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Vítání občánků Sibřiny a Stupic
Leden je, jak už jeho název
napovídá, poněkud chladný a
nevlídný měsíc. To však
neplatí pro naše malé nově
narozené občánky a jejich
rodiče, prarodiče, tety a
strýčky, kteří přišli na již
tradiční vítání občánků v
mateřské školce 24. ledna
2016. Atmosféra byla velmi
vřelá, plná očekávání.
Miminka byla krásně
nastrojená, rodiče a rodinní
příslušníci ve svátečním
zaplnili brzy všechna místa v
sále.
Pokračování článku na straně
4.

Již po patnácté se letos 6.února konal tradiční masopust, kterého se
kromě našich obcí Sibřiny a Stupic také účastní průvod z Újezda
nad Lesy, občané Květnice a dalších obcí v okolí. Masopust byl
letos ve znamení černé a bílé barvy. K vidění byly tedy kromě
tradičních masek také funebrák a plačky s rakví, čert na beranu,
černobílá cukrárna, slepec s kolem štěstí, kominice, sanitka s první
pomocí, bílý a černý anděl a především překrásná černobílá
královna. Ta si podle tradice vyvolila krále masopustu a starostové
obcí jim u mlýna v Květnici předali masopustní právo. Poté se
průvod za doprovodu halasné hudby harmonikářů a jiných břinkalů
přesunul do Sibřiny na Palouček, kde proběhlo čtvrcení klibny
(tedy kobyly) a další obyčeje. Zde přinášíme úryvek z letošního
vinše, který nad pochovanou klibnou pronesl její kat: ( viz. str.2)

Černobílý masopust

Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu v Sibřině
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Černobílý masopust
„Královna lidu masopustního
Z moci své úřední
dnes naši Klibnu utratiti káže.

Játra vykrojme těm, co od Pofíka k Lávce
se potácejí
a přesmíru piva a alkoholu lemtají.
Ať jim játra druhou šanci dopřejí
a oni dál si život užívají.

Jen pohleďte na ni, dobří lidé:
Patnáct roků nás komandýruje,
Život nám ztrpčuje,
A co piva a vína vypije!
Neželte Klibnu ničemnici
Připravte nože na hříšnici.

Uši věnujeme našim radním, ať nás už
konečně vyslyší
a tu kanalizaci, školu a chodníky nám tu
vystaví

Kobylí zadek, jenž pokleslostí a tučností se
vyznačuje,
věnujme těm, kteří naši zemi drancují,
ostudu u nás i v cizině jí dělají,
ať táhnou tam, kam patřejí.

Trpělivost klibny darujme naší drahé
České poště,
ať listonoši, když s balíkem zazvoní, aspoň
pět minut vyčkají,
než člověk k vrátkám doběhnout stihne.

Hlavu věnujme našich dětem, ať na
moudrosti a rozumu jim přidá,
a oni tak naši zemi od blbců, hňupů a
budižkničemů ochrání.

Srdce klibny na půl rozřízněme a půl našim
ženám a
půl našim mužům povinně servírujme,
ať láska z života se jim nevytratí.

Tučné břicho klibny dejme našim
developerům,
ať se pořádně nasytí a naše obce už v klidu
žít nechají.
Oči klibny věnujme našim sličným
dívkám,
ať po chlapcích pomrkávat mohou,
chlapcům na běhání za dívkami pak
věnujme
jeden pár klibniných nohou.
Co zbylo, hoďte kočkám, psům a další
zvířeně,
ať se tu necítí dotčeně!“
Spolek Sosák děkuje všem partnerům,
sponzorům a dobrovolníkům za příspěvky
a pomoc a obci Sibřina, Květnice a Újezd
za finanční podporu akce.
Autoři fotek jsou: Patrik Bláha, Kateřina
Havlová a Jan Inquort
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Zprávy z obce
Pokračování vítání občánků
všem připomněl, jak krásné, ale náročné a
zodpovědné je být rodičem a popřál všem
hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti při
výchově dětí. Ostatně ví, o čem mluví,
vloni jsme přivítali jeho již třetího
potomka.
Všem přítomným krásně zazpívala operní
pěvkyně Jana Heryánová Ryklová za
doprovodu kláves Františka Lamače. Pak
přišly děti z mateřské školky, zazpívaly
maminkám a jejich miminkům, každý
přednesl krátkou říkanku a předal
Petra Kubánková, hlavní organizátorka mamince kytičku. Děti sklidily za své
setkání, všechny přivítala a seznámila s vystoupení zasloužený potlesk. Pan
průběhem slavnostního dopoledne. Pak se starosta předal dětem drobné dárky, rodiče
se zapsali do obecní kroniky a pak se
ujal slova pan starosta Josef Novák, který

všichni společně vyfotili. Pan fotograf pak
ještě pořídil krásné snímky rodičů s jejich
miminkem v dřevěné kolíbce.
Velké poděkování patří našim sponzorům .
Pan Heřtus věnoval květiny pro maminky,
pan Liebscher dárečky pro rodiče a
miminka a manželé Košťalíkovi zapůjčili
kolíbku na focení miminek.
Do Sibřiny a Stupic jsme přivítali celkem
13 dětí, které se narodily v roce 2015.
Všem rodičům přeji, aby jejich děti
vyrůstaly ve zdraví, holčičky rostly do
krásy a z kluků, aby byli ti správní rošťáci.
Zapsala a nafotila Zuzana Čermáková

