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Seiferos o.p.s. v Sibřině – zážitek na dlouhou dobu
7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin
spolu s dalšími sponzory z obce, přijeli se
svým programem členové stanice pro han-

dicapované a opuštěné dravce – společnost
Seiferos z Kuřimi. Jedná se o společnost s
již dvacetiletou praxí v tomto oboru a jednoznačně se svou činností řadí k nejvýznamnějším společnostem tohoto druhu v repub-

lice. V rámci své činnosti má tato společnost
zpracovaný program zaměřený na celkovou
osvětu k této tématice, pořádá výukové programy pro základní školy a veřejné ukázky
letových       » Pokračování na straně 5.

O.s. Sibrin uspořádalo již II. Sibřinské loučení s létem
Za krásného počasí proběhlo dne 7. září
2013 v pořadí již druhé Sibřinské loučení s
létem. Předehru celému programu zařídilo
vystoupení společnosti Seiferos, kterému
se věnuji v jiném příspěvku. Svým vystou-

pením nastavilo laťku kvality na vysokou
úroveň, a tak jsem měl chvíli pochyby, zda
tuto kvalitu udržíme i v programu, který
následoval. Průběh odpoledne mě však zcela uklidnil a dovoluji si konstatovat, že dle

ohlasů přítomných, vše dopadlo nad očekávání výborně. Programu, který následoval
ihned po vystoupení skupiny Seiferos, se
zúčastnilo nejméně 200 návštěvníků, pouze dětských      » Pokračování na straně 6.

4× foto: M. Lukavský
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Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 12. 8. 2013. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Ing. Lenka Stemberková se
dostavila v 19:06 Omluveni: Mgr. Věra Sirůčková Hosté: 3 občané.
Zastupitelstvo projednalo: Zprávu kontrolního výboru k dotaci “Líbí se nám před
školkou“. Bývalý starosta požádal v roce
2011 o proplacení prací, které byly provedeny v roce 2010 (zastupitelstvo nebylo
o pracích v hodnotě cca 300.000,- Kč informováno). Nebyly nalezeny poptávky od
jiných firem. Zhotovitel poslal fakturu po
2 letech. V rámci žádosti bylo podáno neplatné stavební povolení (platnost vypršela
v prosinci 2010). Žádost se musí přepracovat a požádat o změny.
Zastupitelstvo projednalo: Zprávu finančního výboru ze schůzky 8.8. 2013.
Byla provedena kontrola hospodaření MŠ
Sibřina za 1. pololetí 2013 (kontrolováno,
za co byl vynaložen příspěvek 420 000,Kč). Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo schvaluje: Smlouvu na
zpevnění ploch v areálu MŠ (smlouva mezi
obcí a zhotovitelem). Viz samostatná příloha č.3, Nejvhodnější a vybraná nabídka
Depa s.r.o., cena 791 726,- Kč bez DPH
Dotaz Jan Kožuský: dotace a vysoutěžená cena se nějak “potkají“? Josef Novák:
Musíme požádat o změnu, hlavní slovo má
Státní Zemědělský a Intervenční Fond. Pro
– 7; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Zastupitelstvo projednalo: Informace k
rozšíření kapacity MŠ (průběh prováděných stavebních prací). Zatím navýšeno o
rekonstrukci vnějšího schodiště - částka,
vchodové dveře - částka 9 500,- Kč. Ocelový rošt pro sádrokartony - 6000,- Kč,
oprava venkovní terasy – bourání 8.000,- +
vyzdívání 8.000,- Kč. Kolaudace nové třídy MŠ a příslušných prostor proběhne 23.8.

2013. V MŠ je zapotřebí provést opět sanace suterénu. Nacenění firmou Bonka, bude
hradit sama MŠ. Zateklo do kotelny (netěsnost hřebene střechy), odsávání prostor ve
3.NP je vyvedeno pouze pod střechu. Dochází ke srážení a kondenzaci na sádrokartonové stropy. Rovněž nutné opravit. Zhotovitel rekonstrukce MŠ v roce 2010 je nyní
v insolvenci, nelze uplatňovat reklamace.
Zastupitelstvo schvaluje: Smlouvu o podílu obce Květnice na nákladech za rozšíření MŠ Sibřina, Předpokládaný příspěvek
obce Květnice na novou třídu: 756 000,- Kč
(bude upřesněna na základě závěrečného
vyúčtování). Starosta a místostarostka se
zúčastnili VZ v Květnici, kde byla smlouva
projednávána. Finanční výbor byl požádán
o kontrolu vyúčtování. Náklady na jednoho
žáka se sníží. Květnice má nově 35 garantovaných míst (doposud 20). Pro – 7; Proti
– 0; Zdrželo se – 0.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o úhradě nezbytných výdajů obce Sibřina na umisťování
dětí s trvalým pobytem v obci Květnice.
Pro – 7; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Smlouvu o umisťování dětí s trvalým pobytem v městysi Škvorec v MŠ Sibřina. Pro –
6; Proti – 0; Zdrželo se – 1 (L. Stemberková)
Servisní smlouvu o provozu a údržbě obecního vodovodu Paušální částka 1500,- Kč
měsíčně za servis vodovodu. Smlouva je na
dobu určitou do 31. 12. 2013 a obec musí
mít takovouto smlouvu jako provozovatel
uzavřenu. Dotaz Lenky Stemberkové, zda
jsme oslovili provozovatele vodovodu v
lokalitě Na Březině a zda bylo děláno výběrové řízení. Josef Novák: Nedělal jsem
výběrové řízení, jedná se o 4 měsíce, pokud
máte chuť udělat poptávkové řízení, není
problém. Pro – 7; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Rozpočtové opatření č.3 2013. Rozpočtované příjmy po úpravách: 9.501.160,- Kč.
Rozpočtované výdaje po úpravách: 9.050.
546,- Kč. Pro – 7; Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u ma-

jetku určeného k prodeji, zákon o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb. Pro – 7; Proti
– 0; Zdrželo se – 0.
Záměr na vybudování obecní knihovny
s klubem v budově OÚ (přesun knižního
fondu z obce Květnice). Bylo projednáváno na pracovní schůzce zastupitelů. Byl
vyžádán odhad nákladů, podmínky k zajištění návštěvnosti a atraktivity pro občany. Knihovna bude vybudována v místnosti paní účetní (prostor využíván jedenkrát
týdně). Knihovnu povede paní Čermáková
a Neckářová ze Sibřiny a paní Mellerová, která vedla knihovnu obci Květnice.
Knihovna bude spolupracovat s MŠ (čtení
pro předškoláky), dále je v plánu čtení pro
seniory. V plánu je rovněž rekonstruovat
kroniku obce. Otevřeno dvakrát v týdnu.
Do konce roku 2014 se vyhodnotí její přínos. Regály budou převezeny z Květnice.
Pro – 6; Proti – 1 (L. Stemberková); Zdržel se – 0.
Žádost o. s. Sibrin na mimořádný příspěvek
ve výši 25.000,- Kč. Na počátku roku odsouhlasená dotace ve výši 40 000,- Kč. Do
konce roku proběhne Sibřinský Nebojsa,
lampionový průvod, fotbalový turnaj, loučení s létem, rozloučení se starým rokem
– ohňostroj. Nově se zařazuje akce fotbalový turnaj pro přípravku. Pro – 6; Proti – 0;
Zdržel se – 1 (Lenka Stemberková)
Žádost o.s. Sosák na mimořádný příspěvek
ve výši 4.500,- Kč. Na počátku roku odsouhlasená dotace ve výši 80 000,- Kč. Pro – 7;
Proti – 0; Zdrželo se – 0.
Námitky Lenky Stemberkové proti zápisu
ze dne 26. 6. 2013. Námitka L. Stemberkové bude součástí zápisu. Pro – 6; Proti – 0;
Zdržel se – 1 (Jan Kožuský).
Zastupitelstvo schvaluje usnesením: Projednání námitek – stížnosti Bc. Michaely
Vítkové k zápisu ze dne 15. 11. 2012. Zápis,
k němuž M. Vítková podala námitky, byl
upraven v zápisu z předešlého VZ .
Pro – 7; Proti – 0; Zdrželo se – 0.

Zprávy z obce
Co se podařilo přes prázdniny
Obec nechala vyrobit informační cedule s
názvy ulic a umístila je do lokality Ke Křenici. Děkujeme za spolupráci firmě Zapp Info.
V lokalitě Ke Křenici stále plánujeme vytvořit stanoviště pro tříděný odpad. Při jednání s investorem bylo rozhodnuto o umístění
stanoviště v poslední ulici – v zadní části
lokality. Podmínkou vytvoření stanoviště ze
strany investora je prodej všech pozemků.
Obec vyhlásila poptávkové řízení na obnovu dětského hřiště ve Stupicích. Některé

prvky je totiž nutné z důvodu bezpečnosti
odstranit, jelikož hrozí nebezpečí úrazu.
Celkem jsme obdrželi 5 zajímavých nabídek. Definitivní podobu hřiště budou vytvářet sami občané Stupic. Dne 11.9. proběhla
diskuse s veřejností a o dalším postupu vás
budeme informovat.
23. 8 2013 byla zkolaudována nová třída
MŠ. Celkové náklady na přestavbu a vybavení jsou cca 1 mil. Kč. Obec Květnice
hradí 75% nákladů. V nové třídě může být
umístěno celkem 20 dětí. Obec poskytla 15

míst dětem z Květnice a 5 dětem ze Škvorce. Na oplátku má Sibřina rezervovaných
5 míst ve škole ve Škvorci na školní rok
2014–2015.
MŠ organizuje od počátku školního roku
volnočasové aktivity. Zápis již proběhl a o
aktivity v odpoledních hodinách byl větší zájem, než jsme čekali. Budou otevřené všechny kroužky, o které veřejnost projeví zájem.
Proběhla úprava prostranství před budovou
MŠ (1. etapa). Úprava prostranství vychází z projektu „Líbí se nám před školkou“
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Zprávy z obce
Bc. Michaely Vítkové. Občanské sdružení
Sosák spolu s veřejností přispělo vizuální
úpravou zídek pomocí keramických dlaždic. Dopravní opatření (prahy přes silnici,
zvýšený přechod pro chodce), která byla v
rámci původního projektu plánovaná (zajištění bezpečnějšího přecházení mezi parkovištěm a MŠ), nebylo možné realizovat.
Proto nadále upozorňujeme, aby rodiče
dbali zvýšené opatrnosti při přecházení
silnice k budově MŠ. Obec se rozhodla
maximálně využít prostoru okolo budovy
MŠ a v rámci 2. etapy vybudovat další parkovací místa, čímž bude zajištěna celková
potřeba a nebude nutné parkovat v prostoru
kolem pomníku. V budově obecního úřadu
jsme se uskromnili, přemístili jsme paní
účetní do místnosti starosty a místostarosty a ve vzniklém prostoru bude vybudována knihovna a klub pro občany. Více informací je uvedeno v samostatném článku

paní Zuzany Čermákové. Obec se rozhodla
opět požádat o dotaci na zeleň v intravilánu i extravilánu obce. Věříme, že i přes dva
neúspěšné předchozí pokusy, budeme nyní
úspěšní a v budoucnu obec výrazně zazeleníme a upravíme. Obec uzavřela smlouvu
s firmou City Upgrade, která zpracovává
soustavu studií na úpravu celého prostředí
obce. První úkolem bylo zpracování studie stanovišť separovaného odpadu. Výsledek práce architektů zveřejňujeme. Znovu
připomínáme, že jsou již k vyzvednutí na
obecním úřadě tašky na tříděný odpad. Zateplení obecního úřadu se bohužel v letošním roce konat nebude. Během přípravy zadávací dokumentace bylo zjištěno, že firma,
která připravovala podklady pro žádost o
dotaci, udělala v energetickém auditu z roku
2011 chybu. Firma chybu uznává, nyní jednáme o přepracování dokumentace. Obec
bude o dotaci tedy žádat znovu.

