem v tomto případě velmi
uvítáme :-). Pro Vaše rodinné svátky Vám
přinášíme inspirativní básničku, ze které je
jasné, co je pro děti v tomto období nejdůležitější… :
Na Vánoce ať je klid,
Vykašli se na úklid!
Radši se mnou posnídej,
Pak mi velkou pusu dej!
Celý den si budem hrát,
Pohodu si užívat!
Dej si v klidu kafíčko,
Zabavím se maličko
Zapálíme si pak svíčky
a VRHNEME SE
NA DÁREČKY

"Budulínci"

Přejeme Vám všem krásné
svátky a klidný konec roku
2013.
MŠ Sibřina

"Kašpárci"

"Skřítkové"

"Čarodějové"

"Vodníci"
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Přehled akcí v MŠ do konce roku 2013 a zač. r. 2014
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V SIBŘINĚ - So 30. 11. 2013.
Začátek v 16,00 před obecním úřadem Sibřina. V 18,00 rozsvěcení Vánočního stromečku.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA OBEC SIBŘINA - So 7. 12. 2013 od 17,00 do 19,00. V
17.15 vystoupení kouzelníka, Od 18 h do
19 h dílnička a setkání s Mikulášem a čertem. Prosíme rodiče, aby účast všech nahlásili předem, a to na telefonním čísle 724
745 239, nejpozdějido 25.11. Bez nahlášení
se nemůžete zúčastnit. Nadílku dostanou
pouze děti s trvalým bydlištěm v Sibřině a
Stupicích. Doporučujeme s sebou přezůvky,
program bude po celou dobu přímo v budově mateřské školky. Pozvánka na tuto akci
v příloze
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA OBEC KVĚTNICE - Ne 8. 12. 2013 od 15,00 do 18,00.
Těšte se na divadlo Hrátky s čertem, hry,
soutěže, mikulášskou nadílku i čertovskou
diskotéku. V případě, že se chcete této akce

zúčastnit, je nutno dítě přihlásit emailem na
podatelna@kvetnice.eu, telefonicky na tel
281 982 108 nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě. Uzávěrka přihlášek
je 1. 12. 2013. Na pozdější přihlášky není
možné brát zřetel. Akce se budou moci zúčastnit pouze přihlášené děti. Kapacita prostor je omezena. Děkujeme za pochopení.
Příspěvek na organizaci a mikulášský balíček činí 50,- Kč za dítě, který bude nutno
uhradit při vstupu. Přezůvky pro děti nutné,
doporučujeme je i pro dospělé. Letáček k
této akci naleznete v příloze.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT BAROKNÍ
A RENESANČNÍ HUDBY - St 18. 12.
2013 od 18,00 do 19,00. V programu zazní
skladby od Antonia Vivaldiho, H. Purcella
a dalších mistrů v podání hudebního tělesa
HURNA (hudební útvar rychlého nasazení). Nástrojové složení: housle, violoncello,
flétny, bubínek. Během koncertu bude připraveno malé občerstvení pro znavené tělo
a ducha. Vstupné je dobrovolné (hudebníci

hrají zdarma, ale příspěvek na dopravu by
je potěšil). Moc se na Vás těšíme a doufáme,
že odejdete příjemně předvánočně naladěni. Za laskavé podpory obce Sibřina Vás
zve Zuzana Čermáková.
KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU - tužka - So - Ne
1. - 2. února 2014 od 9,00 do 17,00, cena
za víkend 1299 Kč. Většina lidí si myslí, že neumí kreslit. Není to však pravda.
Za 2 dny nakreslíte vlastnoručně portrét.
Nevěříte? Přijďte a přesvědčte se, jaké
schopnosti se ve Vás skrývají. Každý člověk se může naučit kreslit během pouhých
dvou dnů. Jediné, co k tomu potřebujete,
jsou Vaše ruce, mozek a chuť zkusit něco
nového. Říká se tomu kreslení "pravou"
mozkovou hemisférou. Ke kreslení nepotřebujete žádný zvláštní talent, nebo nadání. Potřebujete jen vědět, jak na to. Kreslit totiž umí každý, kdo má ruce. Více na
www.zivotvesvychrukou.cz
MŠ Sibřina

Předškolní kurz angličtiny The British School
Děti ze třídy Kašpárků se letos učí angličtinu s rodilým mluvčím, lektorem Davidem.
Scházejí se tříkrát týdně, aby si osvojily základy jazyka a přitom si užily i hodně legrace. A proto nám bylo velkým potěšením
a zábavou připravovat tento kurz, který využívá nejnovější techniky učení a moderní
materiály. Věděli jsme, že musíme vytvořit
něco, co bude děti muset zaujmout, ale neuvědomovali jsme si, s jakým nadšením se
děti zapojí a jak se budou bavit a smát. Výuka probíhá formou zpěvu, her, poslechu,
fyzických aktivit i úkolů, které vyžadují
soustředění. Děti jsou vedeny k tomu, aby

odpovídaly na otázky, reagovaly na pokyny
a účastnily se skupinových aktivit. Lektor
používá učebnici Captain Jack 1, jež dětem
představuje jazyk v situacích jim známým
(rodina, oblečení, hygiena, svátky apod.), ke
kterým mají vztah a reagují na ně. Do první
hodiny přišly děti trochu vykulené a styděly
se; jakoby netušily, co všechno se může stát.
Nejprve bylo potřeba, aby se děti posadily do
kruhu a aby porozuměly některým jednoduchým pokynům jako je „look = dívejte se“ a
„stand – up = postavte se“, což se dělo tak, že
následovaly lektorův příklad. Ale když jsme
zpívali úvodní písničku kurzu a děti začaly

instinktivně provádět příslušné akce a snažily se zpívat spolu s nahrávkou, věděli jsme,
že jsme si je získali. Každé dítě je jiné a každé dítě má možnost ukázat, v čem je dobré,
protože v hodinách provádíme tolik různých
aktivit: zvolání opovědí, rozhovor s jiným žákem, kreslení, tanec, zpěv, hledání předmětů a závodění. Pro lektora bylo opravdovým
zážitkem, když viděl, že zdánlivě pomalejší
dítě, které v počátcích téměř nereagovalo, je
najednou nejrychlejší s odpovědí a jeho oči
září radostí. Výuka dětí v sibřinské školce je
pro nás opravdovým potěšením.
Kristina Camidge

Sibřinsko–Stupické fórum: Výlet na Lipno
Na 6. 10. byl naplánován výlet do Lipna
nad Vltavou s prohlídkou stezky v korunách stromů. Vyjeli jsme časně
ráno, protože nás čekala dlouhá
cesta. Autobus byl plný do posledního místečka. Pan řidič byl
opět dobře naladěný, tak nám
cesta ubíhala rychle. Občas na
nás vykouklo i sluníčko. Bohužel, jenom do Českých Budějovic. Dobrou náladu pomalu
střídal strach, jak to bude o pár
kilometrů dál. Ačkoliv v Praze
svítilo slunce a byl téměř letní
den, na Lipně jsme zažili opravdový podzim. Mlha se střídala s

deštěm a do všeho foukal silný vítr. I přesto jsme vyjeli na stezku v korunách stro-

mů, prošli se krásnou šumavskou přírodou
a nadýchali se čerstvého vzduchu. Znavená
těla jsme posilnili dobrým obědem a vydali se zpět domů. Po
cestě jsme se zastavili na sběr
hub, někteří se opravdu činili.
Pak už hurá domů. Bohužel, počasí nám tentokrát nepřálo, ale
kdo chtěl, tak si tento výlet přesto užil. Na příští výlet s Vámi se
těší Petra Kubánková.
P.S.: Co třeba jihlavská pálenice a ZOO. Pokud budete mít
nápad, kam vyrazit neváhejte a
volejte 724 745 239
foto: Petra Kubánková
Petra Kubánková
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Sibřinsko–Stupické fórum: Kam se poděl SOSák?
aneb S.O.S…S.O.S… (Opožděná reakce
na článek p.Lukavského Kampak se ze Sibřiny ztratil Sosák – Nový Zebrin 3/2013)
Mnozí z vás nám kladli otázku, proč jsme
na tento článek nereagovali. Prostě proto,
že nám nebyla dána příležitost. O článku
jsme nevěděli a přečetli jsme si jej, stejně
jako vy, až když vyšel. Má smysl vůbec na
tyto články reagovat? Kdykoli to uděláme,
spustí se nová lavina reakcí, která naše slova znevažuje, manipuluje jejich význam,
a pomlouvá nás i naše aktivity. Jsem přesvědčená o tom, že tyto pomluvy jsou neoprávněné. Lidé, kteří tyto pomluvy šíří, o
našem sdružení nic nevědí, vědět nechtějí
a našich akcí se vůbec nezúčastňují. Sama
vůbec netuším, co je k tomu vede a co je
jejich pravá motivace. Pro lepší pochopení
je však třeba zabrousit do minulosti a připomenout, jak to všechno vzniklo. S.O.S.
…S.O.S…---… tatata tátátá tatata, tak vypadá a zní nejznámější zkratka Morseovy
abecedy. S.O.S. Tři písmena. Počáteční
písmena anglických slov Save Our Souls,
česky: Spaste naše duše. My jsme se kdysi
rozhodli přidat malé ák a vznikl SOSák.
(zkratka sdružení občanů Sibřiny a Stupic)
a to v roce 2001. Vznik rozproudila informace, že by se budova bývalé školy v naší
obci měla prodat. Jeden z posledních majetků obce?! Na zajímavém místě!? S obrovským potenciálem pro vzdělávání i kulturu!? Proč?! Právě proto vznikl SOSák.
Občanské sdružení lidí, kteří měli společný zájem a byli připraveni se pro jeho prosazení veřejně angažovat. A tak jsme založili sdružení lidí usilující o znovuoživení
budovy bývalé školy a začali pořádat vzdělávací, kulturní a tvořivá setkání. – vznikl
projekt Tvořivá setkání a kultura na vsi,
který realizujeme doposud. V klidu jsme
vytvářeli a postupně naplňovali naše vize i
cíle sdružení pro naše obce i občany, až se
ukázalo, že tři počáteční písmena našeho
názvu jsou znovu potřeba. Písmena, která
vysílají telegrafisté potápějících se lodí na
celém světě v naději, že je někdo uslyší a
přispěchá zachránit posádku a pasažéry.
Zoufalé volání o pomoc. Vžilo se tak, že
už dávno neplatí jenom na moři, ale všude, kde jsou lidé v nouzi, kde se cítí ohrožení, kde jsou vystaveni nebezpečí. I my,
občané Sibřiny a Stupic jsme se před lety
ocitli v nebezpečí. Nešlo sice doslova o život ve smyslu tragických úmrtí, ale zcela
určitě o vážnou hrozbu pro kvalitu a pohodu života celé obce. V roce 2005 se totiž vynořil developerský plán společnosti
Lidové domky, s.r.o., která měla v úmyslu
zamořit zemědělskou půdu kolem Sibřiny
„panelákovým sídlištěm naležato“. Tři až