Usnesení 16.12.2015
Veřejné zasedání zastupitelstva dne - ZO projednalo a schválilo příspěvky
spolkům na rok 2016
16.12.2015
- SDH hasiči, částka 4000,-Kč
OÚ Sibřina od 19.00h do 19:00 h
- SK Victoria Sibřina, částka 180 000,- Kč
Text zápisu byl redakčně upraven a - Sibrin, částka 80 000,- Kč
zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá - Sosák, částka 80 000,- Kč
usnesení a projednané informace. Plný
text zápisu je k dispozici na místním úřadu. - ZO projednalo a schválilo rozpočet obce
- ZO projednalo a schválilo ceny za svoz na rok 2016
Rozpočet ve výši: příjmy 8 438 616,- Kč
komunálního odpadu

výdaje 12 573 400,- Kč
Rozpočet je schodkový.
- ZO jmenovalo inventarizační komisi pro
inventarizaci majetku obce
- ZO projednalo nutnost vyhotovení
závěrečného rozpočtového opatření za rok
2015 na prvním veřejném zasedání v roce
2016- ZO schválilo smlouvu o budoucí
smlouvě kupní a o výpůjčce pozemku mezí
obcí a manželi Slámovými
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Zprávy z obce
Usnesení 4.1.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva dne
4.1.2016
Usnesení zastupitelstva obce Sibřina z
veřejného zasedání zastupitelstva
konaného dne 4.1.2016
v zasedací
místnosti OÚ
Text zápisu byl redakčně upraven a
zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace, v
některých bodech zveřejňujeme i průběh
zasedání, pokud to pomůže vysvětlit a
doplnit přijaté usnesení. Plný text zápisu
je k dispozici na místním úřadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu
plánovaného odkanalizování obce a
budoucí napojení na plánovanou čističku
odpadních vod Sluštice. V tomto smyslu
obec požádá o změnu v systému programu
rozvoje vodovodu a kanalizací
(PRVKUK)
Průběh jednání: Na jednání byl přizván pan
ing. Frýba ze společnosti VRV a pan
Pavlíček (starosta obce Sluštice). Jako
podklad pro jednání byla zastupitelům
zaslána aktualizovaná
technickoekonomická studie, jejíž
obsahem bylo variantní posouzení
možného odkanalizování obce a napojení
na ČOV Květnice nebo Sluštice či vlastní
ČOV. V rámci diskuze byly posuzovány
především možnosti budoucího napojení
na ČOV Sluštice nebo ČOV Květnice
(vlastní ČOV byla v rámci studie shledána
jako nejméně výhodná varianta,
především z důvodu slabého recipientu

Průběh jednání: Starosta obce informoval
o schůzce mezi Českou poštou a obcí.
Obec byla oslovena, aby provozovala
pobočku v budově OÚ (v rámci projektu
Partner). Česká pošta poskytla obci
obecnou kalkulaci příjmů za provoz.
Příjmy pro obec však nejsou vyčísleny
úplně. Starosta obce svolá schůzka s
- ZO projednalo potřebné služby pro Českou poštou a zastupiteli obce a dále se
vypracování a podání žádosti na starosty okolních obcí.
rekonstrukci úpravny vody.
Průběh jednání: Byla diskutována nutnost - ZO schvaluje závěrečné rozpočtové
využití vlastního vrtu a úpravny vody pro opatření za rok 2015.
zásobování plánovaného vodovodu. Dle Celkové příjmy obce jsou 10 522 000,- Kč
technickoekonomické studie je možnost Celkové výdaje obce 8 869 000,- Kč
napojení na Škvorecký vodovod nejdříve Obec v roce 2015 hospodařila s přebytkem
za 6-10 let. Projektovou dokumentaci ve výši 1 652 939,- Kč
připravila společnost MV Projekt.
Rekonstrukce vodárny a vybudování - ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
vodojemů je rozděleno do dvou etap. Z břemena na pozemku par. č. 29/22 v k.u.
dokumentace není zřetelné, jaké jsou Sibřina.
investiční náklady na 1. etapu a na 2.etapu.
Starosta obce požádá projektanta o - ZO schvaluje vynaložení částky 15.000,Kč na vypracování žádosti o dotaci na
vyčíslení nákladů.
Na rekonstrukci vodárny (1. etapu) je přestavbu objektu SK Victoria
možné získat prostředky z dotačního titulu Starosta obce informoval, že Ministerstvo
Ministerstva zemědělství. Společnost školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo
VRV zaslala návrh smlouvy na podání dotační titul na rekonstrukci a výstavbu
žádosti o dotaci. Projednání a schválení objektů pro sport. Obec má připravenou
smlouvy bude bodem dalšího veřejného architektonickou studii z roku 2015 na
rekonstrukci a dostavbu objektu SK
zasedání.
Viktoria. Dle této studie by obec zažádala o
- ZO projednalo změny v provozování dotaci na rekonstrukci. V době žádání o
pobočky pošty v obci – vstup do projektu dotaci není zapotřebí mít územní
rozhodnutí a stavební povolení.
Partner.