Co se chystá
Obec vypisuje výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu
chodníků v Sibřině v ulicích Ke Kolodějům a Říčanská a ve Stupicích mezi „starou zástavbou“ a lokalitou Na Březině. Dále
probíhá poptávkové řízení na zpracování
projektové dokumentace na modernizaci
obecní vodárny.
V říjnu proběhne 2.schůzka pracovní skupiny zabývající se plánováním výstavby vodovodu a kanalizace. Podrobné informace
uveřejníme ve speciální příloze příštího vydání Nového Zebrinu.
V září se uskuteční akce „Zasaď si svůj
strom“. Více informací v samostatném článku Jiřiny Neckářové a v pozvánce na brigádu. Do konce roku chystáme ještě mnoho
akcí, které uvádíme v samostatné příloze.
Přejeme všem pěkný slunečný podzim.
Vedení obce

Studie na obnovu prostor pro ukládání tříděného odpadu
Cílem objektů je částečné zakrývaní nádob na tříděný odpad. Jedná se o jakousi
kulisu či zástěnu. Vzhledem k umístění u
zdí na návsích je pracováno s délkou zástěny, která neruší prostory náměstí prostornými areály, ale před zeď předstupuje.
Vizuálně objekty vycházejí z kůlen a díky
symbolu proříznutého ohryzku i z budov
tzv. „kadibudek“. Čelní stěny – štítové

jsou plné dřevěné stěny, kdy na návsi v
Sibřině bude v této části uschována popelnice určena pro dotřídění zaměstnancem
a uschování koštěte apod. Podlouhlé stěny
jsou vertikálně skládané, dřevěné s vertikálními mezerami. Ty objekt odlehčují a
částečně ukazují barevné kontejnery. Tyto
mezery však budou poměrně úzké. Dřevo
bude přirozené barvy, nebude tedy na sebe

výrazně upozorňovat. Ze zadní strany (od
zdí či od pole) tyto objekty nejsou uzavřeny, pouze část pro zaměstnance je uzavíratelná a uzamykatelná. Cesta do prostorů
za objekty bude mlatová – přírodní, případně ze štípaného kamene pokládaného
do písku. Cesta bude řešena tak, aby byla
použitelná při vykládce popeláři.

Prostor pro ukládání odpadu na návsi ve Stupicích – 7× kontejer

Prostor pro ukládání odpadu na návsi v Sibřině – 11 kontejnerů , 1× uzavírací prostor na popelnici a nářadí
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Zprávy z obce – plánované otevření knihovny
Vážení čtenáři, máme pro vás velmi
potěšující zprávu. Díky iniciativě našeho
pana starosty a díky vstřícnosti našich
zastupitelů, budeme během podzimu
otevírat v Sibřině v budově obecního úřadu
knihovnu. Předpokládané datum otevření
je plánováno na 17. listopad. Přestěhuje se
k nám knihovna ze sousední Květnice, kde
se tím uvolní prostory pro potřeby tamního
úřadu. Zbývá nám tedy jen připravit
místnost na úřadě, přestěhovat knihy a
můžeme slavnostně otevírat. O všem Vás
budeme samozřejmě včas informovat.
Plánů máme hodně a nadšení nám také
nechybí. Prozatím bychom rády měly
otevřeno pro veřejnost dvakrát v týdnu,
jedno dopoledne a jedno odpoledne a
navíc jednu až dvě soboty v měsíci, také
dopoledne. Vše záleží také na zájmu
Vás, budoucích čtenářů a návštěvníků
knihovny. Rády bychom zde pořádaly ve
spolupráci s MŠ čtení pro naše nejmenší

budoucí čtenáře. Formou soutěží a her
bychom dětem rády představily zajímavé
knihy a doufáme, že v nich vzbudíme
lásku nejen ke knihám, ale také k
vědomostem. Jednou z nich budou určitě
nadšení čtenáři. Myslíme si totiž, že
zájem o knihu upadá, což je, obzvláště v
dnešní uspěchané době, velká škoda. Pro
naše seniory chceme rovněž pořádat čtení
spojené případně i s promítáním. Máme v
plánu si zvát zajímavé hosty, kteří by nám
mohli přednášet nebo pořádat besedy na
různá témata, např. cestování, zahrádka,
památky, apod. Samozřejmě uvítáme
Vaše nápady a postřehy, protože knihovna
zde bude hlavně pro Vás, občany. Proto
pokud Vás napadá něco, co byste v
rámci knihovny uvítali, napište nám o
tom. Chtěly bychom zde pořádat noc s
Andersenem, čtení spojené s vánočními
a velikonočními zvyky, atd. Možností je
hodně, záleží opravdu jen na Vás, našich

čtenářích, o co budete mít zájem. Pevně
věříme, že se knihovna stane Vaším
oblíbeným místem setkání a prostorem
pro kulturní vyžití v obci. Stávající fond
6000 knih bychom doplňovaly o novinky
zapůjčené z Kutnohorské knihovny,
dále máme také možnost nákupu knih
z antikvariátu za velmi výhodné ceny.
Zatím ovšem jsme ve stadiu příprav na
stěhování a v této souvislosti bychom
Vás rády požádaly o pomoc. Potřebujeme
dostatek pevných velkých krabic (nejlépe
od banánů) nebo přepravek na zabalení a
následnou přepravu knih z Květnice k nám
na úřad. Kdo nám budete moci poskytnout
krabice nebo přepravky, volejte prosím
do naší redakce na některý z uvedených
kontaktů, které naleznete v tiráži Nového
Zebrinu.
Těší se na Vás Vaše budoucí knihovnice:
Karla Mellerová, Jiřina Neckářová
a Zuzana Čermáková

Zprávy z obce – zeleň pro zahradu MŠ a okolí
Obecní úřad podal žádost o dotaci na podzimní výsadbu dřevin, kterou finančně zaštiťuje Nadace Partnerství. Pokud by byla
naše žádost kladně vyhodnocena, budou
získané finance použity na nákup keřů a
ovocných stromů do prostoru zahrady mateřské školky. V zahradě MŠ bychom rádi
vysadili živý plot z habru obecného podél stávajícího oplocení, který by splňoval
funkci větrolamu a ochránil by alespoň částečně děti, které si zde hrají, od nepříjemných větrů vanoucích z přilehlého pole. V
zahradě bychom také rádi ošetřili stávající

ovocné stromy, abychom minimalizovali
případné nebezpečí pádu suchých větví.
Do prostoru zahrady pak vysadíme tři nové
jabloně. Dalším ovocným stromem, který by byl pořízen ze získaných finančních
prostředků, budou švestky, které budou
vysazeny podél zpevněné cesty vedoucí
od benzínové stanice směrem ke školce. V
této souvislosti bychom rádi požádali vás,
občany a hlavně rodiče dětí navštěvujících
školku, o pomoc při této výsadbě. Akce se
uskuteční dne 12. října od 9. hodin na pozemku zahrady mateřské školky. S sebou

si přineste rýče, pracovní rukavice a hlavně
dobrou náladu. Celou akci pak zakončíme
společným pohoštěním u táboráku. Prosíme
zájemce o pomoc při realizaci projektu, aby
se nahlásili dopředu buď prostřednictvím
e-mailu: obec.sibrina@sibrina.cz, tel. čísla
733 394 574 nebo osobně na obecním úřadu
u paní Bětíkové. Děkujeme všem a těšíme
se na příjemně strávené dopoledne, kdy
nejen zlepšíme životní prostředí v bezprostřední blízkosti dětí, ale také prohloubíme
přátelské vztahy v naší obci.
Za obecní úřad zapsala Jiřina Neckářová

INFORMACE PRO OBČANY: Upozornění na konání voleb
Předčasné volby do dolní sněmovny parlamentu České Republiky
se konají ve dnech:
25. 10. pátek od 14,00 do 22,00 a 26. 10. sobota od 08,00 do 14,00; Volební místnost: zasedací místnost v budově Obecního
úřadu Sibřina, Říčanská ulice, č.p.15, Sibřina.
Zveme všechny občany, aby přišli volit v hojném počtu. Kdo ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže přijít ve stanovenou
dobu do volební místnosti, může požádat, aby volební komise přišla k němu domů. Kdo by chtěl volit mimo své trvalé bydliště,
zažádejte si na obecním úřadu o vystavení voličského průkazu.
Pravidla pro zažádání o voličský průkaz: a) Osobně na obecním úřadu, nutný průkaz totožnosti. Nejpozději 2 dny před
volbami, tj. ve středu 23. října 2013 do 16,00; b) Písemně nejpozději 7 dnů před konáním voleb, tj. do pátku 18. října 2013 na
příslušný obecní úřad. Na písemné žádosti je nutné mít úředně ověřený podpis; c) Elektronicky podepsané úředně uznávaným
elektronickým podpisem; d) Elektronicky prostřednictvím datové schránky. Voličské průkazy se vydávají nejdříve 15 dnů před
konáním voleb, tj. nejdříve 10 října 2013. Bližší informace podá obecní úřad.
Těšíme se na Vás.
Volební komise obce Sibřina
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Přehled akcí pořádaných obecním úřadem
28. 9. 2013; 9.00–14.00 hod, Zasaď si
svůj strom, Cesta Na Hrázi – Brigáda na
výsadbu stromků do nové lesní školky.
Stromky budou v budoucnu využity pro
doplnění zeleně v obci. Vezměte s sebou
rýč, hrábě, rukavice a dobrou náladu. Občerstvení bude zajištěno.
12. 10. 2013; 9.00–12.00 hod, Zeleň pro
MŠ, Mateřská školka – Výsadba živého
plotu a ovocných dřevin v zahradě MŠ.
Akce pořádána nejen pro dobrovolníky z
řad občanů, ale především pro rodiče s dětmi navštěvující školku. Přineste si s sebou
pracovní rukavice a rýče. Po skončení bude
táborák s opékáním buřtů.
17. 11. 2013; čas bude upřesněn, Otevření Nové knihovny v Sibřině, Obecní úřad
– Slavnostní otevření již avizované obecní

knihovny, Občerstvení zajištěno, zveme
všechny budoucí čtenáře.
24. 11. 2013; 10.00–12.00 hod, Vítání občánků, Mateřská školka – Tradiční vítání
našich malých občánků. Program zajišťuje
MŠ ve spolupráci s obecním úřadem.

