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Masopust

Valentýn masopustu sluší
Dámy a pánové, další sibřinský masopust
přišel, potěšil nás a odešel, aby se za rok
zase vrátil. Pokaždé týž, a přesto jiný.
Tentokrát se masopustní rej okrášlil
srdíčky červenými, srdíčky růžovými a
dalšími připomínkami svátku
zamilovaných, které
jak se ukázalo
masopustnímu veselí svědčí náramně.
Masky a maškary letošního průvodu
vzdaly čest svatému Valentýnovi a ten na
oplátku osladil tradiční masopustní veselí
o kapku lásky.
Tradiční sibřinsko květnický čarodějný
mlýn slavil opět úspěch. Letos dokázal
svým mletím z návštěvníků i návštěvnic
masopustu vykouzlit nápadníky pro naši
masopustní královnu. Ta byla ale značně
vybíravá, takže se nakonec provdala až za
nápadníka, který si ji řádně vydražil. Její
svatba byla ostatně velmi důležitá, jinak by
starostové Újezda, Květnice a Sibřiny
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Masopust
nevydali masopustní právo a veškeré
masopustní radosti musely by být
ukončeny. Naštěstí se jeden z přítomných
jinochů obětoval a královnu za choť pojal.
Sladké koblihy v koblihové soutěži byly
snad ještě sladší než jindy, protože je
cukroval sám svatý Valentýn a rozplynuly
se v ústech jako polibek na rtech. Však by
soutěžící malí i velcí mohli vyprávět.

U Sosákova se hledaly poklady v kupkách
sena, proběhlo sčítání lidu masopustního,
na dvoře spolkovém proběhl taneček s
klisnou, dělení klisny pro největší zlořády
a soutěže pro děti. Jedlo se, pilo se a děti se
radovaly z pouťového kolotoče.
Celou cestu si účastníci mohli zpestřit
různými drobnostmi z valentýnského
království zakoupit si mohli květiny živé i

papírové, sladké pusinky, kornoutky plné
cukrovinek, štěstíčka s věštbou, ale také
malé občerstvení a opojné moky.
A tak si s láskou připomeňme sladké
chvilky z valentýnského masopustu a
těšme se na další, co nového pro nás
připraví.
S láskou a úctou pro Vás napsala Pavla
Veškrnová

Maškary „U Pofika v Sibřině“
Dne 14. března 2015 se již počtvrté – tedy
již tradičně, konal Dětský maškarní
karneval v Sibřině. Tato oblíbená a
vyhledávaná akce byla pořádána nejen pro
děti ze Sibřiny a Stupic, ale byla otevřena
pro všechny zájemce z okolí.

byla ta správná, potvrzuje i samostatný
průběh jeho směsky „kouzlení, čarování a
maximální zábavy „ pro všechny přítomné.
Děti byly plně vtažené do představení a
jejich spolupráce s „ jejich Martinem“ byla
nevídaná. Celá tato produkce
rozesmutněla snad pouze dva oblíbené
tradiční klauny Bertíka a Fredíka, ti neměli
šanci do děje kouzelného světa zasáhnout.
Ale klauni trpělivě čekali na svou šanci, a
ta se dostavila po skočení kouzelnické
části. Když se děti ohromným potleskem z
„Martinem“ rozloučily, klauni převzali
moc do svých rukou. Za plné podpory DJ
Stanleyho spustili smršť soutěží, her,
písniček a zábavy, do tohoto dění se
zapojily nejen děti, ale velice působivě se
přímo se soutěží zapojili i“dospěláci“.
Prostě zábava pro všechny bez rozdílu
věku.