Pozvánka na výlet

lhostejní k ostatním.
výhružek a podobného trestního jednání.
Jiřina Neckářová
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po
Koordinátorka sběru víček pro obec obětech úmyslných i nedbalostních
Sibřina
trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
Linka pomoci obětem
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc
kriminality a domácího
také svědkům trestných činů, kteří byli
násilí má číslo 116 006
událostí traumatizováni, potřebují
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje psychickou podporu a informace o svých
diskrétně odborné rady.
právech a ochraně.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, věnuje výraznou pozornost prevenci
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti kteří se odůvodněně obávají, že se mohou
různých forem násilí včetně násilí stát obětí trestného činu a svou situaci
domácího. Pomoc na lince je určena i potřebují konzultovat.
obětem nedbalostních trestných činů, např. Vznik a provoz této nové služby je
dopravních nehod. Linka poskytuje realizován díky finanční podpoře Nadace
okamžitou pomoc, rady a informace Open Society Fund Praha a programu
ženám, mužům i dětem.Volat mohou lidé i Dejme (že)nám šanci, který je financován
při pouhém podezření, že jsou obětí z Norských fondů.
některé z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického, či Více informací naleznete na webových
sociálního, stalkingu, nebezpečných
stránkách www.linka-pomoci.cz .

Milí výletníci. Chystám pro Vás jako
každé jaro další výlet, tentokrát bychom se
chtěli podívat na zámek Kynžvart a do
obce Kladská.
Bohužel do doby uzávěrky časopisu se
nám nepodařilo získat od zámku potvrzení
akce.
Každopádně na výlet pojedeme a sice v
sobotu 7.5.2016.
Sledujte obecní nástěnku a webové
stránky, kde se brzy dozvíte další
podrobnosti.
Těším se na Vás, Petra Kubánková

Sběr víček pro Elišku stále
pokračuje!!
Prosím všechny, kdo máte doma nějaká
víčka od pet lahví, abyste je donesli do
15. dubna 2016 na Obecní úřad, resp. do
prostoru k poště. Víčka budou po tomto
datu odvezena rodičům malé Elišky, ale
sběr samozřejmě bude pokračovat dále.
Děkuji, že jste tak pilní a nejste

(Sibřinského potoka). Poznámka: Výpis z
usnesení zastupitelstva bude poskytnut
obci Sluštice pro účely žádosti o dotaci.
Starosta obce Květnice byl informován o
dnešním veřejném zasedání
a obci
Květnice bude zaslán výpis z usnesení
zastupitelstva .
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Představujeme vám

Rozhovor s panem Jiřím Křelinou
Dobrý den pane Křelino, myslím, že každý
Sibřiňák i Stupičák Vás zná minimálně
díky tomu, že se vzorně staráte o pořádek a
údržbu zeleně v obci. Ráda bych vás tedy
představila našim spoluobčanům
poněkud blíže. Povězte mi, vy jste se v
Sibřině narodil?
Ne, já pocházím z Úval. V Sibřině jsem
pracoval nejprve ve Vioně jako nákupčí a
před bezmála 20 lety jsem se sem i
nastěhoval. Moje partnerka je ze Sibřiny.
Ve Vioně jsem působil do roku 2001, pak
jsem odešel dělat do Sikaru v Masojedech,
kde jsem byl až do roku 2013. V roce 2013
jsem začal pracovat pro místní úřad v
Sibřině. Mám na starosti údržbu zeleně,
sekání trávy, prořezávání stromů, údržbu
cesty Na Hrázi, sekání a prořez stromů v
tzv. „ Uličce lásky“, různé práce na úřadě a
ve školce jako je malování, běžná údržba
atd. O údržbu zeleně ve Stupicích se nyní
stará pán z Květnice. V zimě pak přibude
odklízení sněhu, na podzim listí atd.

panem Knytlem. Mají na to velkou nádobu
a dodávku. Pokud jde ale o zeleň a vůbec
údržbu čistoty v obci, rád bych si
postěžoval na neukázněné řidiče, kteří
rozjíždějí rozmoklé trávníky, které v obci
udržujeme a sekáme. Každou chvíli je teď
po zimě vidět koleje od aut na okrajích
silnic, kde roste tráva. Tráva se tím ničí a
těžko se znovu obnovuje. Musel by se
povrch zase zarovnat a osít. Také bych rád
požádal majitele psů, aby po svých
miláčcích uklízeli výkaly. Máme na to po
obci rozmístěné koše i sáčky.