7. 12. 2013; 17.00–19.00 hod, Mikulášská
besídka, Mateřská školka – Pro naše nejmenší a jejich rodiče pořádá každoročně
obecní úřad Mikulášskou besídku s nadílkou a pestrým programem.
Adventní čas – Tradiční rozsvícení Vánočního stromu před obecním úřadem
v Sibřině – Přesný čas konání této akce
upřesníme v dalším vydání Nového Zebrinu a na webových stránkách obce. Letos
bychom nově rádi rozsvítili vánoční strom
za účasti představitelů obce. Plánujeme hudební vystoupení, zpěv tradičních Vánočních koled a oživení staročeských zvyků.
Občerstvení zajištěno. V rámci tohoto odpoledne budou moci děti napsat Ježíškovi
svá tajná přání.
OÚ Sibřina

Zasaď si svůj strom
Obecní úřad Sibřina by Vás rád pozval
na sázení stromků v areálu sibřinské
vodárny v cestě „Na Hrázi“. Pan Jiří
Lukačevič daroval naší obci stromky ze
své lesní školky. Ve spolupráci s panem
starostou, šlechtitelskou stanicí Selgen a
panem Knytlem se podařilo upravit pro
budoucí obecní lesní školku prostor kolem sibřinské vodárny v cestě zvané „Na
Hrázi“, která vede za obcí Sibřina mezi
silnicí na Koloděje a křižovatkou na Královice a Stupice, u zrcadla směrem do
polí. Sázení stromků proběhne jako dob-

rovolná brigáda dne 28. 9. 2013 na Svatého Václava. Začátek v 9.00 u vodárny,
konec asi ve 14.00 tamtéž. Občerstvení a

opékání špekáčků bude zajištěno. Vítáni
jsou všichni, kdo se nebojí přiložit ruku k
dílu a pomoci s výkopem jam a sázením
stromků, které pak budou použity pro výsadbu v Sibřině a Stupicích. Každý, kdo
si zasadí svůj strom, dostane cedulku se
svým jménem, kterou pak na stromek připevní a může sledovat, jak roste a kde byl
vysazen. S sebou si vezměte rukavice,
rýče nebo motyčky.
Těšíme se na Vás,
Jiří Lukačevič, Zuzana
Čermáková a Jiřina Neckářová

Seiferos o.p.s. v Sibřině – zážitek na dlouhou dobu
Pokračování ze str. 1 » schopností s ukázkou lovu. Když členové společnosti dorazili po dlouhé cestě z Moravy na hřiště
v Sibřině a začali z vozidel vykládat své
„spolucestující“, připadal jsem si jako při
představení kouzelníka, který ze svého
klobouku vytahuje jednoho králíka za
druhým. „Kouzelníci“ ze spol.
Seiferos vytahovali z vozidel
jednoho dravce za druhým a k
mému údivu „vykouzlili“ na 40
opeřených krasavců.
Každý měl i svou židličku,
a tak byla za chvíli zaplněna
polovina fotbalového hřiště
úchvatnou výstavou s popisem
každého jednotlivého dravce.
Již první pohled na tuto prezentaci sliboval nevšední zážitek,
ale co přišlo poté, kdy chlapíci
ze Seiferosu zahájili profesionální výklad a vlastní předsta-

jeho vysvětlení, proč si do programu v
části ukázky, kdy dravec prolétá mezi nohama vybraného malého diváka, přibírá
pouze děvčata a chlapci nemohou, byl citován ještě dlouho po jejich odjezdu.
Dvoučlenná „obsluha“ dravců nezůstala
ani krok za shora jmenovaným, zejména Petr Svoboda okouzlil snad
všechny malé diváky a jistě i
někoho jiného. Způsob, jak s
dravci promlouval, jak se k nim
choval, přesvědčila všechny
přítomné o opravdové lásce ke
svým svěřencům.
A jistě i jeho zásluhou jsme byli
svědky úchvatného představení
umění v lovu a profesionálního
ovládání řemesla, i když slovo
řemeslo asi není na místě. A
že si Petr Svoboda se svými
svěřenci neuvěřitelně rozumí,
foto: Z. Čermáková
dokázal při ukázce letových

vení svých svěřenců, to předčilo veškeré
očekávání. Průvodce programem Zdeněk
Fabián udivil přítomné svým výkladem,
kdy osvědčil své odborné znalosti a svým
osobitým humorem, kterým celý program
prokládal, častokrát donutil všechny přítomné k dlouhotrvajícímu smíchu. Např.
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Seiferos o.p.s. v Sibřině – zážitek na dlouhou dobu
schopností největšího „ptáka“ ze své rodiny, orla bělohlavého, který si (myšleno
orel bělohlavý) neuvěřitelným způsobem
celkem třikrát řekl divákům o potlesk. A
potlesk, který přišel, patřil přinejmenším
oběma. Srdce přítomných dětí si získal i v

okamžiku, kdy ochotně s jedním ze svých
obrovských svěřenců obcházel diváky a
všem zájemcům nabídl bezprostřední kontakt. Co říci na závěr. Snad jen poděkování této moravské partě nadšenců, kteří nás
všechny přesvědčili, že práce, když se dělá

s láskou a s naprosto profesionálním přístupem má ve společnosti jistě své místo.
Fotografie z akce naleznete na
http://fotolukavsky.zonerama.com/ nebo
na http://sibrinka.webnode.cz/
Za Sibrin o. s. Michal Lukavský

2× foto: Z. Čermáková

foto: M. Klapková

Sibřinské loučení s létem
soutěžících bylo přes 80. Účast byla nad
očekávání vysoká i vzhledem k tomu, že
souběžně s naší akcí probíhal i Květnický
ušák. Potěšující bylo, že část přítomných,
po zkušenostech a ohlasech z loňského
roku, přišla právě z Květnice. Pro dětskou
část návštěvníků bylo připraveno 10 soutěžních stanovišť, která spravovali správci stanovišť z řad
dobrovolníků. Děti, které splnily všechny úkoly vyžadující
zručnost, obratnost i odvahu,
si poté vybraly svou odměnu
v podobě dárkového balíčku a
dále si mohly k tomuto balíčku vybrat i věcnou cenu. Zároveň byl pro všechny přítomné
připraven pult s občerstvením, který zdarma připravily
kuchařky z Mateřské školky
Sibřina, Romana Uchytilová a Petra Štěrbová. A již při
pohledu na obrázek musí být
každému jasné, že jejich tousty, koláče, melouny, hroznové
víno, apod. dlouho nezůstaly,
a děti nás rychle zbavily starostí, co s tím budeme dělat,
pokud něco zbude. Nezbylo
nic a to je dobře!
Čeho si na celém odpoledni
vážím, je ta skutečnost, že
veškeré odměny, stejně jako
občerstvení a věcné ceny,
měli všichni přítomní nejen
z řad dětských návštěvníků,
ale i dospělých, na rozdíl od
jiných akcí, pořádaných zde
v Sibřině v minulosti, zcela
zdarma. Jednoduše řečeno,
kdo měl chuť na cokoliv z na-

neprodává, ale zdarma nabízí, uznale své
peněženky schovali zpět do kapes.
Tuto praxi, kterou se budu snažit i nadále
udržovat, by nebylo možné uskutečnit bez
účasti sponzorů. Proto bych chtěl i zde s
uznáním poděkovat firmě Grilservis Stupice, která na tuto akci věnovala nejvýznamnější částku, dalšími
významnými sponzory tohoto
odpoledne byli manželé Čermákovi ze Sibřiny, Restaurace
U Pofíka Sibřina, Century 21
Elán Úvaly, Mateřská školka
Sibřina, Monika Vérostová a
samozřejmě Obecní úřad Sibřina. Všem směruji upřímné
poděkování, neboť bez jejich
ochoty pomoci dobré věci by
podobné akce v podobě, jakou
naše akce mají a které chceme
i do budoucna udržet, prostě
nebyly. A poděkování patří i
dobrovolníkům při zajištění
soutěžních stanovišť - Kláře
Lukavské, Markétě Klapkové, Jirkovi Kolářovi, Patrikovi
Lukavskému a jeho přítelkyni,
Monice Vérostové, Honzovi
Ptáčkovi, Martinovi Lukavskému, Tomáši Hendrychovi,
Janě Vaisové, Zuzaně Čermákové, Veronice Štěrbové, Ladě
Mokré a její Lauře. Takže ještě jednou díky a těším se na
další akce. Fotografie z akce
najdete na
http://fotolukavsky.zonerama.
com/ nebo na http://sibrinka.
webnode.cz/
Za Sibrin o. s.
2× foto: M. Lukavský
Michal Lukavský

šeho „bufetu“, prostě přišel a ochutnal. A
že na to dospělá část návštěvníků, možná i
po zkušenostech z akcí pořádaných jinými
spolky v obci, nebyla pravděpodobně zvyklá, potvrzují i příběhy, kdy nám konzumenti
chtěli za občerstvení platit. A až poté, kdy
byli ujištěni, že na akcích o. s. Sibrin se nic
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Sibřinsko–Stupické fórum: Kampak se ze Sibřiny ztratil Sosák?
Po více jak roce činnosti o. s. Sibrin, který
se zabývá ve své vedlejší činnosti výhradně
pořádáním společenských akcí pro rodiče
a děti ze Sibřiny a Stupic, tedy hlavně pro
místní občany, jsem tak nějak zjistil, že druhé sdružení v obci, zabývající se podobnou
činností a do letošních prázdnin neoprávněně a zdravě (nebo dravě?) podnikající v
maxiprostorách III. podlaží mateřské školy
v Sibřině, přestalo podobné akce pořádat.
Mám samozřejmě na mysli o. s. Sosák. Pokud se toto sdružení vždy zaštiťovalo tím,
že jeho posláním je pomoci s oživením
tradic vesnice, společenského a kulturního
žití spoluobčanů, tohoto poslání chce dosáhnout mimo jiné pořádáním kulturních,
sportovních, turistických akcí, apod., tak mi
zde v Sibřině asi něco uniká. Unikají mi ty
akce pro spoluobčany, tedy pro občany Sibřiny a Stupic, které Sosák od začátku roku
pořádal. Já osobně nevím o žádné, pokud
neberu letošní tzv.“Masopust“, kdy se v rozporu s tradicí, jak má masopust
vypadat (průvod obcí, konečná
v místní restauraci apod.), se po
srazu na náměstí rychle celá sešlost přesměrovala na soukromý pozemek Vítkova panství
Na paloučku, aby se zde za různý peníz prodávalo občerstvení
a z celé akce o. s. Sosák udělalo
politický meeting. Dle ohlasů
několika osob, s kterými jsem
mluvil, byla to trapnost nad
trapnost. Kdo má tu potřebu na
akcích o. s. Sosák řešit politické
problémy, ať si je řeší, ale na samostatné akci, kterou si zaplatí
svolavatel a ne na akci, kdy náklady byly možná zčásti, mož-

ná celé hrazeny z dotace OÚ Sibřina. Ať mi
někdo vyvrátí můj názor, že Sosák nedělá
žádné akce, ze kterých není možné vygenerovat nějaký zisk. Zadarmo ani „prd“. (Neberu zde práci dobrovolníků, to jaksi k této
činnosti patří, ale jestliže mám na akci dotaci, dobrovolníci dělají práci zdarma, další
dobrovolní sponzoři uhradí různé suroviny
a předměty, z jakého důvodu jsou tyto věci
na akci dále prodávány, nechápu). Jak to
funguje na akcích o. s. Sibrin? V letošním
roce 2013 jsme spolu s hrstkou dobrovolníků dosud pořádali tyto akce:
březen 2013 – II. Maškarní karneval pro
děti u Pofiho, březen 2013 – Maškarní rej
dospělé, duben 2013 – Čarodějnice na hřišti
SK Viktoria Sibřina, červen 2013 – Šipkovaná orientační stezka – turistická hra pro
rodiče a děti ve spolupráci s MŠ Sibřina,
červen 2013 – Retro šipkový turnaj v restauraci U Pofíka Sibřina (jak se hrály šipky před mnoha lety v restauraci na hřišti)

Na všechny tyto akce byli pozváni pozvánkou do schránky všichni občané ze Sibřiny
a Stupic. Na těchto akcích se nevybíralo
žádné vstupné, účastníci si nemuseli kupovat žádné další věci, v podstatě, co koupilo sdružení a bylo poskytnuto sponzory,
bylo dále zdarma. Dětem bylo poskytnuto
zdarma občerstvení, sladkosti, špekáčky,
nápoje, ceny v soutěžích apod. A tato praxe
bude pokračovat i nadále na dalších akcích,
hanba by nás musela fackovat, kdybychom
za věci, které dostaneme od sponzorů, nebo
v rámci vlastního rozpočtu zakoupili nebo
vyrobili, chtěli od návštěvníků vybírat další
peníze. Děláme tedy pouze to, na co máme
a paradoxně o. s. Sibrin hospodaří s poloviční dotací od OÚ Sibřina ,než jaká byla
poskytnuta pro o. s. Sosák. Jaké akce jsou
ještě před námi: 7. září 2013 - II. Ročník
loučení s létem – dětský den na Hřišti v Sibřině. V době předání článku akce ještě neproběhla, bližší informace v samostatném
příspěvku na jiném místě. Říjen 2013 – Sibřinský Nebojsa –
dobrodružná strašidelná stezka
pro děti a rodiče všech kategorií. Říjen 2013 – Lampionový
průvod. Prosinec 2013 – Rozloučení se starým rokem 2013.
Slavnost s ohňostrojem. Za tyto
akce nezaplatí občan Sibřiny a
Stupic ani korunu českou, vše,
jak o. s. Sibrin garantuje, bude
vždy z d a r m a. Zdroje budou
nadále z vlastního rozpočtu a
ze zdrojů sponzorů. To je naše
hlavní zásada, kterou i nadále
dodržíme.
Za o. s. Sibrin
Michal Lukavský