čtyři stovky nových rodinných domů by rázem více než zdvojnásobily počet obyvatel
obce a zamořily životní prostředí odpady,
hlukem, zvýšenou dopravou, atd. Nevíme
o nikom, kdo z místních lidí by mohl být
takovým plánem nadšený. Věříme, že se
to nelíbilo nikomu, kdo to se Sibřinou myslí dobře. Ale ne každý byl ochoten proti tomu něco aktivně udělat. Přitom bylo
nutné začít proti necitlivému developerovi
otevřeně a razantně bojovat. Tehdejší vedení obce v čele se starostou Knytlem nedávalo najevo jednoznačný postoj a vůbec
nebylo jisté, že tlaku developera nakonec
neustoupí přijetím změny územního plánu.
Rozhodli jsme se společně a šli do obecních voleb a vyhráli je. Tak se SOSáci stali
zastupiteli. Společně jsme dokázali projekt
Lidových domků zastavit – noví zastupitelé Sibřiny návrh na změnu územního plánu
v roce 2007 neschválili. Udělali moc dobře i proto, že tím uchránili stovky potenciálních obětí Lidových domků od velkých
ztrát. Ukázalo se totiž, že firma nejen, že
chtěla vydělávat na úkor životního prostředí kolem Sibřiny, ale chovala se ke svým
klientům podobně, jak to známe z nechvalně proslulého projektu H Systém. Vybrala
zálohy, které nikdy nevrátila, posléze zanikla a po jejích majitelích a manažerech
se slehla zem…
Co dál a co potom? Vyhráli jsme společný boj za dobrou věc. Měli jsme společné
zájmy, byli jsme přáteli. Prožité napětí a
vynaložené úsilí nás ještě více stmelilo.
K SOSáku se přidávali další a další spoluobčané nejen ze Sibřiny. Připadalo nám
užitečné a prospěšné pro obec i občany
partnerské propojení obce a sdružení. V
roce 2006 rozšiřujeme náplň o nové činnosti - psaní veřejně prospěšných projektů pro nás i pro obec, tvoření společného
rozvoje obce, vytvoření občasníku Zebrin,
RC Rozmarýn, rozšíření volnočasových
aktivit, spolupráce a partnerství s MŠ. Podrobně jsou aktivity sdruženi , jak minulé
tak současné na www.sosakos.cz a také v
závěrečných zprávách sdružení. Současnost: Znovu by se hodilo vyslat signál
S.O.S. … S.O.S. Všichni spoluobčané, kteří se o naši činnost zajímají, dobře vědí,
že SOSák byl nucen odejít / dostal výpověď z půdních prostor v budově mateřské
školy. Přestože to považujeme za nepříliš
promyšlený akt současného vedení obce,
které převzaly koncem v roku 2011 vedení našich obcí. Jestliže někdo tvrdí, že by
nájemci v mateřské škole měli platit tržní
nájemné, a zároveň uznává užitečnost a
smysluplnost neziskové organizace jako je
SOSák, pak logiku výpovědi skutečně chá-

pu jen stěží. Nerozumím však tomu, proč
jsme nuceni svou práci obhajovat? Nerozumím ani tomu, proč se vůči naší činnosti
obec a pan Lukavský negativně vymezuje.
Jednání vedení obce a pana Lukavského
považuji za nešťastné a navíc nás to uráží.
Proč o nás píší články lidé, kteří na naše
akce vůbec nechodí a všechny informace
mají jen zprostředkované, tudíž subjektivní a možná i záměrně zkreslené? Proč nás
nikdy nepožádají o vyjádření, ale rovnou
nás očerňují v místním časopise nebo na
svých webech? Myslím si, že nechtějí vysvětlení nebo domluvu, že necítí respekt k
naší činnosti, jejich cílem je pouze znevážit, zneuctít a pomluvit. Víte stejně dobře
jako já, jak těžké je ubránit se pomluvám.
Svět sdružení se povážlivě rozhoupal na
vodách místních obecních lží, nepřejícnosti a pomluv, ale nezhroutil se. Máme pevné
základy a jasnou vizi, co chceme dělat a
proč. SOSák bude žít i nadále. V současné době připravujeme projekt SOSákov –
oáza kultury a vzdělávání, který jsme vám
představili v minulém čísle. Na přechodný
čas nám poskytly podporu obce, firmy a
spolky z okolí, za což mnohokrát děkujeme a jejich podpory si velice vážíme. Pevně doufáme, že se naši občané nenechají
strhnout touto vlnou pomluv, zachovají
nám přízeň a přijdou se sami přesvědčit,
jestli jsou naše akce tak špatné a trapné,
jak tvrdí pan Lukavský. Na závěr si dovolím předložit základní informace a stručný přehled aktivit sdružení v datech, pro
všechny, které to zajímá, i pro ty, kteří mají
dle mého názoru až příliš krátkou paměť.
Poslání: Posláním Občanského sdružení
SOSák je pomoci s oživením tradic vesnice, společenského a kulturního života
spoluobčanů. Vytvoření zájmu o místo, ve
kterém žijí. Hodnoty: respekt k individualitě, partnerství, otevřenost, kreativita.
2001 • vznik sdružení • záchrana existence mateřské školy • záchrana budovy
Mateřské Školy
2002 • zrod projektu Tvořivá setkání a
kultura na vsi, který je realizován do současnosti • obec poskytuje našemu sdružení třídu v 1. np. bývalé budovy školy nyní
MŠ
2005/2006 • sdružení získává finanční
podporu obce • sdružení zabránilo vzniku
mega developerského projektu Lidových
domků • po kauze Lidové domky účast v
komunální politice• členové o. s. SOSák
se stávají zastupiteli
2008 • vzniká rodinné centrum Rozmarýn jako reakce na společenskou potřebu
• rozšiřujeme volnočasových aktivity
2009 • získáváme podporu pro vybavení
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Sibřinsko–Stupické fórum: Kam se poděl SOSák?
pro společenské akce (šapito, stoly, lavice,
židle, aparatura)
2010 • sdružení aktivně pomáhá s realizací rekonstrukce budovy MŠ • zapojujeme
dobrovolníky pro včasné dokončení celé
rekonstrukce a kolaudaci MŠ • přichází
další rozšíření volnočasových aktivit
2012/13 realizujeme: • 29 kroužků pro
děti a dospělé • projekt Tvořivá setkání a
kultura na vsi, v současnosti 10 akcí za rok
a 5 víkendových dílen • projekt Šperkování se SOSákem • rodinné centrum Rozmarýn • příměstské tábory
2006–2012 Projekty přinášejí do obce
i okolí dětská hřiště, bezpečnost, zeleň,
volnočasové aktivity, společenská setkání.
Sdružení současně pomáhá s řízením i organizací při realizacích těchto i jiných projektů. Naše, obecní a jiné projekty: obec
• Povídání pod stromy – realizace výsadby na návsi – Nadace partnerství • Vzpo-

mínání pod stromy – realizace výsadby v
cestě na hrázi a prodloužení aleje lip k MŠ
• hřiště - Nadace partnerství • Bezpečnostní opatření v obci Sibřina a Stupice
– instalace zpomalovacích prahů a měřičů
rychlosti STŘED. KRAJ • Hřiště v zahradě mateřské školy – MMR • Restaurování
křížku u MŠ – STŘED. KRAJ • Veřejné osvětlení pro obce Sibřina a Stupice MAS Region Pošembeří • Obec přátelská
rodině – 10. místo z celé ČR- MPSV • Líbí
se nám před školkou- realizace zpevněných ploch, úprava veřejného prostranství
před MŠ včetně bezpečnostních opatření a
zapojení veřejnosti do projektu - MAS Region Pošembeří
region Pošembeří • Cesty, které nás spojují – účast na tvorbě a realizaci obnovy
původních cest s instalací herních prvků.
Naše projekty: • Dětské hřiště v Sibřině
- u fotbalového • Řetězový most pro dět-

ské hřiště v Sibřině – u fotbalového hřiště
ČSOB.
• Tvořivá setkání a kultura na vsi 2008,
2009 (MŠMT, ČSOB) • Keramická pec
pro všechny, kdo rádi tvoří ČSOB • Nově
na staré půdě – vybavení prostor 2.np budovy mš pro volnočasové aktivity ČSOB
• Materiálně technické zázemí pro os
SOSák – Šapitó pro Kulturu na vsi - MAS
Region Pošembeří • Herní prvek pro zahradu MŠ – doplnění herního prvku, DAR
• Tvořivá setkání a workshopy MŠMT
• Rok šperkování se SOSákem ČSOB
Projekty, kterým jsme pomohli na svět
• Mámo, táto, budeme si hrát- dětské hřiště ve Slušticích • Nová okna pro ZŠ Český
Brod • Nové zastřešení pro podnikatelský
záměr v obci Kšely • Na počátku byla kniha aneb obnova a záchrana souboru dvou
památek v obci Tuklaty.
Michaela Vítková, 17. 11. 2013

Svatý Michael a souboj s draky
Jednou z prvních akcí letošního podzimu
v rámci projektu Tvořivá setkání a Kultura
na vsi, kterou již řadu let pořádá sdružení SOSák, bylo 6.října Drakové klání. Letos poprvé jsme jej spojili s Michaelskou
slavností, která připomíná svátek svatého Michaela (29. září).
Archanděl Michael má mezi
anděly výsadní postavení, protože dokázal skolit draka a stal
se díky své chrabrosti „vůdcem“
andělů. Letos poprvé se s ním
děti setkaly tváří v tvář a Michael jim předal svým mečem
odvahu potřebnou k překonání
cesty temnotou. Na jejím konci na ně čekaly dary, které jim
přinesly sílu a odolnost pro nadcházející dlouhé zimní období.
O Michaelovi se říká, že slunce
je jeho štítem a temnotu dokáže
přemoci kopím světla. Michael
s sebou ten den opravdu přinesl
slunečné počasí … a s ním i dokonalé bezvětří. Moje děti se od
rána těšily, ale pohled z okna ve
mně vyvolával obavy, že budou
zklamané. Obě dvě si totiž daly
tu práci a předem si na dílně s
Michi vlastnoručně vyzdobily
draka a já doufala, že se nebesa
přece jen slitují a nadělí trochu
větru. Jenže Michael celé odpoledne pevně držel svůj štít a nedal větru šanci. Proto se souboj
draků odehrál v trochu netradič-

ním duchu. Akce se přesunula ze sibřinsko-stupických polí na kolodějský kopec
a děti závodily se svými draky v běhu z
kopce. Draci všech tvarů a velikostí, často vlastnoručně vyrobení nebo vyzdobení,

tak alespoň na chvíli ovládli povětří. Klání
to bylo zábavné i napínavé a po urputném
souboji porota udělila ceny v pěti kategoriích. Sladká odměna ale čekala i na ostatní
účastníky - koláče a buchty naplnily celý
přívěsný vozík a všichni se mohli dosyta namlsat. Bohužel se mi
nepodařilo zajistit fotografii občerstvení, které bylo stejně jako
vstupné ZDARMA a vzpomněla
jsem si mimoděk na pana Lukavského. Třeba bych zamezila jeho
spekulacím o komerčnosti našich
akcí. Akce se zúčastnili i manželé Vítkovi, kteří se v poslední
době stali díky panu Lukavskému nechtěnými „celebritami“
a bez nichž se neobejde jediný
jeho traktát. Díky bezvětří mohl
Petr Vítek za pomoci ostatních
nafouknout horkovzdušný balon
a ZDARMA všechny zájemce
povozit v jeho koši. Michi Vítková celou akci spolu s ostatními
Sosáky ZDARMA organizovala,
připravila sladké odměny a jako
archanděl Michael(a) provázela
děti na cestě temnotou. Inu, akce
se vydařila, bavily se nejen děti,ale i rodiče a ostatní návštěvníci, kteří se jí zúčastnili. Ačkoliv
pan Lukavský mezi nimi nebyl,
očekávám, že bude mít o naší
akci zaručeně jiné (a opět zaručeně pravdivé) informace.
Veronika Slámová
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Sibřinsko–Stupické fórum: Je libo trochu adrenalinu?
Také rádi sledujete napínavé filmy, kde se v soudní síni