A také již tradičně tuto akci pořádalo
občanské sdružení „ Sibřinka“ ve
spolupráci s OÚ Sibřina a restaurací „ U
Pofika“ Standy Podlipného. Pro děti bylo
uvedeného dne vyčleněno sobotní
odpoledne a cílem vyhrazené doby bylo
mimo kvalitní zábavy pro dětské účastníky
„ utahat děti na maximální mez“ tak, aby
jejich uložení ke spánku bylo rychlé a
rodiče tak neztráceli svůj čas vyhrazený
jejich „Maškarnímu reji“, který večer
pokračoval.
Již dlouho před zahájením programu se
restaurace začala plnit různými kostlivci,
rytíři, hasiči, čaroději, čarodějnicemi a
dalšími pohádkovými potvorami. Všichni
se těšili na „Kouzelníka Martina“ (Martin
Kellman, http://www.vaskouzelnik.cz/ ) se
svým samostatným interaktivním
programem, kterým celé odpoledne
Odpoledne vrcholilo samostatnou soutěží
masek, odborná a nepodplatitelná porota
vybrala ty nejlepší v kategoriích starších
dětí (do 120 cm výšky), mladších (a tedy
menších) dětí, zvláštní cena byla i pro
nejpilnějšího tanečníka odpoledne. Vše
vyvrcholilo vyhlášením nejlepší masky
odpoledne, kdy vítězové plně podporovali
všeobecný názor, že porota má vkus a
vybrala správně, ti ostatní (a to jistě i z řad
rodičů) naopak tvrdili, že porota byla bez
kouska vkusu a nepochopitelně vybrala
zahajoval. A že volba tohoto kouzelníka
úplně jiné děti, tedy úplně špatně :-) /

Vzhledem ke krátké době do uzávěrky
tohoto čísla Zebrinu galerii vítězů i dalších
masek najdete zvlášť na stránkách
Sibřinky
(http://www.sibrinka.com/fotogalerie2/.)
S odkazem na galerii masek.

Bezpochyby však toto odpoledne nemělo
žádných poražených, vítězové byli
všichni, jak z řad dětí, tak i z řad rodičů,
akorát měl někdo více štěstí. Takže nám
nezbývá nic jiného, než se těšit na
maškarní karneval příští rok.
Poděkování tak patří nejen Fredíkovi a
Bertíkovi, (Klára Lukavská a Veronika
Štěrbová) Standovi Podlipnému jako
majiteli restaurace za poskytnutí
provozovny a daru pro děti a zároveň
autora hudebního doprovodu jako DJ
Stanley. Nemalé poděkování patří i paní
Janě Mikešové za výrobu a darování
kouzelných a překrááásných dortů jako
cen pro děti. V neposlední řadě dík a
uznání Markétě Podlipné za „vlastnoústní“ nafouknutí cca 150 balónků, což
každý, kdo to někdy zkusil, uzná, že je to
hodnotný sportovní výkon.
Michal Lukavský Sibřina 15. 3. 2015
předseda o. s. Sibrin/Sibřinka
Ukázky z programu najdete
http://www.sibrinka.com/ všechny fotky
najdete na
https://fotolukavsky.zonerama.com/Profil
e/16706/32979
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Zprávy z obce
Mateřská školka
Zápis do mateřské školky proběhne 30. 3.
2015. Děti z naší obce budou mít dle
kriterií samozřejmě přednost před dětmi z
ostatních obcí, pokud nebudou místa
obsazena dětmi předškolními (dle
školského zákona).
V lednu proběhla kontrola dotace na
vybavení školky a obec obdrží v
následujících letech finanční prostředky.

odmítá dlužnou částku proplatit. V
loňském roce proběhl soud u okresního
soudu, který jednání odročil, a nyní
čekáme na další postup soudu.
Současně společnost CZ Trade podala
žalobu na navrácení dětského hřiště v
lokalitě Na Březině pro neplatnost
smlouvy. První jednání soudu bylo
odročeno s tím, že se má obec a CZ Trade
pokusit dosáhnout smírného řešení.

Zajištění míst v ZŠ
V minulém roce byla uzavřena, za účelem
zajištění povinné školní docházky,
smlouva mezi svazkem obcí Výmola
(Sibřina, Květnice, Sluštice a
Dobročovice) se ZŠ Olešská. Rádi
bychom samozřejmě zajistili místa pro
naše děti v bližší základní škole, ale
bohužel žádný zřizovatel nebyl ochoten
ani při finanční participaci se svazkem
obcí smlouvu uzavřít. Na počátku tohoto
roku byly všechny obce osloveny městem
Úvaly, zda by neměly zájem na výstavbě
nové svazkové školy. Na posledním
veřejném zasedání zastupitelstva obce byl
záměr schválen. Stejně tak i ostatní obce
projevily zájem. V následujících týdnech
budou probíhat další schůzky a budou
provedeny první kroky k přípravě
projektové dokumentace.