Pozvánka: Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice
Milí spoluobčané, Vážení rodiče,
Obecní úřad Sibřina si dovoluje srdečně pozvat Vás a Vaše „ratolesti“ na Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice,
které se uskuteční v neděli 24. 11. 2012 od 10.00 hod. v prostorách budovy Mateřské školy v Sibřině.
Těšit se můžete na malý kulturní program, o který se postarají mimo jiné i děti z mateřské školy.
Mgr.Markéta Klapková
místostarostka obce

*) V případě, že máte zájem se zúčastnit, zašlete nám, prosím, nejpozději do 11. 11. 2013 vyplněnou přihlášku na adresu obecního úřadu, nebo
e-mailem, přihlášku lze také osobně vyplnit a zanechat v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo ve schránce OÚ. Tento slavnostní akt je
určen pro děti do 1,5 roku s trvalým pobytem v Sibřině a ve Stupicích.
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Sibřinsko–Stupické fórum: Mám nápad – zakládám Chlastákov
Dostal jsem před nedávnem úžasný nápad,
jak si za peníze Vás všech zrekonstruuji a
opravím svou soukromou nemovitost. Stačí
přeci zaútočit na Váš cit pro charitu. Mám
to perfektně vymyšlené. Uvažoval jsem
o požádání k zasílání dárcovských SMS /
DMS/. Další idea: za peníze občanského
sdružení Sibrin o.s., jehož jsem předsedou
nebo ředitelem, ani sám nevím, vypracuji
projekt „CHLASTÁKOV-oáza záchrany
života! Proč mám plýtvat penězi sdružení
za krmení místních dětí, když se mohu také
přikrmit sám. Že by mi tento supernápad
neschválila rada sdružení? To je hloupost,
vždyť v ní mám pouze své bezvýhradné
podporovatele. Takže projekt, který bude
stát v řádech nejméně čtyřmístné sumy,
možná i víc, zpracuji sám, naúčtuji ho sdružení Sibrin o. s., které má nějaké peníze z
dotace a možná i z darů, to se stejně nikdo
nedozví, protože vyúčtování nemusím nikomu ukazovat. Do projektu ale musím uvést,
že to bude projekt, který se bude věnovat
záchraně života, že to bude vzdělávací centrum, které zajistí příchozím dostatečný prostor k realizaci dalších nápadů. Mám vizi,
že příchozím poskytnu prostor k zahnání
žízně čímkoliv a tím je zachráním před
smrtí z nedostatku tekutin. Když bude napájení příchozích dostatečné a v míře nikoliv nepatrné, z vlastní zkušenosti vím, že po
takových akcích mám podobných nápadů k
realizaci vzdělávání dostatečné množství.
Takže podmínky projektu splním. Potom
se ještě musím stát registrovaným členem
portálu Darujspravne.cz a získat tak řadu
výhod a oprávnění příjemce DMS. Že ne-

splním některé jejich základní podmínky,
jako např. mít zaregistrovanou platnou veřejnou sbírku, zveřejňovat přehledné výroční a finanční zprávy? To nevadí, třeba se na
to nepřijde. No a pak již stačí jenom na své
stránky www.sibrin.webnode.cz umístit odkaz pod názvem „Chcete mně podpořit“ a je
hotovo. Penízky se od těch, kteří se formou
těchto DMS snaží podporovat charitu a různé finanční dary těm, kteří jsou v nouzi a
tísni jenom pohrnou. Čímž si výhradně svůj
soukromý majetek za Vaše penízky krásně
opravím!!! No řekněte, není to špatný nápad??? Teď si asi řada z vás řekne, že jsem
se už úplně zbláznil. Ale není to pravda. Jenom postupuji přesně dle vzoru občanského
sdružení Sosák Sibřina a jeho nového projektu „ Sosákov-oáza kultury a vzdělávání“.
Nemohu se totiž zbavit pocitu, že snaha o
získání potřebných finančních prostředků
pro sdružení jakoukoliv formou, zatemnila
autorům projektu mozek. Pravdou je, že náklady na tento možná i dobrý projekt budou
značné, navíc v době, kdy vlivem změn v
obci vyschly zdroje, dříve stačilo požádat
OÚ o dotaci v jakékoliv výši a ta byla vždy
schválena. Kdo potom zjistí, zdali za peníze
z dotace, nebo ze zdrojů anonymních dárců zvelebuji soukromý majetek. Pravděpodobně se nejedná o nic, co by odporovalo
zákonům ČR, z morálního hlediska je to
však síla. V posledních letech se tato forma dárcovství značně rozšířila, (přiznám
se, že i já osobně velice často volím tuto
formu dárcovství), ale v podvědomí všech
je pravděpodobně zakotven názor, že tato
forma dárcovství přispívá na projekty hu-

manitární pomoci, na pomoc nemocným
a lidem s různým handicapem, na pomoc
sociálně znevýhodněným, na pomoc dětem,
finanční pomoc, např. při povodních a jiných živelných katastrofách a to jak zde v
ČR, tak i všude v zahraničí. Vyzývat však
důvěřivé občany k dárcovství pro čistě soukromý projekt soukromého vlastníka považuji však už nejen já, ale i všechny ostatní
osoby, které jsem dosud oslovil, za manipulaci a zneužívání principu dárcovských
SMS. (Je však pravdou, že v tomto směru
(myšleno v manipulaci) mají osoby spojené
se sdružením Sosák praxi). Na závěr bych
chtěl dodat, že v žádném případě nenapadám činnost sdružení Sosák co do způsobu
činnosti a zaměření. Dle mého názoru dělají pro vybraný okruh zájemců prospěšnou činnost, a to i díky části opravdových
odborníků z řad lektorů. Jejich práci plně
respektuji a uznávám, ale forma některých
„akcí“ jako je např. tato shora popsaná, ve
mně vzbuzuje pocit (a nutno dodat, že nejen
ve mně), že ze dvora zatím „stavby budované na černo“ - budoucího „Sosákova“ něco
nehezkého zavání.
Michal Lukavský
Pozn. Tento příspěvek vyjadřuje pouze názor samotného autora textu, na formě ani
způsobu zpracování se nepodílela žádná
další osoba, společnost ani orgán státní správy. Nepodsouvejte mi tedy prosím
žádné teorie o spoluúčasti dalších osob.
Všechny podklady potřebné pro tento příspěvek byly čerpány z veřejně dostupných
zdrojů.

Občanské sdružení SOSák nejsou žádní zloději…
… aneb Veřejné sbírky občanského sdružení SOSák. Občanské sdružení SOSák zahájilo veřejné sbírky pro dva projekty. První
projekt „Tvořivá setkání a kultura na vsi“
je vám všem dobře známý a zahrnuje kulturní akce sdružení (děláme zejména tyto
akce Vynášení mořeny, Masopust, Zahradní slavnost, jarní a podzimní tvořivé dílny,
drakové klání, Turnaj v pétanque, Andělská pošta a rozsvěcení vánočního stromu
a další). Tento projekt stojí ročně zhruba
200 000 Kč. Rozpočet předkládáme obci
každoročně poté, co ho schválí valná hromada sdružení. Na základě tohoto rozpočtu
požádáme obec o dotaci (obdobný postup
volí i jiná sdružení v obci). V letošním roce
nám obec dala dotaci 84 500 Kč. Částku
do celkové výše musíme získat jinými prostředky – od dárců, ze vstupného (v případě
Zahradní slavnosti) a donedávna také z pří-

jmů za provoz RC Rozmarýn. Samozřejmě
část rozpočtu je realizována dobrovolnou
prací členů sdružení. Na žádné akci nedostávají členové sdružení ani dobrovolníci
zaplaceno (myšleno za svoji pomoc/účast).
Platíme pouze účinkující, občerstvení,
materiál a technické zázemí akcí. Druhý
projekt je zcela nový – jmenuje se SOSÁKOV aneb Oáza kultury a vzdělávání. Po
odchodu z půdy MŠ (obec nám ukončila
nájemní smlouvu, což je všeobecně známo)
je to nový projekt, který zahrnuje známé i
nové aktivity pro volný čas dětí, mládeže a
dospělých. Pro projekt SOSÁKOVA máme
zřízenou další veřejnou sbírku, kde je možné darovat příspěvek i formou DMS. Sbírka
tohoto projektu v žádném případě nefinancuje samotnou výstavbu domu – dům patří
soukromým investorům (manželé Vítkovi),
kteří hradí kompletní náklady na výstavbu

ze svých prostředků. Není to tak, že Vy
přispíváte paní Vítkové a panu Vítkovi na
dům, ale naopak dá paní Vítková a pan Vítek k dispozici svoji nemovitost sousedům a
klientům neziskových projektů. Sbírka má
sloužit výlučně na pokrytí nákladů na materiál, služby, speciální vybavení atd. Více
podrobností o našich projektech naleznete v
letáčcích, které jsou přílohou tohoto textu.
Obě veřejné sbírky splňují všechny náležitosti zákona 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Všechny doklady o registraci sbírek
naleznete na webu www.sosakos.cz pod
sekcí Projekty, zcela dle příslušných právních předpisů. Veřejné sbírky považujeme
(stejně jako například sponzoring), za dobrý
doplňkový nástroj při financování projektů.
Mgr. Petr Drapák,
právní zástupce sdružení
a MgA. Veronika Slámová, SOSák
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JSDH Sibřina
Nábor nových hasičů
Hasiči obce Sibřina vyhlašují nábor nových
členů do výjezdové jednotky a zároveň členů SDH. Každý, kdo má zájem pomáhat
nejen v naší obci, ale i v širším okolí, je u
nás vřele vítán.
Pro více informací nás můžete kontaktovat
na telefonu 725 389 399, 602 838 721 nebo
na Facebooku JSDH Sibřina. Samozřejmě
budeme rádi, když nás osobně navštívíte v
hasičské zbrojnici ve dvoře vedle obecního
úřadu.
Události
V době od povodní se uskutečnilo několik
zásahů, převážně likvidace nebezpečného hmyzu. Na výzvu starosty obce jsme
zlikvidovali starou zastávku u mateřské
školky. Rádi bychom upozornili i na úpra-

vu naší cisternové automobilové stříkačky.
Do zadní části byl nainstalován průtokový
naviják s tvarostálou vysokotlakou hadicí.