Po skončení jednání následovala jako obvykle diskuse

všech zastupitelů jistě slouží, že se nenechali arogant-

odehrává boj mezi vychytralým advokátem a soudní

a připomínky občanů. A teď se začalo odehrávat něco,

ním jednáním pana Drapáka zastrašit a k jeho dotazům

stolicí? Také fandíte většinou tomu advokátovi, zvláště

nad čím mi doteď zůstává rozum stát a kdykoliv si na

se odmítli vyjadřovat. Nemyslím si, že by pan Drapák

když se zastává nevinně souzeného padoucha? Něco

to vzpomenu, je mi z toho stále nanic. Pan Drapák se

nebo kdokoliv jiný neměl právo se ptát zastupitelů na

podobného, ale naživo, se odehrálo i během posled-

vztyčil a aniž by se představil, začal vyslýchat jednotli-

jejich názor, ale způsob, jakým to tento pán učinil, byl

ního zasedání našeho zastupitelstva 30.října, jen s tím

vé zastupitele a dožadoval se velmi hlasitě a arogantně

velmi nedůstojný a já doufám, že se nic podobného ne-

rozdílem, že na pomyslné lavici obžalovaných se ocitli

odpovědi od každého jednotlivého zastupitele, zda je

bude příště opakovat. Budu velmi ráda, pokud se pan

všichni zastupitelé a oním chrabrým advokátem byl

pan starosta obeznámil s obsahem dodatku ke smlou-

Vítek k jednání svého právního zástupce vyjádří, pro-

pan Drapák, právní zástupce pana Vítka. Zastupitel-

vě o zpevnění ploch v areálu MŠ. Ptala jsem se, koho

tože na zasedání zastupitelstva tak neučinil. Proto se

stvo probíhalo celkem v poklidu a věcně, pan starosta

zde zastupuje, že takto arogantně jedná se zastupiteli.

mohu domnívat, že způsoby svého právního zástupce

i zastupitelé během zasedání řešili i dotazy a připo-

Pan Drapák odpověděl, že jedná za sebe a za blíže ne-

schvaluje. Ráda bych doporučila našim spoluobčanům,

mínky občanů k jednotlivým bodům jednání. Vyslech-

upřesněnou veřejnost, přičemž bylo zcela jasné, že je

aby chodili častěji na veřejná zasedání zastupitelstva.

li mimo jiné zástupce petičního výboru z lokality U

zde z pověření svého klienta pana Vítka, který mlčky

Nejenže se tam leccos užitečného dozví a mohou se

Křenice, kteří iniciovali petici na odtržení této lokality

seděl vedle něj. Celé jeho vystupování mi silně při-

přímo na místě zeptat na to, co je trápí, ale občas tam

od Sibřiny. Pan starosta jim věcně vysvětil, jaký je jeho

pomínalo filmy ze soudních síní v padesátých letech,

zažijí i napínavou a lehce adrenalinovou show.

postoj k této iniciativě a jaký je správný postup v přípa-

kdy se také jednalo a soudilo jménem lidu. Myslím,

Zapsala

dě, že by petice a následné referendum vyznělo ve pro-

že se pan Drapák vžil do role neohrožených obhájců z

Ing Zuzana Čermáková

spěch odtržení. Je to vše zatím ve stadiu vyjednávání,

akčních amerických filmů nebo si opravdu spletl dobu

(Pozn. redakce výše uvedený článek vyjadřuje osobní

blíže se o tom dočtete na jiném místě našeho časopisu.

a na chvíli jsme se ocitli v padesátých letech. Ke cti

názor autorky)

Reakce p. Ing. Vítka
Paní Čermáková, děkuji, že jste mi poslala Váš článek

vyvážená a úplná. K dispozici mají pouze zápisy ze

veřejnosti, místo aby nás informovala obec. A co si

k vyjádření ještě před otištěním. Je to poprvé a těší

zasedání a obecní zpravodaj. Jako příklad mohu uvést

mohou myslet občané obce, kteří tuto informaci ani

mne, že objektivita Vašeho zpravodajství se mění k

projednávání zprávy školní inspekce ohledně naší ma-

nedostanou? Jak jsem později zjistil, zpráva se obje-

lepšímu. Je zájmem všech, aby náš obecní zpravodaj

teřské školy a dlouhou diskuzi na toto téma přímo na

vila zcela náhodou, kdy jí jedna z maminek našla na

poskytoval informace vyvážené a objektivní, a proto

tomto veřejném zasedání. Je s podivem, že výsledky

webu školské inspekce. Jakákoliv zmínka o této zprá-

jsem požádal o vyjádření jiné účastníky tohoto veřej-

inspekce nebyly starostovi a místostarostce dle jejich

vě a obsáhlé diskuzi v zápise ze zasedání zcela chy-

ného zasedání. K tomu, jak se kdo chová, jak mluví,

vyjádření v době veřejného zasedání známy. Přitom

bí. Závažnost celé záležitosti je daná tím, že zpráva

se vyjadřovat nebudu. Ani spekulovat nad jeho moti-

kontrola proběhla už na jaře a navíc, zřizovatel (tedy

vyznívá pro vedení MŠ velmi negativně. Podobných

vací k tomuto jednání. Nepřísluší mi to a připadá mi

obec Sibřina) je o těchto záležitostech oficiálně infor-

případů selektivních a mnohdy i významově posunu-

to nepatřičné ve veřejné diskuzi. Vyjádřit se mohu

mován. Obec je povinna dohlížet na správný chod jí

tých informací poskytovaných obcí jejím občanům je

pouze k objektivním faktům. Jestli dobře rozumím

zřizované instituce a případné nedostatky řešit. Jedná

bohužel více. Rádoby vtipné bonmoty, které zapleve-

Vašemu článku, chcete apelovat na občany, aby cho-

se tedy o pochybení stávajícího vedení obce. Co si o

lují veřejný prostor a zabydlují se i v našem občasníku,

dili na veřejná zasedání. S tím s vámi naprosto sou-

tom mám myslet já, který jsem na veřejném zasedá-

to nezachrání.

hlasím. Dle mého názoru není informovanost občanů

ní byl a slyšel jsem o tom poprvé? Navíc od přítomné

Petr Vítek

Reakce paní ředitelky Ing. Svobodové na příspěvek Ing. Vítka
Inspekční zpráva - Inspekce proběhla ve školce v

MŠ. Netušila jsem tedy, že na OÚ zpráva nedorazi-

paní místostarostka, která jejich hodnocení vyslech-

dubnu 2013. Je pravda, že byla zjištěna řada nedostat-

la. Při následné inspekci (v listopadu 2013) jsme toto

la. Řadu problematických oblastí jsme ve školce vy-

ků, které jsem s inspektorkami probrala a dohodly

řešily s paní místostarostkou a paní inspektorkou,

lepšili, takže věřím, že vedení obce i veřejnost bude

jsme se na způsobu jejich odstraňování. Vyjádření ke

která slíbila zprávu znovu na OÚ zaslat. V průběhu

spokojena.

zprávě je k dispozici ve školce a na OÚ. Ve zprávě

prosince bude k dispozici nová inspekční zpráva. Při

Zuzana Svobodová

ČŠI je uvedeno, že je doručována na obecní úřad a do

závěrečném jednání s inspektorkami byla přítomna i

MŠ Sibřina

Reakce místostarostky na příspěvek Ing. Vítka
1. "Dle mého názoru není informovanost občanů vy-

movanost občanů není vyvážená a úplná je zcela vágní

ment by paní referentka okamžitě vytiskla a dala na

vážená a úplná." Obec zveřejňuje zápisy z veřejných

a nekonkrétní. Navíc fungují každou středu otevírací

můj stůl. Na příslušné místo jsme odeslali upozornění,

zasedání včetně příslušných příloh na webových

hodiny, kdy je vedení obce přítomno a občané běžně

s paní inspektorkou jsme mluvili. Inspekční zpráva

stránkách obce. Zvukové záznamy nezveřejňuje pouze

chodí za námi řešit své problémy. Vždy se setkají se

byla doručena až nyní, protože před tím nebyla doru-

z jediného důvodu, a to právního. Po několika kon-

vstřícným jednáním.2. "Jako příklad mohu uvést pro-

čena na adresu zřizovatele, ale do mš! Inspekční zprá-

zultacích s odborníky nám bylo doporučeno zvukové

jednávání zprávy školní inspekce ohledně naší mateř-

va opravdu nevyzněla zcela pozitivně. Je třeba říct, že

záznamy nezveřejňovat. Jsou k dispozici na obecním

ské školy a dlouhou diskuzi na toto téma." Inspekce

k ní je důležité číst i komentář paní ředitelky, který

úřadě, může si je kdokoliv v úředních hodinách přijít

proběhla v MŠ na jaře letošního roku. Na obecní úřad

ale na webu není k dispozici. Faktem je, že minulý

poslechnout. Obec, jak sis všiml již pořádala několik

skutečně inspekční zpráva doručena nebyla! Lze do-

týden proběhla opět dvoudenní inspekce. Zpráva bude

veřejných diskusí a projednání. Tvé tvrzení, že infor-

hledat v záznamech došlé pošty, navíc takovýto doku-

k dispozici do jednoho měsíce. Inspekci jsem byla
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osobně přítomna. Veškeré body, které původní zpráva

sobem se o školku stará. To opravdu ve všech obcích

3. "Podobných případů selektivních a mnohdy i vý-

uváděla, paní ředitelka napravila. Zvýšila se kvalifi-

takto nefunguje! Také řídit školku s 96 dětmi není leh-

znamově posunutých informací poskytovaných obcí

kovanost učitelek, byl pozměněn vzdělávací program

ká věc. Paní ředitelka byla také pochválena za to, že se

jejím občanům je bohužel více. Rádoby vtipné bon-

atd. Naopak paní ředitelka byla v mnoha směrech po-

snaží získat pro školku další finance a výhody pomocí

moty, které zaplevelují veřejný prostor a zabydlují se i

chválena. Ve školce je perfektní klima, především v

grantů. Ekonomická kontrola zcela bez připomínek,

v našem občasníku, to nezachrání." Opravdu nechápu,

nově vzniklé třídě je nadprůměrné sociální klima a at-

Děkujeme paní účetní, Věře Koubové. Jak jistě víš,

co tím máš na mysli, Je to zcela vágní, populistické a

mosféra. Jediné, co je třeba ještě trochu zlepšit je klást

paní ředitelka po 6 letech odchází, byl vyhlášen kon-

nicneříkající tvrzení.

větší důraz na spontánní pohybové aktivity dětí ve

kurs na místo ředitele MŠ. Pevně věříme, že vybereme

Mgr. Markéta Klapková,

třídách. Byl pochválen i zřizovatel za to, jakým způ-

stejně dobrou paní ředitelku, jako byla ta současná.

místostarostka

Reakce pí. Veškrnové na příspěvek pí. Čermákové
Když jsem si přečetla Váš článek, paní Čermáková,

VYTÁČEK jen dva zastupitelé (pan Kožuský, paní

některých občanů dostat prostor pro své vyjádření

o veřejném zasedání konaném 30. 10. 2013, dlouho

Stemberková)? Proč tolik slov kvůli jedné banální

bylo prohlášeno VZ za ukončené. Bez dotazu, zda

jsem přemýšlela, zda se jednalo o jedno a to samé

otázce: „Byl Vám nějaký dodatek předložen v té

má někdo ještě něco dalšího k projednání, pan sta-

zasedání, neboť Vaše interpretace toho, co se tam

podobě, jak jste ho schvalovali?“ Po celou dobu

rosta VZ ukončil, ačkoli se hlásili ještě dva účast-

odehrálo, je velmi odlišná od té mé.

diskuze jsem nezaznamenala jediný útok ze strany

níci zasedání.