Kontrolovaný vstup na dvůr OÚ,
dopravní značení u areálu SK Viktoria
V lednu byla dokončena instalace plotu a
brány na dvůr OÚ. V únoru bylo rovněž
dokončeno dopravní značení zvyšující
bezpečnost dětí na silnici u areálu SK
Viktoria Sibřina

CZ Trade
Obec nadále vymáhá soudně po
společnosti CZ Trade dluh za poplatky
vyplývající ze smluv při prodeji parcel v
lokalitě Na Březině. Společnost CZ Trade

Polní cesty
Na konci února byly instalovány brány na
cestě Na Hrázi a v lokalitě Na Skalce.
Klíče od bran na polní cesty jsou k
dispozici pro ty, kteří budou potřebovat
polní cesty využít, v kanceláři OÚ.
Na podzim započala výstavba polní
cesty mezi Sibřinou a Stupicemi a
výsadba biokoridoru. Projekt je
spolufinancován z fondů EU (žadatelem
je Pozemkový úřad, obec poskytla
nezbytnou součinnost při žádosti o
dotaci). Nyní probíhá technologická
přestávka. Do konce dubna by měl být
povrch cesty dokončen. V tomto roce
jsme Pozemkový úřad požádali, aby do
svých investičních akcí na následující
roky začlenil výstavbu polní cesty mezi

Sibřinou a Křenicemi a zpevnění polní
cesty k lokalitě Na Skalce.
Dešťová kanalizace a pročištění
Sibřinského potoka
Odvádění povrchových vod z lokalit V
Habeši a V Kukli
Na podzim se uskutečnily schůzky s
občany a majiteli pozemků týkající se
odvádění povrchových vod V Habeši a V
Kukli. Nyní probíhají jednání s obcí
Květnice, na jejích území se budou dále
dešťové vody odvádět a projekční
kanceláří MV projekt, která vypracovala
variantní řešení výstavby dešťové
kanalizace. Obec Květnice má rovněž
zájem situaci řešit a na celém projektu se
podílet. O dalším postupu, na jehož konci
bude vypracování projektové
dokumentace a samotná výstavba, vás
budeme informovat.
Pročištění sibřinského potoka
V uplynulých týdnech byla dokončena
dokumentace za účelem pročištění
sibřinského potoka. Koryto potoka je ve
vlastnictví celkem jedenácti majitelů,
kteří byli osloveni s žádostí o souhlasné
stanovisko k prořezu dřevin v korytě a
vlastním pročištěním. Věříme, že všichni
majitelé budou s pročištěním souhlasit.
Dřeviny je nutné odstranit ještě v době
vegetačního klidu a částečné pročištění
bychom chtěli provést v následujících
měsících. O dalších krocích vás budeme
informovat.
Josef Novák Václav Knytl
starosta obce

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
17.12.2014
Pozn. redakce: Z prostorových důvodů
nezveřejňujeme kompletní zápis z VZ,
pouze přepis schválených usnesení
zastupitelů. Kompletní zápis je k dispozici
na webu obce a v kanceláři obce.
Složení slibu člena zastupitelstva obce
Ing. Ondřeje Veškrny, Ph.D.
Projednání a rozhodnutí zastupitelstva
obce o tom, že zápis z veřejného zasedání
ze dne 5. 11. 2014 nebyl Ing. Vítkem
ověřen

Projednání zápisu z ustavujícího
veřejného zasedání ze dne 5.11. 2014, kdy
Ing. Vítek odmítl podepsat zápis coby
ověřovatel z důvodu: Zápis neodpovídá
zápisu, který mi byl předložen ke
kontrole. K výše uvedenému se vyjádřil
Ing. Vítek a paní Bětíková jako
zapisovatelka zápisu. Do zápisu byly paní
Bětíkovou doplněny informace, který
byly na ustavujícím zasedání řečeny a
jsou zaznamenány na zvukovém
záznamu.
Projednání rozpočtového opatření č. 3
Ing. Novák seznámil zastupitele s
položkami rozpočtového opatření č. 3.
Ing. Vítek se ohradil, že měli málo času na