Cisterna JSDH Sibřina, Foto JSDH Sibřina

Podnětem této úpravy je její využitelnost
pro potřeby naší obce při čištění dešťové
kanalizace. Nyní si tedy toto čištění může
zajistit společně s hasiči obec sama.
Nutno také podotknout, že na této úpravě
se více jak z poloviny podílela místní firma
PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.,
která montáž provedla zcela bezplatně a za
symbolickou cenu obnovila výstražná světelná a zvuková zařízení, doplněná o dvě
oranžová světla, která jsou velmi důležitá
při nočním zásahu u silnic.
Pokud se chcete stát členem JSDH Sibřina,
tak nás můžete navštívit v naší hasičské
zbrojnici, a to každou středu od 18 hodin.
Rádi se s Vámi setkáme a představíme naší
techniku.
JSDH Sibřina

Představujeme Vám – Ing. Pavla Heřtuse
Dobrý den pane Heřtusi. Vím, že Vaše firma je mezi milovníky kaktusů velmi známá. Patříte mezi naše přední odborníky
na kaktusy a sukulenty. Právě proto bych
Vás ráda představila i našim čtenářům.
Myslím, že zejména noví obyvatelé Sibřiny a Stupic Vás a Vaši firmu moc neznají.
Povězte mi, jak dlouho na Sibřině bydlíte?
Do sibřinského zahradnictví jsem nastoupil po vojně ve 24 letech. Součástí byl i
domek, který jsem dostal jako
služební. Původně zahradnictví patřilo šlechtitelské stanici
ve Stupicích, měl jsem ale štěstí na dobrého předsedu JZD.
Zahradnictví pro mě koupil. V
době největšího rozkvětu jsme
měli 25 zaměstnanců, patřilo
nám i zahradnictví ve Škvorci.
Zde bylo 15 lidí a vojáci z patronátního útvaru na těžší práce.
Měli jsme vlastní autodopravu
a 9 prodejen. V tu dobu už jsem
vedl celou zahradnickou výrobu a prodej. Naše výpěstky
jsme vozili po celé ČR a dováželi jsme i ze zahraničí. Jako
první firma v Čechách jsme dováželi z Holandska řezané květiny. Po roce
1989 padlo JZD, ale já už v té době podnikal. Další naši historii najdete na našich
stránkách www.kakteen.cz
Děkuji za exkursi do historie, ale kdy jste
začal pěstovat kaktusy?
Kaktusy byly moje hobby, už od 12 let jsem
sbíral kaktusy. Zkoušel jsem je i sám pěstovat. Už jako kluk jsem věděl, čím chci být.
Říkal jste, že za kaktusy a sukulenty a
také za tilandsiemi hodně cestujete. Kde

všude jste byl a co všechno si z cest vozíte? Dovoz rostlin je určitě hodně komplikovaný. Máte už předem v dané zemi své
kontakty?
Cestování mě baví. Cestuji tam, kde rostou
kaktusy a tilandsie, kontakty navazuji až
na místě, většinou nemám dopředu místní
kontakt. Byl jsem 12× v Bolívii, tam je v
listopadu léto a rostliny kvetou, to je nejlepší doba. Na místě si půjčíme auto a sbí-

OBI, Hornbach atd. Před 6-7 lety začal
obchod s markety upadat. Každý rok byly
smluvní podmínky pro dodavatele horší.
Přešli jsme na internetový obchod. Nejprve jsme měli internetové stránky jen jako
informace o rostlinách, ale lidi si začali
objednávat, takže obchod na internetu se
postupně rozvinul nejen po Čechách, ale
i na Evropu a mimo ni. Nyní inzerujeme
na anglickém serveru za mnohem menší
peníze než u nás, tak se o naší
firmě dozvěděl celý svět. Začali jsme dodávat i do Japonska,
Číny, Taiwanu, Singapuru,
Hongkongu, Pákistánu, atd.
Hodně exportujeme, internet nám nahradil obchod přes
markety. Také dovážíme zboží
z Thajska, Taiwanu. Znamená
to také, že se hodně účastníme
kaktusářských akcí po celém
světě. Maloobchodní činnost
jsme hodně omezili, nájmy jsou
velké a tržby jsou nižší.
Říkáte, že cestujete na kaktusářské akce. Jakých nejzajímavějších akcí jste se
Foto: archiv Ing. P. Heřtuse
zúčastnil?
ráme semena rostlin. Z nich pak doma pěs- Mohu se pochlubit, že si nás vyžádal ředitujeme nové rostliny. Za poslední léta jsme tel botanické zahrady v Monaku. V Monte
objevili a botanicky popsali řadu nových Carlu je nejlepší průřez toho, co je v Evdruhů, hlavně v Bolívii. Také jezdím do ropě k dostání. Akce je tam zdarma. Je to
Mexika, Argentiny, Chile, Peru, Ecuadoru, prestižní záležitost, které se účastní i sám
na Madagaskar a do Jihoafrické republiky. princ Albert. Princ také navštívil náš stáAsie mě zatím tak nezajímá. S Asií pouze nek. Příští týden jedu na akci do Belgie.
Také jezdíme do Bolzana v Itálii.
obchodujeme.
Máte své vlastní prodejny nebo kde vlast- A to si řídíte sám? Co Vaše děti, Vaše
paní, pomáhají Vám?
ně je možné Vaše kaktusy koupit?
Dodávali jsme do velkých marketů jako Řídím si sám. Syn jezdí na Slovensko, do
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Představujeme Vám – Ing. Pavla Heřtuse
Rakouska a objíždí zahradnické akce v Čechách. Mám dva syny a dceru. Dcera vystudovala obor, ale po 15 letech to přestala
dělat, dala přednost počítačům. Oba synové
mi pomáhají. Starší syn vede náš skleník
v Pískové Lhotě u Mladé Boleslavi. Moje
paní se specializuje na tilandsie.
V Pískové Lhotě jsem byla. Strávila jsem
tam dobře 3 hodiny a nestačila se divit,
co všechno tam máte. Také jsem si řadu
krásných kaktusů přivezla domů. Je to
opravdu velký skleník a další pozemky.
Jak jste se tam vlastně dostal?
Můj spolupracovník tam měl pozemky,
takže jsem tam vybudoval náš
největší kaktusářský skleník, o
který se mi stará můj nejstarší
syn. Je tam prodejní skleník 50
x 10 m a menší pěstební skleník.
Teď tam máme nové kontejnery,
jeďte se tam podívat.
Říkáte kontejnery, to vozíte
rostliny v kontejnerech? Odkud?
Hlavní dodavatel rostlin je z Kanárských ostrovů. Začal jsem
tam jezdit od roku 1993. V posledních letech vozíme celé kontejnery. Sami si rostliny vybereme a vezeme z Tenerife do Barcelony na proclení a fytokontrolu
a pak klimatizovaným kontejnerem do Čech. Doteď vysazujeme rostliny z
kontejneru. Kaktusy leží na platech a my je
vysazujeme.
Poraďte jak nejlépe pěstovat kaktusy, které máme doma?
Je zapotřebí dodržovat hlavní zásady. Většina kaktusů roste v době vegetace na světlém stanovišti. Proto je dobré kaktusy letnit
venku. V zimě je teplota pro většinu kaktusů mezi 5–12 °C bez vody. Světlo je lepší
dopřát kaktusům i v zimě, ideální je zimní
zahrada, nemrznoucí skleník nebo na okně
v chladné místnosti, ale pokud je dáme do
sklepa a nezaléváme, tak to nevadí. Teplota
nesmí být vyšší jak 15 °C.
Jak často musíme kaktusy přesazovat?
Mladé kaktusy je třeba přesazovat každoročně, jinak jednou za 3 – 5 let, když nehnojíme. Je ale lepší přihnojovat. Koupené
substráty jsou dobré, ale my si mícháme
vlastní substrát. Je možné ho u nás koupit.
Stačí přijít s kyblíkem na substrát. Rostliny
je lépe přesazovat v předjaří, ale my sázíme po celý rok. Po přesazení alespoň 14 dní
rostliny nezalévat!
A co zálivka, jak často je nutná?
Je lépe zalévat víc a méně často. Nejlépe
prolít celý květináč a vodu nechat odtéci.
V domovině jsou kaktusy zvyklé na velké

deště. Takže nekapat málo a často, ale naopak hodně a méně často. Rostliny nemají
stát ve vodě, kořeny pak odejdou. Přebytečnou vodu musíme vylít. Nejlepší je namočit rostliny zespodu do mísy, nechat, co si
rostlina přes noc vypije a zbytek vylít. Je
zapotřebí mít v květináči více děr. Je chyba
dát kaktusy do obalu bez dírky.
V obalech rostliny trpí přemokřením.
Jaké jsou Vaše oblíbené kaktusy? Máte
své favority?
Mám rád bolivijský rod „Sulcorebutia“
a rod „Matucana „. Ten se jmenuje podle
vesnice Matucana.

je podařilo uklidnit. Udělali jsme chybu,
že jsme stavěli tábor za tmy. Je vždy lepší
kempovat za světla, seznámit se s vesničany, rozdat dárečky, to funguje, ale také
ne vždy. Podruhé jsme tábořili za světla a
ve 23.00 v noci přišli Kečuánci. Bylo jich
nejprve 50 a pak až 200. Neuměli španělsky, mluvili pouze jazykem Keču. Byli pod
vlivem koky a nebyla s nimi kloudná řeč.
Situace byla prekérní, měli v rukou kameny a nechtěli odejít, my začali balit stany a
oni nám začali podpalovat auta. Tři z nich
byli nejradikálnější, ale nechtěli ani peníze.
Nevěděli jsme, co vlastně chtějí. Rozdělili
jsme si pohlaváry a chtěli jsme
je zpacifikovat. Doufali jsme, že
ostatní se pak rozejdou. Naštěstí
se to doslechl jejich učitel. Ten
dav zvládl. Museli jsme ale dát
rukojmí. Čtyři z nás šli do místní
školy jako záruka. Tam jim učitel nabídl židle a ostatní museli
sedět na zemi. To byl projev úcty.
Museli jsme ale slíbit příspěvek
na školu. Částku jsme usmlouvali postupně až asi na 700 Kč v
našich penězích. Jindy si jeden z
našich koupil na trhu sýr a pak
měl velké střevní potíže. Naštěstí máme přítelkyni Češku,
Foto: archiv Ing. P. Heřtuse
která je konzulkou pro Bolívii.
Ta nám pomohla nemocného
Mohl byste nám říci nějaké zajímavé zá- hospitalizovat v místní nemocnici, kterou
žitky z Vašich cest? Jistě jste zažili hodně ale postavili Japonci a ředitelkou tam byla
Ruska. To byla pro něj záchrana. Týden poneobvyklých situací.
Zajímavých zážitků je hodně. Ale do- byl v nemocnici a pak dostal léky a jel s
dnes vzpomínám, jak nás jednou asi před námi domů. Také se nám při jedné expedici
6–7 lety zajali Kečuánci. Ta cesta byla vů- rozbilo auto z půjčovny, spadlo ze srázu a
bec „povedená“ už od začátku. Letěli jsme kompletně se zrušilo. Ale takových histoz Vídně, ale nějak se stalo, že nám letadlo rek by bylo více.
ulítlo a další letělo až za týden. To byl jen Nechtěl byste si někdy udělat přednášku s
začátek. Pak následovala nejhorší cesta, co promítáním? Plánujeme v Sibřině otevřít
jsem dosud zažil. Dvakrát v noci nás pře- knihovnu během podzimu.
padli Kečuánci. Jen díky vesničanům se Já běžně přednáším a mám i fotografické
materiály z cest po památkách Jižní Ameriky, to by jistě šlo domluvit v době, kdy
nebudu na cestách. Z každé cesty mám deníky a obrázky. Mohu přednášet o Bolívii,
Chile, Mexiku. Od října cestuji, v listopadu
budu zase v Bolívii. Na Vánoce chceme letos do Chile. Vánoce trávím na jižní polokouli. Takové Vánoce v katolickém Mexiku
jsou úžasné.
Vidím, že máte spoustu plánů, přeji hodně dalších krásných cest a hlavně hodně
zdraví, aby Vám ten elán vydržel. Děkuji
za rozhovor a těším se na brzkou shledanou na Vaší přednášce o krásách Jižní
Ameriky
Rozhovor vedla dne 26.8. 2013
Zuzana Čermáková
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Představujeme Vám – ředitelku Jurta Klubu v Běchovicích
(rozhovor byl zveřejněn v regionálním zpravodaji, pí. ředitelka
nám jej laskavě poskytla)
Výjimečný koncept: s láskou k
rodině kde dítě není handicap.
Unikátní prostor, maminky učí
maminky, kurzy pro těhotné i
několikanásobné a zkušené rodiče nebo prarodiče – tak lze popsat Jurta klub, který se otevírá
v Běchovicích. Povídala jsem si
s jeho zakladatelkou Veronikou
Kropáčkovou.
Začněme od začátku. Jak tě napadlo Jurta klub založit?
Když se mi narodila Anička,
chybělo nám v Běchovicích, ale
i v nejbližším okolí místo, kde
bychom mohly navštěvovat kurzy pro maminky a děti. Nechtěla
jsem dávat miminko na hlídání,
jen abych si mohla jít zacvičit.
Chtěla jsem trávit co nejvíce času
s dcerou. Měla jsem zkušenosti s
pořádáním akcí pro rodiny a začala jsem uvažovat, že kdybych
sama organizovala kurzy, dělala
bych to jinak. Mámy by si měly
samy rozhodnout, jestli chtějí
mít děti u sebe, nebo je dát na
hlídání.
A proč jurta?
Kruh je magický, nemyslíš? V
časopise o bydlení jsem objevila
její fotku a bylo jasno. Navštívili
jsme s manželem výrobce jurt a
bylo rozhodnuto! Celý rok jsme
pracovali na konceptu projektu a
do roka a do dne se náš rodinný sen stal
skutečností. Vytvořili jsme Jurta klub,
kde se konají vzdělávací akce, cvičíme
tu, a především se tu maminky potkají s
jinými maminkami. Povídají si, dodávají
si sílu a energii. Motivují jedna druhou.
Doufám, že mladé rodiny, a nejen ony,
tak budou trávit více času spolu, efektivně a co nejblíže přírodě. Ráda bych jim
řekla, nyní i ze své vlastní zkušenosti, že
na plnění snů není nikdy pozdě!
Mateřských center je po celé republice
hodně. V čem je to vaše výjimečné?
To, podle čeho nás poznají návštěvníci, je
jurta. Pokud vím, žádné rodinné centrum
nesídlí v jurtě. Jsme blíž přírodě a zároveň maminky s dětmi mají veškeré zázemí a komfort.
Spolupracujeme s výbornými lektory a
dbáme na individuální přístup. Kvalitní
služba s individuálním přístupem, to je v
Praze jako hledat jehlu v kupce sena. A
další rozdíl je, že jsme soukromým rodin-