Ano, to s Vámi naprosto souhlasím. Také
jsem před naším domem v ulici Ke
Květnici osela trávník a zasadila keře a
nyní je to zničené pneumatikami aut,
které se,kdoví proč ,nevejdou na silnici a
vjíždějí i na trávník. Nepomohly ani
kameny umístěné na okraji trávníku.
Keře si občas pletou s odpadkovým
košem, každou chvíli vybírám odtud
prázdné lahve, plechovky od piva atd.
Někteří lidé si neváží toho, že je obec
pěkně
upravená. To, co je za hranicemi
Vaše práce je opravdu znát. Od té doby, co
se staráte o naši obec, je to tu mnohem jejich pozemku, je už moc nezajímá.
upravenější a čistší. Také zaléváte Pojďme ale k něčemu příjemnějšímu.
Máte rodinu a děti, pokud vím?
stromky, pokud jsou velká sucha?
O zalévání stromků se stará pan Barzák s
Ano mám dvě děti od své partnerky a

malou vnučku Aničku 10 měsíců starou. To
je naše velká radost. Užívám si to a rád s ní
chodím na procházky.
A co takhle volný čas a vaše záliby, co rád
děláte, když zrovna máte volno?
Moc rád jezdím na lyže do Itálie. Teď v
březnu jedeme se synem na lyže. Do Čech
už moc nejezdíme. Dříve jsme jezdili do
Krkonoš, ale cenově nás Itálie vyjde
zhruba stejně jako lyžování tady. V Itálii je
mnohem více možností, rozsáhlejší areály,
dobře upravené sjezdovky, dobré jídlo i
pití, zkrátka se nám tam líbí. V létě pak
jezdíme s partnerkou a přáteli na loď na
kanály do Holandska. Byli jsme tam již
několikrát a líbí se nám to více než
dovolená u moře. Projíždíme malebnou
krajinou s větrnými mlýny, zvedacími
mosty, pěknými městečky. Máme velkou
loď 16 m dlouhou, to je ta největší, co tam
mají. Je to docela umění ji řídit. Zvláště
parkování s lodí je docela obtížné.
Dokonce jsme absolvovali tréninkový
kurz a přezkoušení na loď tady v Praze.
Loď není konstruovaná na moře, takže
jezdíme jen ve vnitrozemí.
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Představujeme vám
To vám docela rozumím, také jsem byla
dvakrát na dovolené na lodi na kanálech v
jižní Francii. Naštěstí loď řídili převážně
chlapci, co už s tím mají trochu praxi,
takže jsme ani moc nebourali . Berete s
sebou kola na výlety po okolí?
No, na výlety na kolech moc času není,
většinou je nutno stihnout včas projet trasu
a zdymadla na trati, i když někde moc
zdymadel není. Takže na kolech po okolí
moc nejezdíme. Většinou si zaparkujeme,
kde jsou kotviště, a jdeme se projít pěšky.
Někdy je potřeba se držet přesně plánu
trasy a bójí. Jsou tam mělká jezera a stalo
se nám, že jsme chytili o dno. Pak byl
problém loď vyprostit. Jezdí nás většinou 8
a loď je pro 10 lidí. Má společenskou
místnost, kuchyňku, dva záchody, 2
sprchy, a horní palubu, kde lze odpočívat.
Jinak jezdíme rádi na Šumavu ke známým
do penzionu na houby. Vloni, ale bohužel
nic nerostlo.
A co zahrada? Baví vás zahradničit?
Ano zahradničení mě baví, odpočinu si při

tom, já pěstuji hlavně zeleninu, brambory, ženy:
česnek, rajčata, mám rád cukety a
kedlubny. Partnerka pěstuje hlavně Kuře po kanadsku
květiny. Občas když sekám trávu ve vsi a
pak musím i doma, tak už toho mám dost.
Budeme potřebovat naporcované kuře
nebo stehna.
Chodíte také do Prahy třeba za kulturou? Zálivka: 1,5šálku vody, 1,5šálku
No do Prahy moc nejezdíme, ale do nakrájené cibule, 1 šálek kečupu, 1 pol.
divadla to ano, to chodíme třeba do Dlouhé lžíce octa 1 pol. lžíce cukru,1pol. lžíce
nebo nedávno jsme byli na My Fair Lady worcestru,1/4 kávové lžičky kari, 1/4
Na Fidlovačce. Divadlo nás baví, ale třeba kávové lžičky pepře. Směs vaříme 15 min.
do kina moc nechodíme.
Naporcované kuře nebo stehna osolíme,
No musím říci, že ani na zábavě nebo v potřeme česnekem i pekáč, zalijeme
hospodě na pivě jsem Vás moc neviděla.
zálivkou a na kuře nakrájíme 1/8 másla.
To je pravda, na to moc nejsme. Na pivo Dáme do vyhřáté trouby a pečeme 1
skoro nechodím. Litoval jsem jen, že jsem hodinu/dle potřeby/ přikryté, podléváme.
tady vloni nebyl, když byl Guláš fest. Podáváme s rýží nebo hranolky. Přeji
Pokud bude letos, rád přijdu.
dobrou chuť.
A co vaříte rád? Ráda bych Vás požádala
o nějaký recept pro naše čtenáře.
Tak to Vás zklamu. Já nevařím. O to se
stará moje partnerka. Mám rád omáčky a
polévky.
Mohu Vám poskytnout oblíbený recept mé