místostarosta obce

seznámení. Ing. Novák řekl, že poslední
úpravy dle aktuálního čerpání
zapracovala paní účetní v úterý 16. 12. a
rozpočtové opatření nemusí viset na
úřední desce.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 3.
Projednání nutnosti vyhotovení
závěrečného rozpočtového opatření za
rok 2014
ZO bere na vědomí nutnost vyhotovení
závěrečného rozpočtového opatření s tím,
že jeho projednání a schválení bude na
programu prvního veřejného zasedání v
roce 2015.
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Projednání plánovaných investic obce v
roce 2015
Ing. Novák prezentoval,
jakým
investicím bude obec věnovat pozornost v
r o c e 2 0 1 5 ( v o d o v o d , s p l aš k o v á
kanalizace, dešťová kanalizace a odvod
povrchových vod, chodníky, cesty,
objekty ve vlastnictví obce, budova OÚ,
Šálkův dům, hasičská zbrojnice, dílny ve
dvoře OÚ, zpevněné plochy pro
separovaný odpad, objekt využívaný SK
Viktoria Sibřina, MŠ, ZŠ, péče o zeleň,
třídění a zpracování odpadu). Proběhla
diskuse nad jednotlivými položkami.
Prezentace je uvedena v příloze zápisu.
Projednání a schválení směnné smlouvy
mezi obcí Sibřina (vlastnící pozemek p.
č. 974) a Selgen a.s (vlastnící pozemek č.
684/2). (Příloha č. 4)
Směna pozemků se provádí za účelem
výstavby chodníku ve Stupicích.
Zastupitelstvo schvaluje směnnou
smlouvu mezi obcí Sibřina (vlastnící
pozemek p. č. 974) a Selgen a.s (vlastnící
pozemek č. 684/2) a bere na vědomí, že se
ve veřejném zájmu směnuje stavební
pozemek za pozemek zeleně.
Projednání a schválení příspěvků
spolkům v roce 2015
Proběhla diskuse nad žádostmi
jednotlivých spolků. Projednání a
schválení rozpočtu obce Sibřina na rok
2015 Ing. Novák seznámil zastupitele s
příjmy a výdaji v rozpočtu na rok 2015. Na
straně příjmů ve výši 8 684 180,- Kč na

USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne
25.02.2015 v zasedací místnosti OÚ
Sibřina od 18.00 h do 20:00 h
Pozn. redakce: Z prostorových důvodů
nezveřejňujeme kompletní zápis z VZ,
pouze přepis schválených usnesení
zastupitelů. Kompletní zápis je k dispozici
na webu obce a v kanceláři obce.
Byl projednán a schválen záměr podat
žádost o dotaci na řešení odpadového
hospodářství v obci. Celková částka 70
000,- Kč

straně výdajů ve výši 8 684 180,- Kč s
finanční rezervou 344 936,- Kč. Ing.
Vítek konstatoval, že neměl čas se podílet
na sestavování rozpočtu, a že v rozpočtu
jsou položky, se kterými nesouhlasí
(hasičská zbrojnice, šatny na hřišti, málo
peněz na investice, vzrostly provozní
náklady OÚ) zaměstnanci, vzrostly
náklady MŠ. Proběhla dlouhá diskuse.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok
2015, který byl vyvěšen na úřední desce
od 1.12. do 18.12.2014
Zpráva o činnosti kontrolního výboru
MgA. Slámová informovala, že navrhla
první schůzku po skončení veřejného
zasedání. Souhlasí s tím, že provedou
kontrolu pohledávky CZ Trade.
Navrhuje, aby se kontrolní výbor scházel
1x za dva měsíce, nebo i častěji. Chtějí
kontrolovat zápisy z veřejných zasedání a
plnění usnesení. A další úkoly, které bude
zastupitelstvo požadovat. Ing. Novák
požádal kontrolní výbor, aby se s
podklady vymáhání pohledávky u firmy
CZ Trade seznámili a informovali
zastupitelstvo obce.