ným klubem, fungujeme bez dotací. To
má samozřejmě své výhody i nevýhody,
ale rozhodli jsme se tak.
A jaké kurzy nabízíte?
Zakládáme si na tom, že si u nás vybere
každý. Máme něco pro ještě nenarozené

děti i stoleté babičky. Od cvičení pilates, fyzioterapeutického
SM systému, indoor Strolleringu
přes muzikálovou školičku po
hrátky s batolátky nebo angličtinu. Máme kvalifikované lektory
se zkušenostmi z praxe za velmi
dobré ceny. Muzikálovou školičku např. vyučuje muzikálová
zpěvačka. Angličtinu dvojnásobná maminka s doktorátem z angličtiny a francouzštiny.
Mezi maminkami jsem objevila
milé, pracovité a vzdělané ženy,
které mají co předávat dál. Přirozeně se tak utváří nový rozměr
Jurta klubu – rodiče na mateřské
nachází rovnováhu mezi prací a
péčí o děti. Většinou jsou to ženy,
které dosáhly určitého kariérního postu, nyní se chtějí věnovat
dětem, ale zároveň nedokáží být
„jen“ matkami. Díky Jurta klubu obohacují svými zkušenostmi
další maminky (tatínky), a tím
samozřejmě posouvají o kousek
dál i sebe. Díky tomu jsme víc,
než jen rodinné centrum.
Muselo být celkem náročné
klub zprovoznit. Kromě toho
máš dvouletou dceru, a ještě
studuješ.
Naštěstí mám úžasného manžela
a rodiče. Také se nám podařilo
najít sponzory. Naším generálním partnerem je Jirsík & Varta
střechy na klíč a partnerem firma
Rents - Výroba, prodej a servis
stanů firmy Fam. Nesmím zapomenout
ani na to, že nás podpořil starosta Běchovic Ing. Ondřej Martan. Díky němu
máme parkoviště, což hodně maminek
ocení. Pobrat všechny věci pro děti, obzvlášť když máte dvě nebo tři, může být
náročné. Auto se hodí. Pan starosta je pro
nás i jakousi morální oporou.
A máš čas na dceru?
Právě že u této práce ano. Všechny naše
lektorky jsou zároveň matkami. Nechci,
aby bylo dítě bráno jako handicap ani pro
účastnice, ani pro učitelky. Děti mohou
být celou dobu s námi, pokud chtějí. Pokud ne, je zajištěno hlídání.
Když má člověk co nabídnout, je u nás vítán. Stačí mít živnostenský list a odvahu
pustit se do něčeho nového. Není nutné
být na rodičovské jen doma s dítětem. Je
prokázáno, že pokud si rodič odpočine,
je spokojenější a dokáže si čas s dítětem
více užít, dá dětem víc, než když je unavený a vyčerpaný.
»» pokračování »»
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A může k vám skutečně kdokoli? Mám
na mysli to, že většinou se kurzy soustředí na rodiče starších dětí.
Jistě. Máme cvičení pro těhotné, kde maminky pozvolna navazují kontakt s děťátkem. Pro nejmenší miminka nabízíme
baby masáže, pak hrátky s batolátky,
muzikálovou školičku, angličtinu pro
děti i dospělé, doučování z anličtiny, ale
i konzultace nad odbornými pracovními
prezentacemi apod.
No a již zmíněné fyzioterapeutické cvičení proti bolestem zad SM systém nebo
Pilates. Není věková skupina, kterou bychom v nabídce opomenuli. Do budouc-
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na chystáme i další kurzy. Co je ale ještě
důležitější, během cvičení nebo přednášek mohou mít rodiče miminko u sebe.
Není odstrčené, samo, nepláče. Maminky
u nás kojí, přebalují, nic je nestresuje.
Kde najdou zájemci informace?
Na našich webových stránkách www.jurtaklub.cz nebo na telefonu 702 411 822.
Od pana starosty máme přislíbené zapůjčení vitríny, která bude již brzy umístěna
před Jurta klubem, tam naleznete taktéž
aktuální informace ke kurzům, přednáškám a akcím.
Co chystáte na nový školní rok?
První týden v září se budou konat ukáz-

kové hodiny zdarma. V sobotu 7. 9. proběhne slavností otevření, kdy představíme lektory i kurzy a přednášky, např.
znakování s dětmi, nočníkování, porodní
rituál, první chvilky bez maminky s prvky Montessori.
Zvu všechny, kteří chtějí zlepšit své rodinné vztahy, nechat se inspirovat, jak na
to, seznámit se s dalšími stejně smýšlejícími aktivními rodiči z okolních částí
Prahy či Středočeského kraje.
redaktor:
Markéta Kronovetrová
foto:
Veronika Kropáčková

Jurta klub – zázemí

Zveme do Jurta klubu
„Pojedete na konec Běchovic směrem na
Újezd a dáte se doleva. Pak ulicí dozadu.
Náš klub je až u pole, poznáte ho snadno, na zahradě stojí jurta, takový kulatý stan,“ popisuje Veronika
Kropáčková, zakladatelka a
hlavní koordinátorka všech
akcí Jurta klubu. Jurta vyrostla v místech, kam už nedoléhá hluk od silnice, ale
zároveň sem není daleko od
zastávky autobusu. Jak mongolský stan září v letním
sluníčku, vzpomenete si na
dětství, kdy jste možná také
toužili mít úkryt, kam byste
si mohli zalézt. Veronika ho
má. Postavila ho s manželem pro svou dceru i všechny maminky z okolí. Právě
v tomhle stepním příbytku
se konají celoročně akce Jurta klubu. Kromě přednášek,
seminářů a kurzů sem maminky jezdí cvičit, zatímco jejich děti
staví na zahradě bábovky. Některé ale
svým roztomilým způsobem zkouší cviky také. „Našim heslem je láska k rodině.
Od něj se odvíjí témata kurzů i přístup k

maminkám a dětem. Chceme, aby se děti
mohly účastnit všeho, co se u nás děje,
pokud mají chuť,“ vysvětluje Veronika
a pokračuje: „Oficiálně otevíráme až v

pondělí 2. září a na sobotu 7. 9. chystáme
Den otevřených dveří s představením našich lektorů. První podzimní lekce jsou
zdarma. Věříme, že všechno poběží bez
problémů, máme natrénováno z prázdnin.

Děkuji všem maminkám, které s námi
celé léto byly a pomohly nám vychytat
drobné nedostatky. Zapomenout nesmím
ani na partnery, bez nichž bychom Jurta
klub nezprovoznili, především firmě Jirsík & Varta
střechy Český Brod, společnosti Rents a starostovi obce
Běchovice Ing. Martanovi.
Máme za sebou veliký kus
práce, ale jsme připraveni!“ Jurta klub (Na Vydrholci 576, Běchovice) zve
od pondělí 2. září a kdykoli
během následujících měsíců
na kurzy všeho druhu, např.
cvičení pro těhotné, hrátky s
batolátky, baby masáže, muzikálovou školičku pro děti i
dospělé, angličtinu pro rodiče i jejich ratolesti, pilates,
Strollering nebo SM systém
(fyzioterapeutické cvičení).
Více informací najdete na
www.jurtaklub.cz nebo telefonním čísle
702 411 822. Oficiální zahájení se uskuteční v sobotu 7. září.
redaktor: Markéta Kronovetrová
foto: Veronika Kropáčková
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MŠ Sibřina – Nový školní rok a s ním spojené novinky
Nový školní rok a s ním spojené novinky
S novým školním rokem se ve školce tradičně pojí nějaké novinky a změny, ale
ten letošní je jimi přímo naplněn. Pojďme
se s nimi postupně seznámit.
Rozšíření mateřské školky: Určitě nejvýznamnější a dalo by se říci, že
i řadou lidí doslova vytouženou
změnou, je rozšíření školky o
další třídu a tedy možnost umístit dalších 20 dětí. V průběhu
prázdnin proběhla rekonstrukce
poslední nezrekonstruované části budovy, ze které vznikla nová
třída. Práce probíhaly dle termínů, takže stavba byla úspěšně
zkolaudována a v tuto chvíli se
už čeká jenom na „papír“ z Krajského úřadu, který potvrdí navýšenou kapacitu a děti mohou do
školky.
Parkování: Parkování u školky
nevyhovovalo dosud asi vůbec
nikomu. Nyní to vypadá, že se
doslova blýská na lepší časy.
Před mateřskou školkou je nová zámková
dlažba a parkoviště se bude i dále rozšiřovat.
Rozšířená výuka angličtiny: Ve spolupráci s Britisch School se podařilo ve
třídě u Kašpárků zahájit intenzivní výuku anglického jazyka. Děti mají 3x týdně

angličtinu s rodilým mluvčím a zároveň
zapojují jazyk i do běžných činností ve
školce.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Podařilo se získat akreditaci od
MŠMT pro pořádání kurzů dalšího vzdě-

lávání. Školka se tedy v rámci své doplňkové činnosti stala rovněž vzdělávací institucí pro pedagogy.
Volnočasové aktivity: V podkroví mateřské školky se v rámci doplňkové činnosti
školky realizuje řada volnočasových aktivit nejen pro školkové děti. Věříme, že