Moje odlišné vnímání vychází z jednoduchého,

pana Drapáka, přesto pan starosta působil dojmem,

Co se týká Vašich poznámek k tomu, že pan Dra-

přesto důležitého rozdílu: ve Vašem článku by se

že se něčemu brání. Lze jen spekulovat čemu. Co je

pák je právní zástupce pana Vítka, považuji je za

chtěl právník dovědět, zda byli zastupitelé od pana

za mlčením zastupitelů, kteří se nechtěli vyjádřit?

neopodstatněné a už vůbec nechápu, proč by se měl

starosty seznámeni s obsahem dodatku, v mé pamě-

Proč pan Drapák musel tolikrát formulovat svou

pan Vítek zodpovídat za chování pana Drapáka. Je

ti se ptá na jinou věc. Otázka pana Drapáka zněla

otázku, aby na ni od ostatních dostal alespoň ně-

pan Drapák nezletilý? Je pan Vítek rodičem nezleti-

zcela jinak. Rozhodně se „nevztyčil“ (na moment se

jakou odpověď (ve stylu „Nebudu se vyjadřovat“).

lého pana Drapáka? Může být nezletilý pan Drapák

postavil až později; ačkoli ne zcela chápu, proč jste

Po přečtení Vašeho příspěvku jsem měla dojem, že

právním zástupcem svého rodiče pana Vítka? A co

jeho postoj označila tak expresivně, Vy jste totiž

se na VZ stal nějaký velmi vážný incident. Nebylo

na to Jan Tleskač? Objeví se pan Drapák v dalším

stála také a podle mě jste se postavila ze stejného

tomu tak – alespoň pokud jde o průběh projedná-

díle Zeleného Raoula?

důvodu), ale vsedě formuloval svou žádost – klid-

vání jednotlivých bodů a o průběh diskuze... Až

Jsem opravdu moc ráda, že jsem na tomto veřejném

nou, avšak pevnou dikcí (cituji úryvky ze zvukové-

potud vše probíhalo tak, jak by mělo být zvykem v

zasedání nechyběla, protože tak díky Bohu mám o

ho záznamu VZ): „Já bych Vás poprosil o zapnutí

normální občanské společnosti – občané prezento-

celé záležitosti svou jasnou představu a nemusím

projektoru...“ Dále: „Chtěl bych se každého jmeno-

vali své názory a postoje a je jedno, zda byly názory

se bát, že budu článkem v Zebrinu zmanipulována.

vitě zeptat, jestli ten dodatek VIDĚL v téhleté po-

shodné či různé, proto se ostatně lidé na VZ schá-

Pokud někdo projeví zájem o zvukový záznam VZ,

době, v jaké ho schvaloval...“ Mě spíše udivilo to,

zejí, aby si ujasnili situaci. Mnohem závažnější než

ráda mu jej poskytnu. Celá věc byla mnohem méně

co se po tak jednoduché otázce začalo odehrávat.

diskuze pan Drapák – pan starosta mi připadá fakt,

adrenalinová, než čtení této diskuze o diskuzi.

Proč na tuto otázku ODPOVĚDĚLI PŘÍMO BEZ

jakým způsobem bylo VZ ukončeno. I přes snahu

Pavla Veškrnová

Reakce místostarostky na příspěvek paní Veškrnové
Vážená paní Veškrnová, k této věci mohu pouze

jednotlivých bodů, což se domnívám, byla chyba.

šlenky, že když obec nezveřejňuje zvukové záznamy

dodat to, že veřejné zasedání zastupitelstva vede a

Diskuse je na závěr veřejného zasedání a je vždy

na webových stránkách obce, je netransparentní, je

řídí starosta obce a řídí se jednacím řádem obce.

poměrně dlouhá. Váš komentář je velmi zavádějící.

opravdu obehraná směšná písnička a byla občanům

Jeho samotný název veřejné zasedání zastupitel-

Právem každého občana, i zastupitele, je na polože-

nesčetněkrát objasněna. Pokud někdo tento zvukový

stva obce logicky říká, že veřejnost může sledovat,

nou otázku kohokoliv, i právního zástupce bývalého

záznam zveřejňuje, nechť si právní následky tohoto

jak zastupitelstvo jedná, nikoliv do samotného jed-

starosty, neodpovídat. Berte toto prosím na vědomí

zveřejnění nese sám. Děkuji.

nání zasahovat či ho ovlivňovat!!! Pan starosta, ač

a respektujte i občany s jiným názorem či pohledem

Mgr. Markéta Klapková,

nemusel, připustil diskusi už během projednávání

na věc, než který máte Vy. Neustálé podsouvání my-

místostarostka obce

Reakce Elišky Kloučkové na článek pí. Čermákové
Vážení spoluobčané, na úvod bych se Vám ráda před-

začal vyslýchat jednotlivé zastupitele a dožadoval se

vý, že zastupitelé dokument prostudovaný neměli, ale

stavila. Jmenuji se Eliška Kloučková a v Sibřině by-

velmi hlasitě a arogantně odpovědi od každého jed-

nevím, zda to bylo tím, že dokument nebyl zastupite-

dlím od svého narození, na jaře to bude 22 let. Tento

notlivého zastupitele, zda je pan starosta obeznámil

lům k dispozici, anebo proto, že neměli zájem si ho

text píši jako reakci na článek o říjnovém veřejném

s obsahem dodatku ke smlouvě o zpevnění ploch v

nastudovat. Paní Čermáková má pravdu v tom, že pan

zasedání, který napsala Ing. Zuzana Čermáková.

areálu MŠ. “To je lež. Pan Drapák se v diskuzi, která

Drapák na malou chvíli povstal a ohradil se. Bylo to v

Psaní do novin nepatří mezi moje záliby, ale zjevné

je určena právě pro dotazy veřejnosti, zeptal (upozor-

momentě, kdy po něm pan starosta Novák chtěl „teď

lži a účelové nepřesnosti mě donutily na tento text

ňuji, že vsedě), jestli zastupitelé viděli daný dokument

a tady“ odcitovat konkrétní bod jednacího řádu naší

reagovat. Navíc je mi opravdu nepříjemná ta rádoby

před tím, než o něm na zasedání hlasovali. Poté, co

obce. Z mého pohledu to byl jedině pan Novák, kdo

skandální atmosféra, takhle se podle mého názoru

mu nebylo odpovězeno, se znovu důrazněji (a velmi

se na zasedání choval arogantně a poté celé zasedání

píše do bulvárních deníků, ale nemluví se tak ke spo-

asertivně, nikoli arogantně) zeptal, zda by mu na to

předčasně ukončil, přestože jsme jemu i dalším zastu-

luobčanům, zvlášť když se tu všichni navzájem známe.

mohl odpovědět každý jednotlivý zastupitel. Kromě

pitelům chtěli položit další otázky. Vím, že není leh-

V textu paní Čermákové si můžete přečíst následující

pana Kožuského a paní Stemberkové se všichni zastu-

ké číst dva odlišné články o události, které se člověk

větu: „Pan Drapák se vztyčil, a aniž by se představil,

pitelé odmítli vyjádřit. Můj pocit v té chvíli byl tako-

neúčastnil. Vím, že spoustu z Vás mohou nudit, »»»
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anebo se mohou jevit jako zbytečné. Chtěla bych Vás

pohled zdají; pomluvy a skandální zprávy se vždy šíří

vány na stránkách obce. Myslím, že jde o technicky

ale požádat, abyste si nevytvářeli unáhlené názory ze

snáz než fakta, která je potřeba obhájit. Na závěr bych

nenáročnou záležitost a snad by to omezilo nutnost

zkratkovitých zpráv, které v obci zaslechnete nebo si

chtěla požádat pana starostu, zda by bylo možné, aby

psaní podobných článků.

je přečtete. Věci nejsou vždy takové, jaké se na první

zvukové záznamy veřejných zasedání byly zveřejňo-

Eliška Kloučková

Reakce p. Krušiny na článek pí. Čermákové
Milá redakce, na uvedeném veřejném zasedání jsem byl

obce Sibřina a na stránkách Zebrinu objevují nactiutrhač-

a pan Kožuský tak v klidu učinili. Také bych doporučil

také přítomen. Je pravda, že vystoupení pana Drapáka

né články zpochybňující Vítkovo čestné jednání v době

občanům, aby chodili častěji na veřejná zasedání zastu-

bylo nezvykle razantní, ale až tehdy, když se nepodařilo

jeho starostování i v době, kdy již ze zastupitelstva obce

pitelstva. Nejen, že může zažít adrenalinovou show, ale i

jeho otázky zahrát do autu. Těžko se divit způsobu, ja-

vystoupil. Těžko věřit, že se tak děje bez podpory většiny

že odpovědi na to, co jej trápí, se nedočká, neboť vedoucí

kým se snažil získat odpověď, pokud skutečně je právním

zastupitelů. Naopak není pravdou, že se všichni zastupi-

zasedání diskusi i veřejné zasedání ukončí.

zástupcem Petra Vítka, když se na vývěskách v centru

telé odmítli panu Drapákovi vyjádřit. Paní Stemberková

Martin Krušina

Reakce starosty obce
Vážení čtenáři, přečetli jste si názory přispěvovatelů

lé, kteří se o činnost obce zajímají a docházejí na pra-

ky v centru Stupic za 400 Kč/m2 ? Slečně Kloučkové

na veřejné zasedání zastupitelstva obce. Je zcela lo-

covní schůzky (paní Kubánková, Cvejnová, Klapková

velmi rád zodpovím otázky, na které se bude chtít

gické, že každý zúčastněný může hodnotit jeho prů-

a pan Knytl) nejen, že byli s prováděním zpevněných

zeptat. Není žádným problémem poskytnout zásad-

běh odlišně. Zasedání, trvající více než 2 hodiny, jsem

ploch seznámeni, ale někteří z nich se přímo účast-

ní fakta o financování rekonstrukce MŠ v roce 2010.

předčasně ukončil. Důvod byl jednoduchý. Pan Drapák

nili jednání se zhotovitelem a technickým dozorem.

Na veřejných zasedáních jsme tomu věnovali dosti

(kterého jsem viděl poprvé) si prostě spletl zasedání

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem jsem byl

času. Umožnili jsme uspořádaní debaty se zástupci

zastupitelstva obce s výslechem, a podle toho i jeho

překvapen příspěvky pana Krušiny, paní Veškrnové a

společnosti Transparency International, kde bylo vše

vystupování vypadalo. Naprosto nedůstojné, a to ne-

slečny Kloučkové. Naprosto respektuji odlišný názor

do detailu prodiskutováno. Zároveň bych chtěl již

jen pro přítomné zastupitele, ale i pro občany, kteří

při diskusích. Je to tak správně, a pokud je diskuse

poněkolikáté opakovat, že zvukové záznamy z veřej-

se ho účastnili. Projednání bodu, ke kterému se Mgr.

vedená věcně, měly by, podle mě, odlišné názory vést

ných zasedání není možné podle legislativy platné v

Drapák v rámci diskuse vrátil, bylo detailně prodis-

ke kvalitnějším rozhodnutím. Nechápu ale zastává-

současné době zveřejňovat. Může být objektivní paní

kutováno před vlastním hlasováním. Zastupitelům i

ní se toho, že by mělo být zastupitelstvo obce vyslý-

Veškrnová, zaměstnankyně paní Vítkové, které jsem

přítomným hostům byl promítnut jak přehled prove-

cháno panem Drapákem, zastupujícím pana Vítka ve

již na začátku roku 2012 posílal o problémech ve fi-

dených prací v rámci zpevňování ploch v areálu MŠ,

věci financování rekonstrukce MŠ v roce 2010. Po-

nancování rekonstrukce MŠ článek? Tenkrát můj pří-

tak i dodatek ke smlouvě. Všichni přítomní zastupitelé

kud právě tyto přispěvatele vyzval pan Vítek v rámci

spěvek, aniž by se obtěžovala mě informovat, sama

s uzavřením dodatku souhlasili (usnesení č. 52/2013

“objektivity“ o vyjádření, bylo by vhodné uvést ně-

upravila. Je přinejmenším úsměvné, že nyní ve svém

z 30. 10. 2013). Jsem přesvědčen, že jsme postupo-

které informace, aby si mohli čtenáři o úrovni této

vyjádření píše o nějaké manipulaci v obecním zpra-

vali podle stanovených pravidel. Problémem je to, že

objektivity udělat svůj úsudek. Mám ale obavy, že se

vodaji. Buďme rádi, že nyní dává redakce zpravoda-

Mgr. Drapák se s pravidly popsanými v jednacím řádě

sami přispěvatelé stali oběťmi souvislostí. Může být

je prostor všem přispěvatelům a články necenzuruje.

neseznámil. Zastupitelé mají možnost se s návrhem

objektivní pan Krušina, kterému obec právě za půso-

Josef Novák,

smlouvy seznámit s předstihem až 10 dní. Ti zastupite-

bení pana Vítka prodala v roce 2010 obecní pozem-

starosta obce

Bezplatné kosmetické poradenství líčení!
Nevíte, jaký je Váš typ pleti a jak o ni správně pečovat? Jaké odstíny Vám budou slušet?
Jak vybrat správný make-up nebo vůni? Ráda Vám, zcela bezplatně, poradím v pohodlí Vašeho domova
nebo u mně, v Sibřině, vše si vyzkoušíte „na vlastní kůži“ (používám značkovou kosmetiku).