Informace k současnému stavu
vymáhání pohledávky za prodej
pozemků v lokalitě Na Březině po
společnosti CZ Trade a stanovení
dalšího postupu.
Ing. Novák informoval o tom, jak probíhá
soud s firmou CZ Trade, jak ohledně
vymáhání pohledávky, tak i o tom, že
firma CZ Trade chce vrátit pozemek,
protože zpochybňuje platnost smlouvy o
převodu. Proběhla diskuse.
Jmenování inventarizační komise pro
inventarizaci majetku obce
Proběhla diskuse o tom, kdo bude
inventarizaci provádět.
Zastupitelstvo schvaluje, aby
inventarizaci majetku obce provedl
finanční výbor. Předsedou inventarizační
komise bude Ing. Salajka. Inventarizace
bude provedena do 31. 1. 2015. Ing.
Salajka bude moci požádat další
zastupitele, aby s inventarizací pomohli.
Projednání a schválení poplatků za svoz
komunálního odpadu
Zastupitelstvo schvaluje poplatky ve výši
uvedené v tabulce (Příloha č. 5)

Zpráva o činnosti finančního výboru
Ing. Salajka informoval o činnosti
finančního výboru. Chtěl by se seznámit s
podklady zápisy z veřejných zasedání,
rozpočty, atd. První schůzku plánuje na
konec ledna. Jako první by chtěl
zkontrolovat MŠ. Ing. Novák požádal,
aby byly zkontrolovány spolky, aby jim
mohly být uvolněny peníze na rok 2015.

Přístup k informacím a plánování a
organizace VZ
Referentka OÚ poskytne na žádost
zastupitelů dokumenty ve složkách k
nahlédnutí a k případnému poskytnutí
kopií.

Bylo schváleno závěrečné rozpočtové
opatření za rok 2014
Byla projednána zprávy finančního a
kontrolního výboru
zpráva kontrolního výboru ohledně
kontroly uvolňování zástavních práv v
lokalitě Na Březině je přílohou č. 1 zápisu
z VZ, zápis schválili všichni členové
kontrolního výboru.
Plán činnosti kontrolního výboru je
přílohou č. 2 tohoto zápisu
Zpráva finančního výboru: byla
provedena inventarizace a kontrola
hospodaření spolků za rok 2014
Sosák schváleno s výhradou, přiřazovat

účetní doklady k jednotlivým akcím
Sibrin - schváleno s výhradou, přiřazovat
účetní doklady k jednotlivým akcím,
přijatelné jsou jen doklady vystavené třetí
stranou
Hasiči
nic nepředložili, jelikož nic
nečerpali
Sk Viktoria Sibřina
nepředložila
ú č e t n í d o k l a d y, m u s í d o d a t ,
neschváleno
Volba nového člena finančního výboru
Viktor Bětík na svou funkci rezignoval.
Nový člen se prozatím volit nebude.
Byla projednána a schválena výjimka
zastřešení rodinného domu na parcele č.
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686/15 k.ú. Stupice
Byl projednán záměr výstavby svazkové
školy v Úvalech, participace obce Sibřina
3 4 třídy s finanční participací obce
protinávrh podal K. Salajka 1 třída
2. protinávrh dala V. Slámová 1 - 2 třídy
hlasování o druhém protinávrhu
Pro: P. Kubánková, M. Klapková, R,

Koštein, V. Slámová, O. Veškrna, K.
Salajka
Proti: V. Knytl, J. Novák
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno ve znění 1 - 2
třídy pro obec Sibřina v nově budované
škole v Úvalech

schůzek ohledně dalšího postupu
výstavby svazkové školy v Úvalech.
Byla schválena
smlouva o zřízení
věcného břemene s Pražskou
plynárenskou Distribuce, a.s.

Zastupitelé chtějí dostávat zápisy ze

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 18. 1. 2015
Dne 18. 1. 2015 sešli jsme se v prostorách 3. NP mateřské školy, abychom přivítali naše nově narozené spoluobčánky. Od půl desáté
pomaličku začali chodit první rodiče se svými miminky, ale i prarodiče, tetičky a strýčkové. V 10.00 vše začalo krásnými písněmi v
podání paní zpěvačky Jany a jejího klávesového doprovodu. Poté všechny přivítal krásnou řečí pan starosta.
Za dveřmi už netrpělivě čekaly děti z mateřské školky s paní učitelkou Zuzkou a paní ředitelkou MŠ Martinou Broncovou, aby i ony
přivítaly naše nejmenší. Děti přednesly velmi pěkně nacvičené básničky a každému miminku předaly kytičky. Pan starosta rodičům
věnoval pamětní listy spolu s malým dárečkem a rodiče se podepsali do kroniky.
Následovalo fotografování, nejprve hromadná fotografie a poté, kdo měl zájem, mohl své děťátko položit do kolébky a spolu s ním se
vyfotografova samostatně.
Děkujeme všem, kteří si udělali na tento významný den čas, a budeme se těšit, že se v příštím roce znovu setkáme při této slavnostní
události.