Nově budované třídy MŠ a zázemí

si z široké nabídky sportovních, vzdělávacích a tvořivých kurzů každý vybere něco
pro příjemně strávený volný čas.
Ohlédnutí za létem – Letos o prázdninách se nesešlo dostatek zájemců pro
otevření školky v rámci letního provozu,
ani nebylo dost dětí pro realizaci
letních výletů. Nicméně školku v
přírodě se zrealizovat podařilo.
Již poněkolikáté jsme se s dětmi
vydali do Ozdravovny Radostín,
kde jsme se společně přesunuli
do starověkého Egypta a do pohádek Tisíce a jedné noci. Příští
léto plánujeme takovýto „tábor“
opět zrealizovat. Uvažujeme dokonce, že bychom s dětmi vyjeli
k moři, ale bude samozřejmě záležet na zájmu rodičů o podobné
prázdninové aktivity.
Brigáda ve školce – Chtěli bychom moc poděkovat všem
„statečným“ rodičům, kteří se
zúčastnili brigády v prvním
školním týdnu. Podařilo se převozit obrovskou hromadu nového certifikovaného písku do pískovišť a dopadových ploch a uhrabat a upravit zahradu i
prostor před hlavním vchodem do školky,
který bychom také chtěli postupně s dětmi začít využívat.
MŠ Sibřina

Foto: M. Klapková

Recept na trochu netradiční houbovou smaženici
Houbová sezona je v plném proudu, proto
nabízíme pro někoho možná trochu netradiční recept na houbovou smaženici.
Suroviny:
houby co les dá (čím pestřejší směs tím
lépe), vejce, dětská krupička, sádlo, pepř,
sůl, 1 větší cibule.
Postup:
Na sádle, dáme o trochu víc, než používáme na smaženici normálně, osmahneme
a pod poklicí dusíme omyté a nakrájené
houby, dle potřeby a chuti osolíme, ope-

příme. Necháme vydusit na tuk a zasypeme dětskou krupičkou, na jednu porci
přibližně 2 polévkové lžíce, opražíme,
přidáme vejce a necháme zhoustnout.
Na talíři přidáme nahrubo nakrájenou cibulku zvlášť.
PS: Smaženici s krupičkou dělávala manželova babička. A už jinou nedělám, houbová sezóna začíná, tak hurá do lesa.
Přejeme všem dobrou chuť!
toprecepty.cz
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SOSák – kalendář akcí ve školním roce 2013/2014

ZÁŘÍ 2013:
7. 9. Květnický Ušák – Květnický park;
27. 9. Filmový podvečer s dokumentem
"Holky z Fildy"
ŘÍJEN 2013:
6. 10. Sibřinsko-kolodějské drakové klání
na stupických polích;
13. 10. Pétanque ve Stupicích
LISTOPAD 2013:
Podzimní tvořivé dílny:
3. 11. Šperkování se SOSákem;
10. 11. Keramika aneb dárky pod stromeček;

17. 11. Výroba balicích papírů, obálek
a jak zabalit dárek;
24. 11. Adventní věnce
PROSINEC 2013:
1. 12. Lampionová dílna, Andělská pošta,
rozsvěcení vánočního stromu;
24. 12. Světlo z Betléma
LEDEN 2014:
7. 1. Tříkrálový podvečer s filmem
ÚNOR 2014:
1. 3. Masopust
BŘEZEN 2014:
Filmový podvečer;
Šperkování se SOSákem
DUBEN 2014:
6. 4. Vynášení Mořeny a velikonoční jarmark; Šperkování se SOSákem; Filmový
podvečer

KVĚTEN 2014:
Šperkování se SOSákem; Zahradní slavnost – divadlo, kapela, představení kroužků, kuličky, hrátky, košíky a klobouky
P. S.: V průběhu šk. roku upřesníme místo
konání, také může dojít ke změně termínu
či zaměření dílny nebo k rozšíření nabídky - vše bude na webu a na vývěskách.
VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME!
www.sosakos.cz

SOSák –školní rok 2013/ 2014 se SOSákem
RODINNÉ CENTRUM ROZMARÝN
Dočasně v areálu firmy SELGEN ve Stupicích č. p. 24. PROVOZ: Pondělí až pátek
8:00–15:00. Naše oblíbené rodinné centrum s bohatým programem pro děti od 3
let, respektuje individualitu dětí, rodiny
a lektorek. S přihláškou neváhejte, máme
poslední volná místa.
Docházka 5× týdně 240,– Kč za 1 den,
1200,– Kč za týden; Docházka 4× týdně
280,– Kč za 1 den, 1120,– Kč za týden; Docházka 3× týdně 280,– Kč za 1 den, 840,–
Kč za týden; Docházka 2× týdně 300,– Kč
za 1 den, 600,– Kč za týden; Docházka 1×
týdně 300,– Kč za 1 den, 300,– Kč za týden.
KONTAKTY: Pavla Veškrnová, tel.: 731
527 707, e-mail: rcrozmaryn@seznam.cz.
VOLNOČASOVKY SE SOSÁKEM
PRO DĚTI – STUPICE (Ceny za pololetí):
MYŠMAŠ děti 3–6 let, pondělí 15:00–
16:00, cena: 1000,– Kč, Pavla Veškrnová.

Hrajeme si s písničkou holky i
kluci 3–6 let, středa 15:00–16:00, cena:
1000,– Kč, Marcela Jahodová.
Logopedie děti od 4 let, termíny po dohodě, cena: 120,– Kč za lekci, Lucie Chvojková. KONTAKTY: Michaela Vítková,
tel: 724 256 253, e-mail: michi.vitkova@
sosakos.cz
volnočasovky se sosákem
pro děti i dospělé – Praha Koloděje:
Keramický atelier Pomněnka I.
děti 6–10 let, pondělí 12:30–13:30, cena:
1350,– Kč, Jolanta Beránková.
Výtvarná dílna Pastelka děti
4–6 let, pondělí 16:00–17:00, cena: 1500,–
Kč, Zdeňka Hošková
Angličtina Big Hippos začátečníci
od 5 let, úterý 15:30–16:15, cena: 1300,–
Kč, Lenka Rozenská.
Rybičky výtvarné dopoledne pro rodiče
s dětmi, středa 9:30–11:30, cena: 50,– Kč
za lekci, Michaela Vítková.
Keramický atelier Pomněnka II. děti 6–10 let, čtvrtek 15:00–16:00,
cena: 1350,– Kč, Jolanta Beránková,
Výtvarná dílna Pastelka děti
7–12 let, pondělí 17:00–18:00, cena:
1500,– Kč, Zdeňka Hošková.
Angličtina MAX 1. mírně pokročilí
od 6 let (min. 1 rok studia), úterý 16:30–
17:15, cena: 1300,– Kč, Lenka Rozenská.
Otevřené tvořivé dílny děti od 6
let, mladší s doprovodem, čtvrtek 16:00–
18:00, cena: 50,– Kč za lekci, Michaela
Vítková.
Keramický atelier Pomněnka
III. děti 11–15 let, čtvrtek 18:00–19:00,
cena: 1350,– Kč, Jolanta Beránková.

Cvičení s prvky jógy pro dospělé,
pondělí 19:00–20:00, cena: 1200,– Kč, Jolanta Beránková.
Angličtina – MAX 2. pokročilí od 7
let, (min. 2 roky studia), úterý 17:30–18:30,
cena: 1400,– Kč, Lenka Rozenská.
Keramika pro dospělé čtvrtek 1×
14 dní, první lekce 26. 9. vstup: 50,– Kč +
platba za hotový vypálený výrobek, J. Beránková + M.Vítková.
L.O.SOS – Líbezná Odpoledne se
SOSákem: Projektová odpoledne pro
děti od 5 let v duchu našich příměstských
táborů – témata z různých oblastí děti poznávají „na vlastní kůži“. Jednou za 14 dní
v pátek 14:00–19:00. Cena: 250,– Kč na
1 odpoledne. Lektorky známé z našich letních příměstských táborů.
Více informací na:
www.sosakos.cz
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SOSákov – oáza kultury a vzdělávání
Milí přátelé, rádi bychom Vás seznámili
s novým projektem občanského sdružení
SOSák. Budeme stavět kulturní a vzdělávací centrum, které naváže na naši dosavadní
činnost a zároveň nám poskytne dostatečný
prostor k realizaci dalších nápadů.
Náš projekt zahrnuje naše již všeobecně známé aktivity: Rodinné
centrum ROZMARÝN – Pravidelné volnočasové aktivity pro
děti a dospělé – (výtvarné, jazykové, dramatické a další vzdělávací kroužky); Víkendové dílny,
workshopy a kulturní akce pod
záštitou projektu "Tvořivá setkání a kultura na vsi". Nově bychom
do projektu chtěli zařadit: Odpolední klub pro školní mládež;
Další kulturně-vzdělávací pořady
a akce (přednášky, literární a filmové večery); Seniorský klub; Po
dohodě bude SOSÁKOV k dispozici i třetím osobám. Historie a
důvod vzniku projektu: Občanské
sdružení SOSák vzniklo v roce 2001 s posláním oživovat vesnické tradice, podporovat společenský a kulturní život obyvatel a
probouzet jejich zájem o místo, kde žijeme.
Aktivity sdružení jsou určené širokému
spektru zájemců především z oblasti Stře-

dočeského kraje. V roce 2013 jsme přišli o
prostory na půdě mateřské školy, kde jsme
doposud působili. Rozhodli jsme se hledat
novou cestu a dospěli k rozhodnutí vybudovat Nový dům pro SOSák. Dispozice a

financování projektu: V tuto chvíli máme k
dispozici objekt na dobře přístupném místě v obci Sibřina. Majitelé této nemovitosti
manželé Vítkovi jsou členy sdružení a mají
velký zájem o realizaci projektu, proto mají
zajištěny zdroje k financování rekonstrukce

budovy. Občanské sdružení bude ze svých
prostředků hradit provoz centra a současně musí nový objekt dozařídit nábytkem a
potřebným vybavením. Dále je třeba hradit
náklady na spotřební i výtvarný materiál,
propagaci a mzdy zaměstnanců
centra.Naše prosba: Pro financování výše zmíněných nákladů nestačí
pouze příjem, který získáme provozem centra. Činnost centra musí
být částečně dotována, abychom
mohli zachovat ceny, na které jste
byli zvyklí. Proto pro náš projekt
nyní hledáme sponzory z řad firem
i jednotlivců, kteří by nám mohli
poskytnout finanční nebo jinou pomoc (sponzorství tisku, grafické a
IT práce, papíry a další materiály
pro výtvarné dílny, hračky pro dětskou hernu, odměny pro děti apod.)
Brzy zahájíme i veřejnou sbírku, o
které vás budeme informovat. Zapojte se i vy do našeho unikátního
projektu a podpořte dobrou věc..
Pomozte nám vybudovat Nový dům pro
SOSák. Nový dům pro všechny. Vaší podpory si velice vážíme.
S úctou, Vaši SOSáci.
Více informací naleznete na
www.sosakos.cz