Moc Vám děkuji za příjemné povídání a
také děkuji, že se tak vzorně staráte o naši
obec, takže je stále pěkně upravená. Přeji
Vám, ať se Vám nadále daří a užijte si v
březnu na horách. Hlavně se nám tam
nezmrzačte, co bychom si tu bez Vás
počali.
Rozhovor vedla, zapsala
a nafotila Zuzana Čermáková

Knihovna
Akce knihovny, aneb přijďte se
také pobavit

zopakovat někdy v budoucnu třeba i o cesty po Argentině, takže se těšíme na
víkendu v dřívějším čase. Záleží jen na další poutavé líčení o tom, co dělat, když
Vašem zájmu, v knihovně jste vždy vítáni. vás na počátku cesty okradou o všechny
Naše obecní knihovna pořádá již
peníze, doklady i fotoaparáty.
pravidelně každý měsíc nějakou
zajímavou akci pro širokou veřejnost.
A co chystáme v nejbližší době?
V dubnu pořádáme pro naše malé
V lednu jsme měli možnost shlédnout
tanečníky další ročník Mimi diska,
promítání manželů Čermákových z cesty
tentokrát v neděli 17.4.
po Švédsku a Norsku.
Další únorovou akcí, opět hojně V květnu se můžeme těšit na přednášku
V únoru pořádala knihovna setkání navštívenou, bylo promítání pana Ing. Karly Mellerové o životě Karla IV. Letos
pamětníků s občany, přestože k naší velké Heřtuse o cestě do Kostariky. Dozvěděli slavíme 700 let od jeho narození.
lítosti se nás sešlo jen pár, krásně jsme si jsme se mnoho nového o této krásné
popovídali a díky panu Standovi s t ř e d o a m e r i c k é z e m i o p l ý v a j í c í V červnu chystáme již tradiční taneční
Podlipnému se dozvěděli mnoho nesčetnými přírodními krásami. Kostarika zábavu ve spolupráci s restaurací U Pofika.
zajímavého z minulosti obce. Přišli i žije z cestovního ruchu a značné sumy Bavit vás budou oblíbení „šoumeni“ z
manželé Maršálovi z Prahy, paní vydává na ochranu přírodního prostředí. Je kapely Galaxis a chystáme opět bohatou
Maršálová pracuje na rodokmenu své zde mnoho krásných národních parků, tombolu. Sledujte naši obecní nástěnku
rodiny a její předkové pocházeli ze dobře vybavené plážové resorty i divoká před úřadem a webové stránky obce, tam
Sibřiny, nejspíše ze Šálkova domu. Bylo to příroda.Díky poutavému vyprávění jsme vše najdete.
milé setkání, ale asi jsme zvolili pro naše mnozí zatoužili tuto zemi také navštívit.
starší spoluobčany příliš pozdní hodinu, Dnes už to není nedostupné. Pan Ing. Těšíme se na vás, vaše obecní knihovnice
19,00. Pokud bude zájem, můžeme setkání Heřtus se nedávno vrátil z dobrodružné
Karla, Zuzka a Jiřka
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Knihovna
Mimi disco 2016
A je to tady, naši milí, malí kamarádi!! Zveme vás
na další ročník vaší oblíbené diskotéky. Diskotéka
je určena pro malé tanečníky ve věku od 0 – 10
let. A co vás čeká? Tanec, tanec a tanec a také
spousta soutěží, dárečků, volba nejlepšího
tanečníka a tanečnice a hlavně: SPOUSTA
LEGRACE!!
Kdy? Neděle 17. 4. 2016 od 9,30 do 11:30.
Kde? 3.np. v MŠ Sibřina
Něco malého na zub a pro posílení znaveného těla
bude jako vždy připraveno malé občerstvení.
Prosíme rodiče, aby účast své ratolesti nahlásili
buď osobně v obecní knihovně Sibřina,
nebo
na Gomba
Foto:
Pavla
mail knihovny: knihovna@sibrina.cz a to
nejpozději do 10. 4. 2016. Prosíme také, abyste
omluvili děti, které budou třeba nemocné, aby se
uvolnilo místo pro ostatní tanečníky. Dětem
nezapomeňte přezůvky.
Těšíme se na vás, kamarádi. Tety Zuzka a Jiřka
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Sosák

Polštářový filmový klub vás zve na filmy
Téma: Ženy - vášně, hříchy, úděly
Pátek 18.3. v 19 hodin - Mami! (r. X. Dolan, Francie,
2014, 139 min)

Pátek 15.4. v 19 hodin - Zkáza krásou (dokument o
Lídě Baarové, ČR, 2015, 90 min)

Film Mami! je příběhem dospívajícího Steva s diagnózou
ADHD a jeho mámy Diane, která i přes doporučení
odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže zvládnout, a
že její syn dokáže zvládnout školu. Když do jejich života
vstoupí ještě utrápená sousedka Kylea, vydají se společně
na hodně divokou jízdu, kdy se záchvěvy štěstí, bezpečí a
spokojenosti v mžiku mění na eruptivní výbuchy násilí a
hlubokou beznaděj. Nahoru a zase dolů, jak už to tak v
životě bývá.

Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala
v jejím zahraničním exilu. Na sklonku hereččina života
natočila otevřenou zpověď kdysi milované a následně
zatracované hvězdy na pozadí unikátních materiálů z
několika evropských filmových archivů i ukázek slavných
rolí Lídy Baarové. Příběh sebedestruktivní lovestory s
proporcemi antické tragédie je fatálně spjat s evropskými
dějinami a ukazuje mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na
vrcholu kariéry ležel svět u nohou. O to monumentálnější
byl pak její pád do zapomnění a samoty.

Vstupné: 60 kč
Sosákov Sibřina

Vstupné: 60 kč
Sosákov, Sibřina
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Zahradník Šikula radí
Jak na nezvané návštěvníky
našich obydlí a zahrad
Na mysli máme tzv. biocidní škůdce,
konkrétně pak klíšťata, vosy a sršně,
m r a v e n c e , m o u c h y a k o m á r y.
Samozřejmě, že všelijaké havěti, která
nám nejen na zahradě otravuje život, by
bylo mnohem více, ale prozatím se
zaměříme na ty nejotravnější. Co platí na
slimáky, kteří jsou rok od roku stále větší a
drzejší, naleznete ve starším vydání
Nového Zebrinu.
Klíšťata
Kdo by tohoto malého roztoče, který se
živí sáním krve, neznal a neměl s ním
minimálně jednou za život co do činění? V
Čechách je nejrozšířenější klíště obecné,
které přenáší řadu infekčních chorob,
zejména pak lymskou boreliózu nebo
klíšťovou encefalitidu. Setkáme se s nimi
nejen v lese, ale také v parku, na zahradě a
povětšinou ve vyšší trávě a na rostlinách
nebo keřích od 20 cm do jednoho metru.
Jakmile se vás chytí a zakousne, jeho sání
může trvat jeden až dva týdny. Zajímavostí
je, že až rok dokáže hladovět. Co tedy
dělat, abychom jejich přítomnost na
zahradě minimalizovali co možná nejvíce?
Nejen to, že budete pravidelně sekat
trávník a udržovat jej na co nejmenší
výšku, ale můžete také použít insekticidní
přípravky, kterými trávník ošetříte.
Vhodným termínem je jaro, ideálně konec
dubna, kdy trávník a přilehlou výsadbu
ošetříte přípravkem K-Othrine 25 SC. V
tuto dobu totiž nastupuje první generace
klíšťat. Abyste jich vyhubili co nejvíce,
postřik aplikujte co nejintenzivněji a
pečlivě. Při postřiku plochu projděte
dvakrát, a to ve směrech na sebe kolmých.
Díky takto ošetřovanému porostu
významně omezíte výskyt klíšťat až do
poloviny září, kdy nastupuje druhá
generace. V této době postřik opakujte a to
opět v řádném množství. Jediné, nač je
dobré dávat pozor, je nepotřísnit rostliny,
které jsou určeny ke konzumaci nebo jako
krmivo. Při vycházce do přírody se chraňte
buď klasickým repelentem, nebo existuje
přírodní a šetrnější varianta k naší pokožce
Tělové bylinné tonikum proti klíšťatům,
které účinkuje až 3 hodiny.