Ještě bych ráda poděkovala firmě Kakteen Ph Flora za krásné kytičky, firmě PLK Pavel Libscher za dárečky, manželům
Košťalíkovým za zapůjčení krásné kolébky, paní učitelce Zuzce Štěrbové a paní ředitelce Martině Broncové a všem dětem z MŠ i
jejich rodičům, kteří je přivezli, a v neposlední řadě také panu fotografovi Sitarčikovi.
Fotografie budou k vyzvednutí na Obecním úřadu za 14 dní .
Za Obecní úřad Petra Kubánková
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OBECNÍ VÝLET 14.12.2015
V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec
nepřálo, ale naštěstí vládla v autobuse dobrá nálada, a tak se nám jelo dobře. Jedna krátká zastávka na posilnění a protažení a v 11
hodin jsme dorazili na místo. Za vytrvalého deště jsme se z parkoviště přemístili na jeden z větších trhů. Postupně se všichni
rozešli někteří za nákupy, jiní za památkami. Stánky byly krásně vyzdobené, všude to krásně vonělo, a tak ani nevadilo, že prší.
V 15 hodin jsme se sešli na parkovišti unavení a zmoklí a těšili se do teplého autobusu.
Snad se aspoň někomu z Vás podařilo zapomenout na vánoční shon a stres a tento výlet jste si užili.
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Děkuji všem za účast a budu se těšit na jarní výlet. Kam? Kdy?
Nechte se překvapit!
Těší se na Vás Petra Kubánková

Diakonie Broumov,

Přednáška na odborné téma

sociální družstvo

Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv veškerou nepoškozenou
Hračky nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče mohou být i nefunkční
Knihy
2

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
Od pondělí 23. března do pátku 27. března
v přízemí budovy obecního úřadu Sibřina
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 739 999 112

Dne 21. 1. 2015 se v Zasedací místnosti Obecního
úřadu uskutečnila přednáška týkající se finančního
vzdělávání dospělých. Tento projekt, který je
podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, se dle zájmu koná ve všech
obcích s počtem obyvatel do 2000. Více informací o
projektu můžete získat na
www.abecedarodinnychfinanci.cz.
Seminář byl zdarma, kromě studijních materiálů
jsme se také výborně a chutně občerstvili a
dozvěděli se mnoho zajímavých věcí. Ti, kdo přišli,
se dozvěděli zajímavé rady z oblasti smluv, ujistili
jsme se, kdy smlouvu podepisovat a kdy nikoliv a
jak se případně bránit proti nekalým praktikám ze
stran obchodníka. Také jsme se dozvěděli, jak každý
měsíc ušetřit nějaký ten peníz z výplaty.
Lektorka paní Ing. Zuzana Brožková podněcovala
naši pozornost různými aktivitami, díky kterým
jsme si mohli vyzkoušet, jak jsme byli pozorní.
Dne 25. 3. 2015 opět od 17.30 hod. se koná další
seminář, tentokrát se budou probírat témata, která
svým obsahem míří na praktické každodenní situace
spojené s financemi. Jelikož se tato přednáška koná
po uzávěrce čísla, sdělíme vám až v dalším vydání
Nového Zebrinu, co vše jsme se dozvěděli a jak celá
akce probíhala.
Za všechny zúčastněné zapsala Jiřina Neckářová

Sběr víček pro Maximka stále pokračuje...
Děkuji všem, kdo sbíráte víčka od PET
lahví. Jejich sběr stále pokračuje a
prozatím stále sbíráme pro čtyřletého
Maximka Čejkovského z Kostelce nad
Černými Lesy, který každý den statečně
bojuje o život..
Sběrným místem stále zůstává Obecní
úřad Sibřina.

Za nakoupená víčka rodina pořídila
rehabilitační prostředky, lékařský
materiál a nákup automobilu
speciálně upraveného pro potřeby rodiny
malého Maxima.
Pokud by vás zajímal příběh malého
Maximka a jeho rodiny, podívejte se na
www.maximek.eu.