Kontaktujte mě emailem kosmetickeporadenstvi@email.cz
nebo na tel. čísle 720 483 227 pro domluvení termínu.

Potraviny Veselka

Na žádost našich zákazníků jsme změnili otevírací dobu.

Změna otevírací doby: Po – So od 7.30 hod.
– Martina Veselá –
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Sibřinsko–Stupické fórum: Černobílé vidění není na místě
Byl jsem upozorněn, že jeden z našich spoluobčanů uveřejnil v minulém čísle tohoto
občasníku informaci, že stavíme na černo.
Jak se mám ale bránit takovému nařčení,
když ani autor článku, a co je ještě udivující, ani šéfredaktorka tohoto občasníku mě
nevyzvali, abych se k článku vyjádřil? Bohužel se to nestalo poprvé. Dovolím si tedy
s jistým zpožděním reagovat nyní. Dům,
který rekonstruujeme, jsme koupili i s platným stavebním povolením z roku 2007.
V květnu tohoto roku nám stavební úřad
písemně potvrdil, že stávající stavební povolení JE PLATNÉ a my můžeme zahájit
stavbu. V květnu jsme také požádali stavební úřad o změnu stavebníka (stavební
povolení bylo ještě na původní majitelku)
a prodloužení lhůty stavebního povolení.
Stavební úřad řízení zahájil a vydal souhlasné rozhodnutí. Jaké bylo naše překvapení, když nám stavební úřad oznámil, že
obec Sibřina zastoupená panem Novákem
podala proti tomuto rozhodnutí námitku. Byla podána dne 4. 7. 2013 – dva dny
před nabytím právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. Pan Novák rozporoval tři
věci – 1. uvedl, že se domnívá, že platnost
stavebního povolení již vypršela (platnost
stávajícího povolení nám však v květnu písemně potvrdil stavební úřad; pan Novák
to možná nevěděl, ale mohl se nás zeptat.),
2. uvedl, že je stavba budována v rozporu
s dokumentací a 3. z uvedených důvodů k
našemu velkému překvapení vyjádřil nesouhlas se změnou stavebníka a prodloužením lhůty. Zároveň požádal stavební
úřad o provedení kontroly na místě stavby.
Stavební úřad námitku prozkoumal a 18.
9. 2013 vydal nové souhlasné rozhodnutí,
které nabylo právní moci 29. 10. 2013. V
odůvodnění danou námitku označil jako
nerelevantní. Tím by mohl příběh skončit.
Jenže je tu ještě další věc. V lednu roku
2013 jsme se rozhodli provést změnu stavby. Změna spočívá ve změně tvaru střechy.
Z pultové na klasickou sedlovou s rizality.

A ke změně způsobu užívání jedné bytové jednotky na prostor pro spolkovou činnost. Toto rozhodnutí jsme učinili poté, co
v prosinci 2012 přišel SOSák z rozhodnutí zastupitelstva definitivně o prostory
v MŠ. Rozhodli jsme se, že vybudujeme
SOSákov a stavbu a rekonstrukci prostoru pro jeho činnost zafinancujeme z našich
soukromých zdrojů (rozuměj z hypotéky
rodiny Vítkových). Námitka pana Nováka bohužel znemožnila stavebnímu úřadu
vydat souhlas s touto změnou stavby. Stavební úřad nás vybídl, abychom se s obcí
pokusili domluvit, vysvětlit, že se jedná o
nedorozumění (střechu jsme začali stavět
CHYBNĚ ještě před vydáním rozhodnutí)
a požádat ji, aby námitku stáhla. Jinak hrozí, že bude nucen zastavit stavbu a spustit
sérii kroků k vypořádání námitky. To celé
může stavbu pozdržet o několik měsíců.
Pokud by obec námitku stáhla, stavební úřad by ihned vydal rozhodnutí. Tento
postup byl navržen vzhledem k tomu, že
se změnou projektu vydala obec jménem
pana Nováka souhlas a to již v dubnu. Projekt byl na stavební úřad podán v červnu
tedy již měsíc před námitkou obce. Projekt je v pořádku a jsou k němu souhlasy
všech sousedů, obce, hygieny, životního
prostředí i hasičů. Kontaktoval jsem tedy
vedení obce a pan Novák na našem osobním setkání ODMÍTL námitku stáhnout.
Odmítl i přesto, že dostal jasné vysvětlení
celé situace (stavební povolení bylo PLATNÉ), a kdy se změnou stavby (tvar střechy)
písemně souhlasil (celé tři měsíce před
podáním jeho námitky). V této chvíli můžeme tedy stavět pouze podle původního
stavebního povolení z roku 2007 (původní
tvar střechy). Stavba se tím zdržuje a sdružení SOSák, které očekávalo již od Nového roku nové prostory bude muset ještě
měsíce přebývat v prostorech náhradních.
Jak sami vidíte, po předložení všech podrobností, není situace tak černobílá, jak
nám ji servíruje pan Lukavský. Není mi ale

jasná jedna věc, odkud p. Lukavský čerpá
své informace o stavbě na černo? Jeho článek vyšel na začátku září v Novém Zebrinu, uzávěrka vydání byla na konci srpna.
Aby bylo jasno, tedy v době, kdy na stavebním úřadu ležela připomínka obce, ale
stavební úřad ještě neučinil žádné rozhodnutí ani nepodal žádné stanovisko (první, a
to souhlasné stanovisko vydal až 18. září a
informoval pouze účastníky řízení). Když
jsem po vydání „Nového“ Zebrinu kontaktoval stavební úřad, abych zjistil, jestli
p. Lukavský obdržel nějaké informace od
nich, sdělili mi, že nikomu informace neposkytli, ale že nyní mají na stole nějakou
žádost o informace k našemu stavebnímu
řízení, na kterou ještě neodpověděli. Tak
kde vzal p. Lukavský informace, které
bodře poskytuje spoluobčanům? Naskakuje mi husí kůže, když zjišťuji, jak nadstandardní přístup k informacím má tento náš
spoluobčan. A odkud je má? Připomíná mi
to jiný příběh. Paní Slámová poté, co se na
jednom veřejném zasedání řešilo, že pan
starosta Novák má prý obecní vodovod
na svém pozemku připojen na černo a že
má mít podle stavební dokumentace vodu
z vlastní studny, požádala na zákl. Zákona
o svobodném přístupu k informacím, aby
jí tyto informace obec sdělila. Všimněte
si toho postupu, požádala obec, v podstatě
tedy pana Nováka. Nedožadovala se těch
informací jinde, nesepisovala podněty k
prošetření na úřady apod. Pan Novák »»
jí za obec odpověděl, že jí tyto informace neposkytne, protože objekt manželů
Novákových byl vybudován BEZ použití
veřejných prostředků a vztahuje se na něj
ustanovení par. 11 zákona 106/1999. Paní
Slámová dál tuto věc neřešila a smířila se s
tím, že jí pan Novák tuto informaci nemusí
poskytnout. Jak se vyjádřil jeden z našich
sousedů: “Taková malá obec a co všechno
se tu neděje. Jak na divokém východě.“
7. listopadu 2013,
Petr Vítek

Vyjádření starosty k článku „Černobílé vidění“
Chtěl bych tímto za obec reagovat na článek “Černobílé vidění není na místě“. Když
jsem si informace v něm obsažené přečetl,
nechtělo se mi věřit vlastním očím. Nechápu to hlavně z toho důvodu, že veškerá komunikace mezi obcí, stavebníkem
(Ing. Vítkem) a stavebním úřadem je zdokumentovaná. Fakta: pan Vítek požádal
obec 26. 3. 2013 o vyjádření k projektu na
vybudování domu pro volnočasové aktivity. Projektovou dokumentaci jsme zaslali

panu architektovi Jetelovi k posouzení. Ze
strany architekta nebylo k samotné stavbě
připomínek. Na co jsme však upozornili,
bylo to, že projektová dokumentace neřeší
parkování na vlastním pozemku. Vyjádření s výše uvedeným upozorněním jsme mu
zaslali 15. 4. 2013. Na náš požadavek pan
Vítek již nereagoval. K překvapení jsme ale
17. 6. 2013 obdrželi ze Stavebního úřadu
oznámení o změně stavby před dokončením, která spočívala pouze ve změně sta-

vebníka k projektu z roku 2007 (z původní
majitelky nemovitosti na manžele Vítkovi)
a prodloužení stavebního povolení o 2 roky.
Nebylo zde jediné slovo o úpravách, ke kterým jsme se v polovině dubna vyjadřovali.
V rámci stavebního řízení jsme proto podali námitku. Nic více nic méně. To, že byla
stavba prováděna bez platného stavebního
povolení a konsekvence s tím spojené neřeší
obec, ale právě stavební úřad. Dále pan Vítek ve svém článku zmiňuje žádost paní »»»
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Slámové, která požadovala v březnu tohoto
roku projektovou dokumentaci k našemu
RD. V té době jsem byl jejím požadavkem
zaskočen a nevěděl jsem, proč zrovna paní
Slámová projekty k našemu domu potřebuje. S půlročním odstupem se asi skutečný
žadatel přihlásil sám. Je zajímavé, že pan
Vítek blíže neuvádí to, že se zasedání o kterém ve svém článku referuje (19. 12. 2012)
účastnil také. A že moc dobře ví, že jsem
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připojení k vodovodu řešil přímo s ním již
v roce 2009 a ví také to, že RD byl napojen
k vodovodnímu řádu na konci 80-tých či na
počátku 90-tých let minulého století.
Rád bych mu připomněl, že vodovod byl
jako nezlegalizovaný, bez povolení k odběru podzemních vod a dalších legislativních
povinností provozován v době, kdy on byl
starostou. Bylo by tedy dobré, aby se vyjádřil k tomu, proč celou situaci v této době

neřešil – tedy v letech 2007-2011. Nepochopitelné je to především z toho důvodu,
že vlastnit obecní vodovod, řádně ho neprovozovat a nevybírat od odběratelů peníze
za vodné by nás diskvalifikovalo při získávání jakýchkoliv dotačních prostředků na
výstavbu vodovodu (poskytovatel dotace
by nedával peníze někomu, kdo se není
schopen zajistit prostředky na jeho provoz).
Josef Novák, starosta obce