přírodě užitečné, neboť ničí různý hmyz,
ale ve své blízkosti je nechceme.
Vosy nejsou útočné, činí tak pouze v
případě, že se cítí ohroženy nebo brání své
hnízdo, to se potom dokáží zuřivě bránit.
Vosy i sršni jsou aktivní jen ve dne a se
zvyšující se teplotou se jejich aktivita
zvyšuje.
Pokud máte na zahradě či ve své blízkosti
hnízdo vos, zničte je co nejdříve, hrozí zde
napadení lidí. Na hubení hnízd lze použít
biocidní aerosol Atak Aerosol na vosy
extra, který obsahuje dvě látky. Ta první
hmyz okamžitě paralyzuje a druhá látka jej
zahubí. Přímý dostřik přípravku je až 7 m,
díky tomu můžete být při zásahu v
dostatečné vzdálenosti. Pro zničení hnízda
stačí jedna aplikace, nejlépe večer nebo
brzo ráno.
Pokud vás obtěžují vosy častým létáním do
bytu, stačí preventivní postřik rámů oken a
dveří, záclon či žaluzií přípravkem Atak
univerzální sprej AMP 2 CL. Vznikne tak
ochranný film, pro vosy bariéra, která je
vylučují. Nejčastěji se vyskytujícím buď odradí, nebo v případě, že na
mravencem v zahradě je mravenec obecný ošetřenou plochu sednou, zahubí.
a mravenec žlutý lidově zvaný „zrzavec“. Prostředek působí až 180 dnů. Vosy nás
Žijí v hnízdech, která si staví všude možně,
např. na záhonech, v pařezech, v trávníku,
pod terasou, pod květináčem, atd. Jakmile
vypátráte jejich hnízdo, nasypte k němu
insekticidní přípravek ve formě
mikrogranulí Atak prášek na mravence.
Mravenci ho přijímají jako potravu,
nakrmí s ním i své potomstvo a zhruba za
5-7 dnů dojde k úhynu celého mraveniště.
Tento prášek lze také rozmíchat ve vodě a
aplikovat postřikem na celou rozlezlou doslova otravují například při posezení na
kolonii. Krom tohoto práškového terase, především když konzumujeme
insekticidu lze na mravence nastražit past něco sladkého. V takovém případě na kraj
ve formě domečků, např. Atak nástraha na terasy umístěte plastovou nádobu s pivem
mravence AMP 1 RB nebo Bayer Garden nebo cukrovou vodou, kam vosy nalétnou
nástraha proti mravencům. Domečky a utopí se. Stejný princip ochrany použijte
obsahují nástrahu, kterou si mravenci také pro ochranu vašich plodů na stromě,
odnesou do hnízd a opět s ní nakrmí celé které vosy rády nabodávají, lahví se dává
potomstvo, které uhyne.
více v závislosti na velikosti stromu.
V případě, že máte domácí zvířata, která by Cukerný roztok nesmí být však moc
mohla nástrahu sežrat, zakupte si sladký, neboť potom láká i včely, které na
přípravek na přírodní bázi Neudorff své zahradě naopak potřebujete.
Loxiran – mravenčí bufet, který mravenčí
potomstvo vyhubí zhruba do týdne. V Mouchy a komáři
přírodě, kdy třeba stanujete a užíváte si Mouchy sedají na jídlo a svými výkaly
pobytu v přírodě, použijte Atak extra – přenášejí nemoci, býložravé mouchy škodí
aerosol na létající a lezoucí hmyz 400 ml, zase na rostlinách, kde vyžírají chodbičky.
kdy přímým postřikem mravence ihned Komáři, především potom samičky, sáním
zahubíte.
krve opět mohou přenášet závažná
onemocnění podobně jako klíšťata, např.
Vosy a sršně
lymskou boreliózu. V našich krajích
Především v loňském roce se to vosami na existuje zhruba 40-50 druhů komárů.
zahradách přímo hemžilo. Jsou sice v
Komáři jsou aktivní hlavně večer, v noci
Mravenci
Mravenci sice v přírodě patří mezi
pomocníky, kteří se podílí, mj. na obnově
přírodního systému, ale na zahradě a v bytě
jejich přítomnost většinou nevítáme.
Na zahradách se většinou vyskytují všude
tam, kde jsou rostliny napadeny mšicemi.
Mravenci si je totiž záměrně opečovávají,
neboť se živí lepkavou medovicí, kterou
mšice (pro mravence tzv. dojné krávy)
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Zahradník Šikula radí
nebo ráno, kdy shánějí potravu. Přes den je . např. stojatá voda v zahradě nebo doma v
většina komárů schovaná na chladných podmiskách pokojových rostlin. Do oken
používejte ochranné sítě, nebo přípravek,
místech.
který lze použít v bytě nebo na zahradě,
např. Atak extra – aerosol proti létajícímu a
lezoucímu hmyzu, který hmyz okamžitě
usmrtí. Varianta na přírodní bázi se
jmenuje Neudorff Permanent – Sprej proti
mouchám, při zasažení hmyz zahubí a
působí i preventivně, takže jej můžete
nastříkat na stěny, lampy, záclony, apod.
Sprej účinkuje až 6 týdnů. K přímé aplikaci

na tělo, krom repelentu, lze použít přírodní
tělové tonikum Tělové bylinné tonikum
proti hmyzu, které létavý hmyz odpuzuje.
Věřím, že tento rok budete v boji proti
všemožné lezoucí a létající havěti
úspěšnější a pobyt na zahradě pro vás tak
bude mnohem příjemnější a ničím
nerušený. Přeji krásné jaro.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

Zahradník Šikula
Na terasách, pergolách nebo balkónech lze
na mouchy nastražit pasti, jedná se o
plastovou past s přírodní nástrahou ve
vodě. Nástraha k sobě naláká nejen
mouchy, ale i jiný obtížný hmyz a ten se ve
vodě utopí. Past je nejlepší umístit zhruba
2-3 m od pergoly. Pro omezení komárů v
zahradě či v domě je nutné nevytvářet
podmínky vhodné pro jejich množení, tj