Děkuji všem,
kdo pomáháte
a nejste
lhostejní.

Jiřina Neckářová (koordinátorka sběru
víček v obci Sibřina)

Nový Zebrin 1 / 2015

Strana 8

Zprávy z obce
Spotřebitelská poradna dTestu je tu i pro vás
Časopis dTest se již přes dvacet let
zasazuje o práva spotřebitelů zejména
poskytováním objektivních informací a
nezávislými testy výrobků, potravin a
služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky
testů a dalšími zajímavostmi můžete
seznámit v časopise dTest nebo na
webových stránkách www.dtest.cz.
Od konce roku 2010 provozuje dTest
současně spotřebitelskou poradnu
poskytující poradenství v oblasti
spotřebitelských práv. Pokud jste
neuspěli s reklamací zboží, chcete
odstoupit od nevýhodné smlouvy, přišlo
vám podezřelé vyúčtování za telefon
nebo si jen nejste jisti, jaká práva máte neváhejte a určitě kontaktujte

poradenskou linku na telefonním čísle
299 149 009. V provozu je každý všední
den od 9 do 17 hodin. Jde o běžnou
pevnou linku a poradenství je
poskytováno zdarma. Rovněž je vám k
Dispozici zcela bezplatná elektronická
poradna na adrese www.dtest.cz/eporadna. Mimosoudní dořešení sporu s
podnikateli nabízí služba
VašeStížnosti.cz na internetové stránce
www.vasestiznosti.cz. K úspěšnému
prosazení práv mohou napomoci i
vypracované vzorové dopisy.

mobilních operátorů, příručky pro
spotřebitele zaměřené na zajímavá a
důležitá témata (předváděcí a podomní
prodej, nákupy přes internet,
telekomunikace, cestování, potraviny).
Zavolejte si na poradenskou linku o
samolepku „Nevhazujte reklamu“,
obtěžuje-li vás schránka plná reklamních
letáků, nebo o samolepku „Prodejci,
nezvoňte“ pro odrazení podomních
obchodníků. Nenechte se zaskočit a
buďte informovanými spotřebiteli.

Mezi další služby, které můžete využít,
patří volně zpřístupněná databáze
nebezpečných výrobků, srovnávače
zejména finančních služeb a tarifů

Představení seriálu Tři pro zdraví
Na východě Prahy se bude zase sportovat
I v letošním roce čekají sportovce ve východní části metropole zajímavé sportovní akce. Běh, cyklistika, zábava, skvělé sportovní
zážitky, to vše čeká na závodníky sedmého ročníku Újezd.net “Seriálu tří závodů pro zdraví”.
Organizátoři seriálu razí heslo “Když zážitek je víc než výkon” a je to patrné v každém závodě. Pohodová atmosféra, skvělá
organizace, bezpečnostní a zdravotní zajištění akce i skvělé zázemí přispívají k prožití bezvadného sportovního dne v krásném
prostředí Klánovického lesa a jeho okolí, a to nejen pro závodníky, ale i diváky.
“Pokud máte sportovního ducha, určitě se přihlaste na naše závody, nejen že uděláte něco pro své zdraví, ale ještě se skvěle
pobavíte!” zve na závody Ondřej Brouček, ředitel seriálu.
Součástí Újezd.net “Seriálu tří závodů pro zdraví” jsou v roce 2015
Tyto akce:
7. března 2015 - hostující závod Palestra Kbelská 10 (běh)
19. dubna 2015 - Felix Újezdský duatlon (běh kolo běh)
17. května 2015 - Klánovický Mini Adventure (zážitkový závod dvojic)
29. srpna 2015 - Velká cena města Úval (Cross country cyklistika)
Letos nově připravujeme také:
25. října 2015 - Klánovický 1/2Maraton (běh)
Za účast v každém závodě získávají účastníci body, vítězové samozřejmě o něco více. Body z jednotlivých závodů se sčítají a na
Velké ceně města Úval dojde k vyhlášení třech nejlepších v kategorii holky, kluci, muži a ženy. Šanci získat hodnotnou cenu mají
ale všichni, kteří se zúčastní všech třech hlavních závodů nezávisle na jejich výsledcích v cíli, protože se zařazují do slosování v
tombole.
Celý soutěžní den doprovází bohatý zábavný program. Na své si přijdou rodiny s dětmi, mladí i staří. Nenechte si proto ujít
závody Újezd.net “Seriálu tří závodů pro zdraví” a zaregistrujte se na www.triprozdravi.cz. Sledujte také aktuality na
facebookové stránce www.facebook.com/triprozdravi.
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Nový rok začal zápisy dětí do ZŠ
Většina rodičů a dětí absolvovala na
začátku roku zápisy do 1. tříd. I přes
prvotní nervozitu se nakonec všechny děti
dostaly do škol v blízkém okolí. Tímto
všem gratulujeme.
Sněhuláci pro Afriku
16.2. se naše školka zúčastnila projektu
Kola pro Afriku. Pravou sněhovou náladu
nám nezkazilo ani to, že sníh nedorazil.