Vyjádření M.Lukavského k článku „Černobílé vidění“
LHÁT SE NEMÁ!!! Věta, tak často používaná zvláště v poslední době, jako by se
nedostala k uším spoluobčana Vítka. Jak
si jinak vysvětlit jeho příspěvek s názvem
„černobílé vidění“, pokud nechci uvažovat
o tom, že se jedná o cílenou manipulaci
s cílem zakrýt svojí protizákonnou činnost (bohužel ne první, jak je v současné
době zjišťováno). V tomto případě se jedná
o podezření, že stavba, budovaná na jeho
soukromém pozemku, byla stavěna tzv.“na
černo“, tedy bez řádného stavebního povolení. Zde bych chtěl dodat, že informaci
o této stavbě jsem poznamenal v jediném
případě pouze jako poznámku k textu věnovanému pořádání veřejné sbírky na tento projekt, cit: ...že ze dvora „zatím stavby
budované na černo“ - budoucího „Sosákova“ atd. (1). A nebýt tohoto nepovedeného
pokusu o obhajobu ing. Vítka, věci bych se
dál nevěnoval v přesvědčení, že dalšími
kroky uvede ing. Vítek tento stav do zákonného stavu. Bohužel se tak nestalo. Krátce
tedy uvádím nepravdivé údaje použité ing.
Vítkem v konfrontaci se skutečností. Ing.
Vítek uvádí, že cit. „dům, který rekonstruujeme, jsme koupili i s platným stavebním
povolením z roku 2007. V květnu tohoto
roku nám stavební úřad písemně potvrdil,
že stávající stavební povolení JE PLATNÉ
a my můžeme zahájit stavbu.“ (2). Zde již
ing. Vítek poprvé neuvádí pravdivý údaj,
protože Stavební úřad nemohl vydat žádné
takové potvrzení, že stavební povolení je
platné, neboť, jak sám uvádí ve svém vyjádření,: cit. ...Na stavbu „stavební úpravy,
přístavba, nástavba RD č. p. 70, stavba
nové žumpy, přípojka, kanalizace“ na pozemku st.p.č. 32/2, parc. č. 28/1 v k. ú. Sibřina bylo vydáno stavebním úřadem MěÚ
Úvaly dne 30. 7. 2007 pod č. j. K/4130/07/
SU/Str rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Stavební povolení má platnost
2 roky od nabytí právní moci vydaného
rozhodnutí. (3). Tedy jinak, st. povolení
pozbylo platnosti 30. 8. 2009, a to ještě v
době, kdy byl stavebníkem bývalý majitel.
(!!) Celé cca 4 roky neproběhla ve věci této
stavby žádná další komunikace. Jednat se
stavebním úřadem začal ing. Vítek popr-

vé až 5. 6. 2013, (spis.zn.K/5725/2013/SU/
Ede) (3), tedy v době, kdy již stavba byla
v plném běhu, jednoznačně tedy stavební práce probíhaly bez řádného povolení. Rozhodnutí k tomuto spisu vydal SÚ
Úvaly až dne 18. 9. 2013 pod č.j. MEUV
6967/2013 STU (3). Jak žádost, tak i následné rozhodnutí se netýkalo pouze jakési „změny“ tvaru střechy, jak uvádí ing.
Vítek, ale cit. ...rozhodnutí změny stavby
před jejím dokončením na stavbu „stavební úpravy, přístavba, nástavba RD č.p. 70,
stavba nové žumpy, domovní přípojka kanalizace“, v katastrálním území Sibřina –
změna spočívá: ve změně stavebníka… a v
prodloužení lhůty k dokončení stavby o 2
roky tj. do 2 let ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.“ (3). Dále ing.Vítek uvádí, že: cit. „4. 7. 2013 - dva dny před nabytím právní moci rozhodnutí stavebního
úřadu podala obec Sibřina námitku proti
rozhodnutí SÚ Úvaly“ (2). Chyba lávky,
ing. Vítku, dne 4. 7. 2013 nepodala obec
žádnou námitku před nabytím právní moci
rozhodnutí, neboť žádné rozhodnutí ještě v
té době neexistovalo. Předmětné rozhodnutí (nepravomocné) bylo vydáno až dne
18. 9. 2013, jak je uvedeno výše. Námitka
datumově vychází měsíc (bez dvou dnů) od
podání Vaší (!) první žádosti Stavebnímu
úřadu Úvaly - žádosti o legalizaci stavby,
která již v té době probíhala, a jak sám jistě
uznáte, u žádostí občanů neexistuje žádné
nabytí právní moci nebo něco podobného.
Tady se to Ing. Vítkovi trochu popletlo. Na
základě námitky OÚ došlo na místě stavby o prošetření výše uvedené stavby, které
provedl stavební úřad Úvaly. A výsledek?
Cit. ze zprávy Sú Úvaly. „zjistil dne 19. 9.
2013 na místě stavby skutečný stav věci
rozsahu prováděných stavebních prací, a to
nad rámec původního stavebního povolení.
Dále bude stavební úřad Úvaly pokračovat
dalšími kroky v řízení dle stavebního zákona (3). Zde tedy pravomocně stavební
orgán zjišťuje pochybení stavebníka, tedy
že stavební práce probíhaly bez řádného
povolení!! To, že celá stavba byla prováděna bez řádného stavebního povolení sám
mimoděk potvrzuje i sám ing. Vítek a to

dne 9. 9. 2013, kdy byla stavebnímu úřadu
doručena jeho vlastní žádost o dodatečné
povolení stavby stavebníků "na stavbu,
stavební úpravy, přístavba, nástavba RD č.
p. 70, stavba nové žumpy, přípojka kanalizace – změna 1. bytové jednotky na dům
pro spolkovou činnost SOSÁK o.s." na pozemku st.p.č. 32/2, parc.č. 28/1 v k.ú. Sibřina.“ (3). Pravomocné rozhodnutí nebylo
do dnešních dnů vydáno, a tak jestliže ing.
Vítek tvrdí, že cit. „V této chvíli můžeme
tedy stavět pouze podle původního stavebního povolení z roku 2007“ opět se malilinko mýlí, neboť žádné platné stavební
rozhodnutí z roku 2007 neexistuje, platilo
pouze do r. 2009, a to pouze pro původního stavebníka a majitele. A zdůvodnění
že cit.„Stavba se tím zdržuje a sdružení
SOSák, které očekávalo již od Nového
roku nové prostory, bude muset ještě měsíce přebývat v prostorech náhradních,kdy je jako jediný viník jakéhosi zdržení
projektu označen OÚ Sibřina, případně
další temné síly, je již pouze dosti trapná
snaha zakrýt průtahy ve stavbě zaviněné
vlastním pochybením nebo snahou obejít
zákon. Na závěr pouze odpověď ing. Vítkovi, kdeže vzal p. Lukavský informace,
které tak bodře poskytuje. Takže ing. Vítku, prvotní a do té doby jedinou drobnou
informaci o způsobu Vašeho nezákonného
budování projektu „Sosákov“ jsem získal
od řady zdrojů na hony vzdálených od OÚ,
nevím, zda Vám něco říká pojem „Vox populi, vox dei“, každopádně bych doporučoval tento zdroj s jistou dávkou opatrnosti
používat i ve Vašem případě. No a ostatní
podrobnosti a důkazy jsou vždy získávány
pouze na základě platných zákonů ČR, v
tomto případě v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím. A ještě jedna poznámka závěrem. Ing. Vítek se svými vlastními texty
stává přeborníkem ve vlastním usvědčováním své osoby z poskytování nepravdivých
údajů, viz jeho vyjádření že: cit. "stavební
úřad ještě neučinil žádné rozhodnutí (k začátku září 2013 - pozn. M.L.) ani nepodal
žádné stanovisko (první, a to souhlasné
stanovisko vydal až 18. září a informoval
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pouze účastníky řízení).“ (2). Sám ing.Vítek tady poprvé PRAVDIVĚ uvádí, že vůbec první (pravděpodobně dosud nepravomocné stanovisko) nebo rozhodnutí vydal
SÚ Úvaly až 18. 9. 2013. Co k tomu dodat
více. A upřímně říkám, nebýt snahy ing.
Vítka o obhajobu v podobě, v jaké ji zde
podal, dál bych se věcí vůbec nezabýval,
protože chyby tohoto druhu se jistě stát mo-
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hou komukoliv, stačilo by potichu přiznat
chybu a věc dát do souladu se zákonem. S
částečným využitím textu ing. Vítka v příspěvku už pouze dodávám: Jak sami vidíte,
po předložení nevyvratitelných důkazů a
podrobností, není situace tak černobílá, jak
nám ji servíruje pan Lukavský, není ale ani
tak barevná, jak nám ji servíruje ing. Vítek.
M.Lukavský

Zdroje: (1). – http://sibrin.webnode.cz/
prispevky/zakladam-chlastakov-/
(2). – vlastní text příspěvku ing. Vítka získaný v souladu se zněním zákona
46/2000 Sb.
(3). – informace získané v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

SOSák – Ohlédnutí za akcemi a setkáními o.s. SOSák…
…ve zkratce – podzim 2013:
27. 9. Filmový podvečer s
dokumentem Holky z fildy,
jehož se účastnila autorka
Taťána Marková a jedna z
protagonistek Alice Rahmanová. Dokument jste též
mohli zhlédnout u příležitosti
výročí sametové revoluce dne
17. 11. na ČT 2. Náš večer byl
především „ženský“, i když s
námi byli i muži. Po skončení dokumentu se rozproudila
živá diskuze plná vzpomínání, jak jsme revoluční i porevoluční roky prožívali. Padaly otázky a odpovědi na téma
postavení žen ve společnosti,
profesním životě. Došlo na
vztahy i postavení žen vedle
mužů politiků jak našich, tak
zahraničních. Diskuze to byla zajímavá, a
tak si nikdo ani nevšiml, že již je půlnoc.
Po půlnoci jsme se rozešli do svých domovů.
6. 10. Michaelská slavnost a sibřinsko-kolodějské drakové klání – čtěte článek
Veroniky Slámové SVATÝ MICHAEL A
SOUBOJ S DRAKYv tomto čísleZebrinu.
19. 10. Turnaj v Petanque – čtěte článek
M. Krušiny v tomto čísle Zebrinu.
3. 11. Výroba plstěných šperků. Plstěné
náušnice, brože i náhrdelníky vznikaly
celé odpoledne v rukou šikovných dětí i
maminek, a to pomocí plstící jehly, barveného ovčího rouna a podložky z molitanu.
Technika suchého plstění jehlou je opravdu jednoduchá, a tak bylo dohromady vy-

10. 11. Keramika aneb Dárek pod stromeček – letos si
opět všichni mohli vyzkoušet
práci s keramickou hlínou,
kterou jsme pro ty, kteří chtěli, ozvláštnili možností zdobení barevnými sklíčky. Dílna se nesla v komorním duchu, k dispozici měli všichni
čaj, kávu i dobrůtky ZDARMA. Výrobky se nyní suší a
čekají na své první vypálení,
poté budou glazovány a znova
půjdou do pece. Během dílny
si všichni mohli ještě potisknout trika svými originálními
obrázky.

robeno 31 kusů náušnic, 9 broží, 11 náhrdelníků, dva přívěsky na klíče a jeden
pár originálních malých oveček. Všichni
účastníci odcházeli spokojení a s vlastnoručně vyrobeným šperkem pro sebe či pro
své blízké.
7. 11. Výroba lampionů a 11. 11. Svatomartinský lampionový průvod - při
výrobě lampionů se sešlo dětí a rodičů
tak hodně, že kolodějská fara praskala
ve švech. Větší děti si vyráběly papírový lampion s vitráží svatého Martina na
koni,menší děti pak vyráběly lampion se
vzory pomocí vykrajovacích raznic. Na
závěr si všichni svůj lampión na zkoušku
rozsvítili zapůjčeným elektrickým světýlkem a těšili se na svatomartinský průvod
11.11. v Kolodějích.
Maminky si domů odnášely od našeho
sdružení krabice buchet v prášku Vitana,
které napekly na pondělí a obohatily tak
kolodějský lampionový průvod o buchty,
koláče a svatomartinské rohlíčky, které
přivezl spolu se svatým Martinem anděl.
Obě akce byly ZDARMA.
Děkujeme sdružení přátel Koloděj a městské části Koloděje, že jsme se akce mohli
zúčastnit.