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

Mateřská školka
Ohlédnutí za minulým pololetím
Začátkem roku byla nově otevřena
zrekonstruovaná třída Skřítků. Prostory se
dětem velice líbí a paní učitelkám také.
Rozšířené parkoviště je také plně v
provozu a zvětšení plochy se ukázalo jako
velice efektivní. Nově jsme zavedli v MŠ
odpolední otevření 2 rozcházecích tříd
(děti z 1.NP se tak nemusí každý den
stěhovat do 2.NP). Doufáme, že do
budoucna se nám podaří tuto organizaci
školky zachovat a dále zlepšovat.
Představení pro MŠ - Prevence šikany
Na počátku školního roku jsme objednali
pro děti program zaměřený na správné
chování a prevenci šikany. V první části
byly děti seznámeny s tím, jak se chovat k
cizím lidem. Lektor názorně předvedl, jak
je důležité neposuzovat nikoho podle
vzhledu. Další část byla orientována na
vztahy dětí v kolektivu. Děti se v průběhu
vystoupení zapojovaly do programu a
nejvíce se těšily na vystoupení pejska
Sorbonna, který předváděl nesprávné
chování. Děti si s ním užily spoustu
legrace.
Začátek nového roku
Začátek nového roku ve školce jsme uvítali
tradičně týdenním programem „Tři
králové“. Poté následovala zimní
olympiáda, při které si děti vyzkoušely
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Mateřská školka
různé sporty, užily si plno zábavy a
nakonec stanuly na stupních vítězů.
Posledním společným projektem před
Velikonocemi se stal tradiční Masopust,
při kterém nesměl chybět průvod masek.
Nyní se již připravujeme na velikonoční
aktivity, které budou spojeny s projekty
celé školky, výlety a dílničkami.

dopoledne formou hry seznamovat se
základy první pomoci, poznají základy
biologie těla, vyzkouší si jak ošetřit rány
a to vše pod vedením profesionálních
záchranářů ze zdravotnických
záchranných služeb. Celé dopoledne
bude dětem k dispozici i plně vybavený
sanitní vůz.

Volnočasové aktivity ve 3.NP
Mateřská škola má díky paní Dagmar
Křiklanové pestrou nabídku
volnočasových aktivit. Stále nám však
pro děti chybí kurzy z oblasti přírodních
věd. Rádi uvítáme nové lektory, které by
tato oblast zaujala. Oslovili jsme i
neziskovou organizaci Věda nás baví,
která nám nabídla vyškolení lektorů
zdarma. Organizace pracuje pod záštitou
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Momentálně tedy hledáme nové
lektory pro tyto volnočasové aktivity.

Pokusy v MŠ
Pro třídy předškoláků jsme na tento rok
zajistili program pokusů, které přijde
předvádět zkušená lektorka. Děti jsou
srozumitelnou a hravou formou
seznamovány s principy pokusů a
fungováním jevů kolem nás.

Školka v přírodě – ozdravný pobyt
Tento rok se vydáme do Pece pod
Sněžkou. Vybrali jsme nově
zrekonstruovanou chatu, která se nachází
v nadmořské výšce 930 m. Místo je velmi
klidné, v okolí je krásná příroda s
Dopolední program – První pomoc pro výhledem na Sněžku a věříme, že i dětem
se bude pobyt líbit.
děti
Mateřská škola objednala na druhé pololetí Všem rodičům a dětem přejeme krásnou
školního roku speciální kurz první pomoci předjarní náladu.
pro děti. Děti se budou celé
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Omalovánky
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Křížovka
Milí čtenáři tajenka křížovky se skrývá v textu:
V březnu se těšíme na jaro, první předzvěstí jara jsou květy ……. Tajenka
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Recepty
Krémová ředkvičková polévka
Ingredience
- 2 svazky ředkviček
- svazek hladkolisté petrželky
- 2 lžíce másla
- 1 cibule
- 750 ml vývaru
- 100 ml suchého bílého vína
- pepř a muškátový květ
- 1 žloutek
- 150 ml smetany ke šlehání

Příprava polévky
Jemně nasekejte oprané lístky ze 2 svazků ředkviček a hladkolistou petrželku. V hrnci na 2
lžících másla asi tři minuty opékejte 1 cibuli, nadrobno. Přidejte sekané lístky a míchejte ještě
minutu. Zalijte 750 ml vývaru, 100 ml suchého bílého vína, přidejte pepř, muškátový květ a
zvolna vařte asi 10 minut. Rozšlehejte žloutek ve 150 ml smetany ke šlehání. Odstavte a
vmíchejte smetanovou směs a nahrubo nastrouhané ředkvičky.

Hustá rajčatová polévka
Ingredience
- 0,5 kg vyloupaných zralých rajčat bez
semínek
- 200g veky
- 2 stroužky česneku
- 1 malá cibule
- svazek bazalky
- zeleninový vývar nebo voda dle potřeby
- olej extra virgin, sůl, pepř

Příprava polévky
Na pánvi na oleji zlehka orestujeme nakrájený česnek a cibulku, přidáme natrhanou bazalku
(asi polovinu svazku), rajčata, sůl, pepř, vše promícháme a vaříme 15min. Poté přidáme tenké
plátky pečiva, zalijeme vývarem nebo vodou a vaříme do té doby, než polévka zhoustne. Asi po
20 minutách stáhneme, přiklopíme pokličkou a necháme 15min odležet. Servírujeme s
bazalkou a olivovým olejem.