SOSák – Veřejná sbírka pro projekt
Veřejná sbírka pro projekt TVOŘIVÁ
SETKÁNÍ A KULTURA NA VSI občanského sdružení SOSák
Představení projektu: V rámci dlouhodobě
realizovaného projektu s názvem Tvořivá
setkání a kultura na vsi vytváříme prostor
pro tvořivá setkání i kulturu pro širokou
veřejnost. Základní myšlenkou projektu
je nabídnout kvalitní a zábavná setkání dětem i celým rodinám, které žijí v
naší obci a okolí, a to na okraji hlavního
města Prahy, aby si tak vytvořily kladný
vztah k místu, v němž vyrůstají. Zároveň
svou činností navracíme zpět do našich
obcí některé prvky zapomenuté lidové
tvorby, zábavy i kultury. Jde o setkání,
která se odvíjí od novodobých a lidových
svátků probíhajících během kalendářního roku. Aktivity projektu jsou spojeny s
různými tvořivými, rukodělnými, řemeslnými, osvětovými i pohybovými činnostmi pro všechny věkové kategorie. Připravujeme různé kulturní akce, workshopy
a dílny, divadelní představení, interaktivní
pořady. Setkání jsou otevřena všem. Projekt
v různých obměnách probíhá již od roku
2001. Vzhledem k vzrůstající poptávce, kte-

rá souvisí i s narůstajícím počtem obyvatel,
sdružení rozšiřuje své portfolio aktivit a
zároveň zjišťuje, že stávající finanční model
postavený na čistě dobrovolné práci a grantech je dostačující, ale neumožňuje nám
příliš další rozvoj nových aktivit. Pokud

chceme námi organizované aktivity dále
rozšiřovat, je potřeba hledat financování i
z dalších zdrojů. Současně sdružení v roce
2013 přichází o prostory (obec Sibřina nám
ukončila nájemní smlouvu), a tím přichází o
možnost částečného samofinancování pro-

jektu Tvořivá setkání a kultura na vsi. Jedním z možných zdrojů je organizace veřejné
sbírky formou prodeje předmětů, vstupenek
a vkladů do pokladny sdružení.
JSME RÁDI, ŽE JSTE TU S NÁMI!
Ze sbírkových finančních prostředků budeme především financovat: Kulturní programy, divadelní představení, lektorské
vedení tradičních řemesel a tvořivých
dílen, materiály na tvořivé dílny, materiální, provozní a personální zajištění kulturních programů, poplatky OSA, platby účinkujících, tisk pozvánek, letáků,
brožur a doprovodných materiálů a další
propagaci akcí. Se sbírkovými finančními prostředky bude nakládáno dle příslušných právních předpisů, tj. zejména
zcela transparentním způsobem. Sbírka
by měla pomoci samofinancovat zmíněný projekt. Finanční prostředky, které
získáme na jedné z akcí budou použity
na akci další. A tak pořád do kola. Podpořte
spolu s námi tvořivost a kulturu.
Číslo transparentního sbírkového účtu
250 0413 601/2010
Děkujeme za všechny. S úctou,
Vaši SOSáci
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Zahradník Šikula radí: Výsadba cibulovin
Máte-li v oblibě cibuloviny v podobě tulipánů, narcisek, šafránů či ladoněk, nezapomeňte, že nejpozději do konce listopadu
byste je měli vysadit. Platí „čím dříve, tím
lépe“, a to z toho důvodu, aby cibule zbytečně nevysychaly a do zimy stačily vytvořit kořínky. Výjimkou jsou cibuloviny kvetoucí
na podzim (např. na podzim
kvetoucí šafrány), které nakupujeme a vysazujeme v
létě, během července a srpna.
Všem cibulnatým rostlinám
je společné, že si jako víceleté
rostliny vytvářejí v zemi zásobní orgán (cibuli) k přežití
nepříznivých klimatických
podmínek. Velmi často lze
cibuloviny zakoupit také kvetoucí v nádobách, v takovém
případě lze vysazovat takřka
po celý rok. V případě cibulovin v nádobách zkontrolujte,
zda mají tyto rostliny dobře
vyvinutý kořenový systém.
Při výsadbě na jaře je někdy
nutná ochrana před pozdními
mrazíky chvojím či textilií.
Abyste se na jaře mohli i vy
těšit z nepřeberné záplavy květů, přečtěte
si malou nápovědu, ať víte, jak na to. Před
samotnou výsadbou je třeba nejprve řádně
připravit půdu, prokypřit ji a je-li nepropustná, pomůžeme vzcházejícím cibulkám
tím, že pod ně přidáme zeminu smíchanou
s pískem. Cibuloviny lze vysazovat jak na
záhon, tak přímo do trávníku. V případě,
že si chcete cibulovinami „zkrášlit“ trávník, vysazujte do něj pouze dostatečně silné cibule, jaké mají např. narcisy či ladoničky. Právě tyto druhy cibulovin vytvářejí
časem velké trsy a dokážou se tak „poprat“
s vysokou konkurenční schopností trav. Na

úspěch pěstování cibulovin má značný vliv
kvalita cibulí, především jejich velikost a
zdravotní stav. Velikost se udává dvěma
čísly, které nalezneme přímo na balení v
zahradnických centrech, např. čísla 14/16

nás informují o tom, že cibule narcisu má
obvod 14 až 16 cm. Větší cibule obecně nasvědčuje tomu, že obsahuje více zásobních
látek a mívají také zpravidla větší květy.
Ze zdravotního hlediska by na cibulích neměla být patrná plíseň, hniloba, musí být
na omak tvrdé a pevné. Vlhká nebo jinak
zbarvená místa na cibuli naznačují houbovou infekci, takovéto cibule samozřejmě
nekupujte. Cibule nakupujte co nejdříve,
necháte-li jejich nákup na konec podzimu,
bývají často scvrklé a vyschlé, protože v
regálech leží již několik týdnů. V případě,
že s nákupem čekáte až do období Vánoc,

nestojí takové cibule ani za často nabízenou sníženou cenu. Důležitá je také hloubka výsadby, která záleží na velikosti cibule.
Malá nápověda: nevíte-li, jak hluboko dát
cibulku, pamatujte, že většina cibulovin
se musí vsadit tak hluboko,
aby nad jejich vrcholem bylo
tolik zeminy, jako je dvojnásobek až trojnásobek jejich
výšky. Do těžkých hlinitých
půd vysazujeme spíše mělčeji, v suchých písčitých půdách
naopak hlouběji. Příliš toho
ale zkazit nemůžete, protože
nové, mladé cibulky se později sami posunou na úroveň,
jaká jim bude vyhovovat. Pro
výsadbu si pořiďte speciální sázecí kolík na cibulky,
usnadní vám práci. Máte-li
na zahradě problém s hlodavci (hryzec, hraboš), použijte
jako ochranu cibule drátěný
koš, který je běžně k dostání,
příp. si jej vytvořte z králičího pletiva. Důležité je, aby
okraje koše zasahovaly až k
povrchu půdy. K dostání jsou
také levnější košíčky z umělé
hmoty, takové však nekupujte, neboť umělá
hmota nepředstavuje žádnou ochranu vůči
zubům hlodavců. Poměrně praktické je
také označení místa výsadby jmenovkou,
především vysazujete – li cibule do trávníku. Abyste se z jarních cibulovin radovali
co nejvíce a nejdéle, je nutné cibule pravidelně vyjímat z půdy, především u velkokvětých tulipánů, u narcisů stačí 1x za
7 let. Cibule po zaschnutí nadzemní části
vyjměte z půdy, očistěte, nechte vyschnout
a do doby výsadby uložte na suché místo.
Jiřina Neckářová
www.zahradniksikula.cz

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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ZEBRIN Dětem
Milé děti,
určitě jste o prázdninách zažily něco báječného. Pokuste se váš zážitek namalovat, např. kde jste byly, co jste viděly
a my vybereme tři nejzajímavější obrázky a zveřejníme je v předvánočním Novém Zebrinu.
Obrázek, který namalujete, můžete buď vhodit do schránky Obecního úřadu, nebo naskenované zaslat e-mailem na adresu
redakce. Pokud si nebudete vědět rady, poproste rodiče, určitě vám rádi pomohou.
Na obrázek nezapomeňte napsat svoje jméno, příjmení a věk.
Obrázky můžete odevzdávat až do 15. 11. 2013.
Těšíme se na vaše obrázky.
K obrázku:
Pokud pospojujete všechny číslice tak,
jak jdou správně za sebou, uvidíte,
jaký kamarád se zde ukrývá.
Všichni ho velmi době znáte,
proto si ho nezapomeňte
pěkně vybarvit.

Řádková inzerce
Hledám pro své klienty
nemovitosti k pronájmu či
k prodeji v této lok alitě
Nabízím veškeré zprostředkovatelské,
právní služby i tržní odhady nemovitostí v
dědickém řízení.
Kontaktujte mne prosím: tel. 725 293 526,
e-mail: pavla.prosova@century21.cz

Pavla Prosová, CENTURY 21 Elán
Nabízím kosmetické služby:
kosmetické ošetření značkou Jansson cosmetics, ultrazvukové ošetření pleti, ozonizér, barvení řas a obočí, depilace, parafínové zábaly, přístrojové lymfatické masáže nejnovějším přístrojem BTL 6000 TOP

LINE. objednávky na tel.: 733 516 862
www.kosmetika-renata.estranky.cz
kosmetika-renata@seznam.cz
Michal Lukavský – vymáhání,
odkup a správa pohledávek
Nezaplatil Vám někdo dluh, půjčku, fakturu apod.? Dluží Vám bývalý partner
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Řádková inzerce
na výživném pro děti? Převezmu správu
Vaší pohledávky a následné vymožení od
dlužníka. Využijte novou a velice účinnou
možnost vymožení pohledávky formou zadržení řidičského průkazu dlužníka (pro
dluh na výživném). Zákaz řízení pro dlužníka je platný po celou dobu trvání pohledávky až do plné úhrady dluhu.
Vše bez vstupních poplatků a záloh, provize pouze z vymožené částky
Informace tel: 728 169 406 nebo e-mail:
pohledavky.lukavsky@gmail.com
Více informací také na
http://pohledavky-lukavsky.webnode.cz/
Proč jít na kosmetiku?
Věděli jste, že řádně neošetřená a nepřipravená pleť po létě si zakládá na problém
a může způsobit citlivou a podrážděnou
pleť v zimním období? Ráda Vás ošetřím
ve svém salonu speciálně vyvinutými přípravky podporující regenerační schopnost

a odolnost pleti. Používám kvalitní kosmetické přípravky, masky, séra, ampule a pleťové ozdravné kůry. Poskytnu blahodárnou
masáž obličeje, dekoltu popř. rukou. Výsledkem bude krásná, zdravá a pěstěná pleť
jakou si zasloužíte. Odjakživa je pleť naší
vizitkou, udržujte si pěstěný a svěží vzhled
v každém věku. Těším se na Vás,
kosmetička Vesna.
e-mail: salonvesna@email.cz,
Telefon: 603 508 070
web: http://www.salonvesna.cz/
Prodej trvalek, skalniček
a keřů
Potřebujte doplnit květiny do Vaší zahrádky nebo zakládáte zcela novou zahradu?
Pojdˇte se poradit a inspirovat.
Pěstuji a prodávám skalničky a trvalky už
řadu let a zákazníci se ke mně rádi vracejí
každoročně pro nové výpěstky.
Ráda Vám pomohu s výběrem nejvhodněj-

ších rostlinek, které by se hodily právě do
Vaší zahrádky.
Najdete mne snadno na adrese:
Antonie Kačerovská, Říčanská 53.
Jsem na křižovatce do Koloděj u hlavní sibřinské komunikace.
Vodoinstalatérství a topenářství Jindřich Procházka
Rychle a kvalitně provedeme veškeré
instalatérsko-topenářské práce.
Topení – kotle – vodovody – plynovody –
odpady – vany – ruční pumpy – čerpadla –
vodoměry – sprchy – umyvadla – toalety –
ohřívače vody a další.
mobil: 602 934 694, 607 875 358
http://www.instalaterstvi-prochazka.cz/
E-mail: 73prochazka@seznam.cz
Z Kopečka č.p. 79,
250 84 Sibřina
Redakce Nového Zebrinu

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
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Vážení přátelé,
Firma Antonín Škoda s. r. o.,
V Koutě 8, Sibřina,
Vám nabízí ze své produkce
různé medové pochoutky, medoviny, ovocné
a bylinné čaje, bylinkové sirupy a další
výrobky pro zdraví, ale i mlsné jazýčky.
Hod
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