17. 11. Výroba balicích papírů, obálek a návod jak zabalit dárek. Toto odpoledne
se neslo v záplavě barev, zlata , stříbra,
mašlí, šablon, válečků a razítek. Vyráběli
se neuvěřitelné a originální balicí papíry, obálky na dárky i jmenovky. Marcela
Pazderová (znáte ji z potravin Na Poště) s
velkou trpělivostí ukazovala dětem a dospělým fígle pro balení dárků i jak vyrobit
zajímavou mašli. Marcelko, moc děkujeme. Součástí této dílny byly opět potisky na trika a zástěry. Úklid pronajatých
prostor po této kreativní dílně dal fušku,
nicméně úsměvy a výtvory všech zúčastněných za to stály. Na závěr ještě připomínám, že 24. 11. od 14 hod budeme vyrábět
adventní věnce a od 16h bude pro všechny
připravena andělská pošta. Dílny a setkání jsou součástí projektu Tvořivá setkání a
kultura na vsi podpořeného obcí Sibřina,
realizovaného v regionu Pošembeří.
Michaela Vítková
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První sibřinsko-stupické rozsvěcení

Vážení přátelé, v sobotu 30. listopadu před
první adventní nedělí se konalo historicky
první sibřinsko-stupické rozsvěcení vánočního stromku. Chtěli jsme uspořádat
akci, kde by si každý našel něco pro potěšení, a hlavně dětem připomenout, že nadchází čas adventu a kouzelných vánoc. Do
přípravy celé akce se zapojilo hodně nadšenců z řad místních občanů. Na dvoře za
úřadem byl postaven Betlém, který vyrobily děti z naší MŠ a pan Mik, šéf našich hasičů. Na jarmarku si každý mohl zakoupit
výrobky z místních zdrojů. Přispěli nám
pan Liebscher, pan Škoda, pan Lukačevič a paní kosmetička Renata Šindlerová.
Veronika Štěrbová spolu se svým týmem
prodávala svařené vínko a výborné klobásky od Kubánků. Paní kuchařky z mateřské

školky připravily tak bohaté pohoštění,
že se všechno nesnědlo. V sibřinské stáji
vozila paní Suchá děti na ponících. Pan
Lukavský se postaral o skvělou atmosféru
pouštěním vánočních koled a ozvučením
pro naše muzikanty a zpěváky. Na úřadě
se dveře netrhly, děti naslouchaly čtení vánočních příběhů a pohádek v podání naší
knihovnice Karly. Šikula Jiřka Neckářová
byla doslova v obležení dětí a maminek
při výrobě vánočních svícnů. Tatínkové
pomáhali dětem vyrábět papírové řetězy a
ozdoby na stromek a já se pokoušela dohlédnout na to, aby se děti nespálily při
pouštění svíčkových lodiček vyrobených
ze skořápek vlašských ořechů.
Účast předčila veškeré naše očekávání.
Přišlo hodně přes 200 lidí i z okolních
obcí. To nás samozřejmě povzbudilo a už

se těšíme, že příští rok se zase sejdeme
před vánoci u stromečku. Chci poděkovat
všem, kteří věnovali svůj čas a energii na
přípravu celé akce. Doufám, že všichni
odcházeli spokojeni. Přeji všem krásné a
pohodové svátky a těším se za rok u stromečku na shledanou.
Zuzana Čermáková

Poděkování
Obec tímto děkuje všem dobrovolníkům
za pomoc při organizaci rozsvěcení vánočního stromku, zejména paní Čermákové, Neckářové, Štěrbové, hasičům,
mateřské školce a Sibrin o.s. a také dětem z MŠ za krásné vystoupení.
Místostarostka obce

6× foto: Markéta Klapková

Zahradník Šikula radí: Zahrada v zimě
Mohlo by se zdát, že v zimě, kdy naše
zahrada „odpočívá“ po náročném vegetačním období, nevyžaduje naši pozornost. Opak je ale pravdou, neboť i v zimě
je na naší zahradě spousta práce. Víte, na
co byste neměli právě v tomto chladném
období zapomenout? Zazimování trávníku – je-li teplé počasí, trávník stále roste,
tudíž i během zimy se může stát, že bude
třeba jej posekat, ideální výška pro přezimování je totiž pouhých 5 cm. Přes zimu
nenechávejte na trávníku spadané listí a
začne-li mrznout, pokuste se omezit vstup
na trávník na minimum, hrozí totiž jeho
poškození. Zmrzlé rostlinky trávníku jsou

mnohem křehčí a snadno se mechanicky
(sešlápnutím) poškodí, v důsledku toho je
pak může zničit mráz. Nezapomeňte svázat sloupovité jehličnany (jalovce, thuje,
cypřiše), neboť pouze tak je ochráníte proti
rozklesnutí způsobeného těžkým sněhem.
Pokud nemrzne, nezapomeňte zalévat stálezelené dřeviny (rododendrony, vřesovce,
zimostrázy, břečťan, skimie, apod.), jehličnany a bambusy. Potřeba vody je dána
tím, že tyto dřeviny odpařují vodu i během
zimy, proto ji musíte doplňovat. Pokud je
však sněhová pokrývka, zavlažování není
nutné. Je-li sucho a nemrzne, zkontrolujte
cibuloviny, stálezelené dřeviny a trvalky,

které jste vysadili na podzim a v případě potřeby je můžete zalít. Nezapomeňte
kontrolovat uložené hlízy, cibule a ovoce
ve sklepě. Objevíte – li na nich plíseň, bez
milosti je vyhoďte. V období Vánoc, kdy
jsou stromy v hlubokém vegetačním klidu,
lze odebírat rouby pro přeroubování. Během zimy, pokud nemrzne, lze přesazovat
starší keře bobulovin (rybíz, josta). Po výsadbě je nezapomeňte zalít. Před prvním
trvalým mrazem vyprázdněte všechny
kropicí konve, hadice a nevyužité nádoby.
Pokud v nich zmrzne voda, mohou snadno
popraskat. Je-li dostatek sněhu, přihrňte ho ke kmenům ovocných stromů. Sníh

Strana 21

Nový Zebrin 4 / 2013

Zahradník Šikula radí: Zahrada v zimě
zde poslouží jednak jako tepelná ochrana,
jednak jako postupně se rozpouštějící zásobárna vody. Od prosince až do března
je čas na řez okrasných keřů. Zvolte pro
něj den, kdy nemrzne, mráz totiž může
poškodit řezané tkáně a také se
při něm hůře pracuje. Pravidlo,
které dodržujeme: nadbytečné větve odřezáváme nad pupenem směřujícím ven z keře.
Z vřesů (Calluna) a vřesovců
(Erica) odstraňte odkvetlé větvičky z loňského roku. Větve
komule, perovskie či hortenzie
latnaté zkraťte na dva pupeny
a odstraňte všechny slabé výhony. Zlatice, zákuly, pustoryly, šeříky a vajgélie potřebují
pravidelné zmlazení, proto jim
až u země odstřihněte několik
nejstarších větví. Jinak keře
kvetoucí na jaře v tuto dobu neřežte, připravili byste se o květy. Během zimy pravidelně kontrolujte zimující přenosné rostliny. Kořenový bal nesmí nikdy
vyschnout. Odstraňujte také
zavadlé a nemocné listy, sledujte, zda rostliny nejsou napadeny škůdci. Pokud právě nemrzne, místnost vydatně větrejte,
výměna vzduchu totiž působí
jako prevence proti houbovým
chorobám (plísně). U rostlin v
nádobách, které jste přenesli ze
zahrady do tepla se mohou objevovat puklice – červci, kteří sají na rostlinách (nepohyblivý hrbolek, jehož barva
většinou odpovídá podkladu rostliny, na
které sedí). Stává se tak v příliš teplém
příbytku. Pokud je jejich počet nízký, stačí na jejich odstranění vatička namočená v
lihu. V případě hojnějšího výskytu se ne-

káte tím zároveň pěknou dekoraci zahrady. Při obalování květináčů ale myslete
na to, že rostliny během zimy budete, dle
potřeby, zalévat. Od ledna můžete začít se
zmlazováním a tvarováním živých plotů
z opadavých listnáčů, ovšem
za předpokladu, že nemrzne.
Máte-li živý plot přestárlý, příliš vysoký či široký, rozdělte
si jeho úpravu do dvou let, neboť to bude pro rostliny velký
zásah. Letos zastřihněte jeden
bok a upravte celkovou výšku,
následující rok v zimě sestřihněte druhý bok plotu. Pelargonie (muškáty), které přezimovaly, potřebují během února zastřihnout a přesadit do čerstvé,
dobře vyhnojené zeminy (příp.
foto: Jiřina Neckářová
substrátu). Výhony zkraťte na
tři až pět oček. Odumřelé nebo
nezdravě vypadající výhony
odstraňte. Květináče s pelargoniemi nechte až do května stát
na světlém a chladném místě.
Samozřejmostí, kterou ani nepřipomínám, by měla být očista
nářadí, které jste během roku
na své zahradě používali. Zabráníte tak přenosu houbových
chorob. Sekačku na trávník po
poslední seči vyčistěte, naolejujte a vylijte z nádrže přebytečný benzín. Je-li třeba, nechejte
si nabrousit nože sekačky, zafoto: lafoto.cz
hradnické nůžky, příp. roubovasilnou rohoží z kokosových vláken, jutou, cí nože, později na to již nebude čas. A ani
pytlem, bambusovou rohoží, bublinkovou se nenadějeme a bude tady jaro… na co
fólií. Prostor mezi květináčem a obalem nezapomenout právě v tomto období se ale
dále vyplňte dřevitou vatou, slámou, lis- dozvíte až příště. Krásné Vánoce a hodně
tím či polystyrenovými vločkami. Pokud zdraví v novém roce.
Jiřina Neckářová
květináče obalujete jutou, můžete ji, pro
www.zahradniksikula.cz
zvýšení efektivnosti, ovázat stuhou. Zís-

bojte sáhnout pro chemii v podobě osvědčených přípravků, např. Puklistop nebo
Mospilan 20 SP. Rostliny, které zůstávají
během zimy v nádobách na zahradě, rovněž musíte zazimovat. Nádoby lze obalit

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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Inzerce v Novém Zebrinu
Vážení podnikatelé a živnostníci,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce
v připravovaném vydání občasníku Nový
Zebrin, který vychází přibližně jednou za
2 – 3 měsíce. Časopis vychází nákladem
400 výtisků a je roznášen zdarma do
schránek v Sibřině a Stupicích.
Inzerce pro podnikatele a občany s trvalým bydlištěm v S.a S. zdarma v rozsahu vedlejšího sloupce cca 7,30 x 5,40 cm
a v černobílém provedení příp. řádková
inzerce zdarma.
Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah
inzerce:

Černobílá inzerce:
1 strana ......................................... 600 Kč
½ strany . ...................................... 300 Kč
¼ strany . ...................................... 200 Kč
Barevná inzerce:
1 strana ....................................... 1000 Kč
½ strany . ...................................... 500 Kč
¼ strany . ...................................... 350 Kč
Řádková inzerce:
1 řádek černobíle ............................ 10 Kč
1 řádek barevně .............................. 15 Kč
Sleva na opakovanou inzerci :
2 × 5% sleva, 3 × 10% sleva

Platba: v hotovosti na obecním úřadu Sibřina, nebo na fakturu. Pošlete fakturační
údaje. Fakturu zasílá naše účetní. Pokud
máte zájem o inzerování v našem časopise, pošlete text ev. foto inzerátu na adresu
novyzebrin@email.cz, pokud nemáte elektronický přístup, pošlete text na adresu:
Ing. Zuzana Čermáková,
Říčanská 25,
250 84 Sibřina,
tel. 777 782 266.
S přátelským pozdravem,
Ing Zuzana Čermáková
Šéfredaktorka Nového Zebrinu

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

Elektronická podoba zpravodaje:
http://www.sibrina.cz/novyzebrin.htm
Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma
do Vaší poštovní schránky.
Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník
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Obec Sibřina,
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Řádková inzerce
Účetnictví – daně – mzdy
Zkušená účetní s dlouholetou praxí nabízí vedení DE a účetnictví pro soukromníky i společnosti.
Poradenství a pomoc při elektronických
podáních, Jednorázové zpracování ročního daňového přiznání.

Cena dohodou. Ing. Chmelíčková – Pšeničná 586, Sibřina. Volejte kdykoliv 777
245 516; 777 249 916 na OSSZ, ZP a FÚ.
e-mail: chirena@seznam.cz
Rychlý servis PC a NB
Záchrana dat, Likvidace virů, Insta-

lace SW a HW, Kompletace a dodávka
nových počítačů;
Kvalitní počítačový servis u zákazníka;
Nízké ceny.
e-mail: servispcsibrina@gmail.com
p. Nevařil
tel.: 721 542 651

Vánoční pečení
Anglické keksy
(podle paní Kačerovské)
Potřebujeme:
½ kg hladká mouka; 1 prášek do pečiva;
1 vanilkový cukr; Citronová kůra – nastrouhat; 4dkg ořechů nebo mandlí; 20
dkg moučkového cukru; 15 dkg másla; 2
celá vejce; 2 lž. Rumu; 2 lž. Mléka
Těsto zpracovat a nechat v lednici odpočinout aspoň 2 hod. Z těsta vykrajujeme
tvary a pečeme na 160°C dorůžova. Před
pečením pomašlujeme rozšlehaným vej-

cem. Sušenky necháme v plechové krabici uležet. Vydrží dlouho a jen se na
jazyku rozplývají.
Něco slaného k vínku:
Cibulovo - sýrový štrúdl
(podle paní Čermákové)
Potřebujeme:
1 listové těsto (koupíme). Náplň na 1 šál:
1 balení taveného sýra ( např Apetito v
krabičce po 3 ks); 1 zakysaná smetana

(200 g); 1 větší cibule (šalotka je lepší),
nakrájená na drobno; Sůl, pepř, koření
dle chuti ( chilli, paprika, curry, oregano
apod.) 1 vejce. Suroviny na náplň rozetřeme v misce do měkka, a dáme na chvíli do mikrovlnky na 0,5 min rozehřát.
Pak vše spojíme, aby vznikla krémová
hmota. Tu rozetřeme na rozválený šál
listového těsta. Šál potřeme bílkem.
Pečeme v troubě na 180°C dorůžova cca
20 – 30 min.
Dobrou chuť
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Vánoční pečení
Dvoubarevné slepované
hřebínky
Suroviny: 300 g hladké mouky, 180 g másla
nebo Hery, 90 g moučkového cukru, špetka
soli, půl lžičky citrónové kůry, 3 žloutky,
půl balíčku vanilkového cukru, 1 lžička kakaa. Broskvový džem na slepení.

Z uvedených surovin bez kakaa vypracujeme těsto, asi pětinu oddělíme a zapracujeme
do ní kakao. Obě těsta zabalíme a necháme
v chladnu odpočinout. Potom těsta (každé
zvlášť) rozválíme na sílu 2 mm a z tmavého
nařežeme proužky, které rozložíme (nejlépe
rovnoběžně) na světlé těsto tak, aby mezery byly zhruba stejně široké, jako nařezané proužky. Potom plát opatrně přejedeme
válečkem, aby se obě těsta spojila. Z plátu
vykrájíme hřebínky a pečeme je na plechu
s papírem na pečení při 170°C asi 7 minut.
Upečené zchladlé hřebínky po dvou slepíme broskvovým džemem.
Odkrojky těsta znovu zpracujeme a použijeme na jiné cukroví - tyto odkrojky byly
použity na mramorové rohlíčky s karamelovým krémem.
Kávová esíčka
s nugátovým krémem
Suroviny: 375 g hladké mouky, 250 g másla nebo Hery, 125 g moučkového cukru,
1 rov-ná lžička mleté zrnkové kávy, 50 g
strouhaných vlašských ořechů, špetka soli,
1 lžíce kakaa, 4 žloutky.
Nugátový krém Carla, čokoládová poleva
(čokoláda na vaření a 100% tuk v poměru
3:1), bílá cukrářská poleva, zrnka pražené
kávy.

Z uvedených surovin vypracujeme těsto, necháme je odpočinout a rozválíme na

sílu asi 3 mm. Vykrájíme esíčka a pečeme
je asi 7 minut při 170°C. Esíčka slepujeme
po dvou nugátovým krémem a horní namáčíme do čokoládové polevy. Do tekuté čokolády kápne-me bílou polevu, libovolně ji
roztáhneme párátkem a ozdobíme zrnkem
kávy.
Kokosové dortíčky
s mandlovou náplní
Suroviny: 300 g hladké mouky, 200 g másla, citrónová kůra a šťáva, 100 g moučkového cukru, špetka soli, 60 g strouhaného kokosu, 1 vejce, 1 balíček vanilkového cukru.
Mandlová náplň: 250 ml kokosového mléka, 100 g krupicového cukru a 200 g strou-haných oloupaných mandlí, 150 g změklé
bílé čokolády a mandlový likér podle chuti.
Poleva: moučkový cukr, 1 lžíce horké vody,
2 lžíce mandlového likéru, kousek bílku.
Proužky mandlí a rozpuštěná tmavá čokoláda na ozdobu.

ořechů na ozdobení.
Nejdříve si připravíme ořechovou náplň.
Z uvedených surovin umícháme tužší hmotu.
Na válu vypracujeme obvyklým způsobem
linecké těsto, necháme je odpočinout, rozválíme na sílu 4 mm a vykrájíme ozoubkovaná kolečka. Na střed každého kolečka

dáme trochu ořechové hmoty a do ní přitiskneme půlku vlašského ořechu. Koláčky
rozložíme na plech s papírem na pečení a
pečeme je při 160°C asi 10 minut. Dále již
nezdobíme.
Mramorové rohlíčky
s karamelovým krémem
Suroviny: odkrojky těsta z dvoubarevných
slepovaných hřebínků.
Karamelový krém:
1 plechovka Salka uvařeného na karamel, 1 karamelový pudink, 100 ml mléka,
2 žloutky, podle chuti rum.
Rozpuštěná čokoláda na vaření.

Na náplň vaříme kokosové mléko s krupicovým cukrem a mandlemi tak dlouho, až se
od-paří většina tekutiny a hmota zhoustne.
Odstavíme, necháme vychladnout a vmícháme změklou bílou čokoládu a mandlový
likér. Uložíme do chladničky a necháme
mírně ztuhnout.
Z uvedených surovin vypracujeme na válu
těsto, zabalíme je do fólie a necháme v
chladnu odpočinout. Těsto pak rozválíme
na sílu 3 mm a vykrájíme malá kolečka. Pečeme je při 170°C po dobu asi 7 minut na
plechu s pečícím papírem. Upečená zchladlá kolečka potřeme náplní a po dvou slepíme. Slepené dortíčky přelijeme likérovou
polevou a ozdobíme proužky mandlí. Po
zaschnutí polevy ještě dortíčky přestříkáme
rozpuštěnou čokoládou.
Limetkové koláčky s ořechy
Suroviny: 300 g hladké mouky, 200 g másla
nebo Hery, 100 g moučkového cukru, limet-ková kůra a šťáva, špetka soli, 2-3 žloutky,
2 balíčky vanilkového cukru.
Ořechová hmota: 200 g strouhaných vlašských ořechů, 100 g meruňkové marmelády, 50 g moučkového cukru, 50 g piškotových drobečků, 1 bílek. Půlky vlašských

Salko nalijeme do kastrolku a přivedeme k
varu. Pudink a žloutky rozšleháme v mléce
a směs vlijeme do vařícího Salka. Za stálého míchání vaříme do zhoustnutí. Odstavíme, necháme vychladnout a přidáme rum.
Odřezky z dvoubarevného těsta zpracujeme
tak, aby vzniklo mramorové těsto.
Zabalíme je a necháme v chladnu odpočinout. Odleželé těsto pak rozválíme na sílu
2-3 mm a vykrájíme rohlíčky. Pečeme je
na plechu s papírem na pečení při 170°C
asi 7 minut. Upečené zchladlé rohlíčky po
dvou spojíme karamelovým krémem a na
závěr oba konce rohlíčků namočíme do rozpuštěné čokolády. Necháme okapat a ztuhnout na kuchyňské mřížce.
Dobrou chuť!

Jaký pán, takový pes.
Nebo chcete-li domácí mazlíček.
Nemoci, problémy, obezita se bohužel týká i našich
psů, koček, králíků, morčat. A jistě víte, že je-li
nemocné vaše zvíře, týka se to i vás, protože paraziti
kteří způsobují problémy zvířatům se přenášejí i na
celou vaši rodinu.

Proto je důležité plazmování vaše i vašich psů.
Sama mám dva ted již zdravé psy, rasy Rhodéského
Ridgebacka. Základ štastné rodiny je přeci zdraví
všech vašich členů.
Více informací na: www.plazmagen.cz
Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. 777 825 002
pí. Inka Kellersteinová

RODINA A DĚTI
Výborné výsledky se dostavují záhy, má-li Vaše dítě vleklé
rýmy, záněty dutin a z toho plynoucí kašle, astma, laryngytické
problémy, které se řeší antibiotiky. Je důležité hledat i možnost
přenosu na dítě v rodině. Proto je idální plazmování celé
rodiny. Plazma zaručuje likvidaci bakterií, virů, plísní a dalších
životu nebezpečných patogenů. Detoxikační kůra zahrnuje
i snížení hmotnosti mírné nadváhy, dochází k zrychlení
metabolismu a rozproudění lymfy. Při správné životosprávě a
pohybu je snížení váhy bez jo-jo efektu. Po detoxikační kůře se
nastartuje i přirozená imunita.

Záněty horních
dýchacích cest;
Záněty dolních
dýchacích cest;
Záněty dutin;
Kašle různého
původu; Reflux;
Alergie; Průjmy;
Zácpa; Poruchy
spánku Chronické
nemocy - narušená
imuta; Atopické
ekzémy; Lupenky; Deprese;
Časté bolesti hlavy;
Zvětšená prostata; Motolice; Závratě; Zvětšená prostata; Vysoký a nízký krevní
tlak; Urologické potíže; Chronický zánět močových cest…

Více informací na: www.plazmagen.cz
Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. 777 825 002
pí. Inka Kellersteinová