Tento den byl v celé školce sněhulákový.
Dopoledne tvořily děti s paní učitelkami,
odpoledne pak přišli rodiče a tvořili jsme
všichni společně. Veškeré peníze, kterými
rodiče přispěli na tuto akci, byly odeslány
na účet Kol pro Afriku a budou použity na
převoz kol dětem do Gambie. Děti v
Gambii i dalších afrických zemích mají
velmi těžký přístup do škol, které jsou pro
ně často nedostupné. Kolo je tak jediným
dostupným a snadno udržitelným
dopravním prostředkem, který jim v
pravém slova smyslu cestu ke vzdělání
umožňuje. Všem rodičům velice
děkujeme za účast, dobrou náladu i
finanční příspěvek.
Co nás čeká v dalším pololetí
Pro děti je na plánována řada akcí ve
školce i mimo školku. Většinou
využíváme nabídek z blízkého okolí, a tak
jsme v únoru navštívili knihovnu v
Sibřině. Dále nás čekají Zpívánky Zdravé
5- jedná se o program plný písniček a

interaktivních praktických úkolů o zdravé
výživě. Děti se mohou těšit na divadélka v
MŠ. Duben budou mít děti zpestřen
dílničkami, které pro nás připravuje o.s.
Sosák. Plánujeme i návštěvu městské
policie. Paní učitelky pak pro každou
třídu připraví řadu dalších akcí.
Solná jeskyně
Od března znovu začínají pravidelné
návštěvy solné jeskyně. Tentokrát
návštěvy čekají menší děti.
Zápis do MŠ
Koncem března se v naší mateřské škole
uskuteční zápisy. Jelikož každým rokem
zájem o přijetí převyšuje kapacitu naší
mateřské školy, očekáváme tuto situaci i
v tomto roce. Mrzí nás, že nemůžeme
uspokojit poptávku rodičů, ale ze zákona
není možné kapacitu překročit. Počet
volných míst je vždy závislý na počtu
předškoláků, kteří odcházejí
do
základních škol. A co vše je potřebné k
zápisu? Takže v první řadě je nutné
dodržet termín zápisu, který MŠ vyhlásí.
Dále je nutné respektovat stanovený
postup zápisu a doložit požadované
dokumenty a formuláře. Podle zákona se
přednostně přijímají děti v posledním
roce před zahájením povinné školní
docházky. Pokud se dítě do mateřské
školy nedostane, můžete se určitě
odvolat. Odvolání jsou zasílána na
krajský úřad, který (pokud vše probíhalo
v souladu se správním řádem)
pravděpodobně rozhodnutí o nepřijetí

potvrdí, protože volné místo opravdu ve
školce není.
V březnu se tedy budeme těšit na všechny
děti a rodiče, kteří přijdou k zápisu.
Projekt
Ostrov objevů
rozvoj
multismyslového vnímání, navazující
projekt Mensa NTC Learning
Projekt se postupně začíná zařazovat do
vzdělávacího programu nejmenších dětí.
Jednotlivá témata jsou připravována a
kombinována se ŠVP tak, aby bylo možné
zařadit pomůcky do výuky. Děti by měly
při výuce zapojovat všechny smysly a
rozvíjet svůj mozek. V budoucnu
plánujeme vyškolit paní učitelky v
metodě Mensa NTC Learning, která
využívá soubor technik a speciálně
sestavených cvičení, které vedou ke
zvýšení intelektových schopností u dětí v
předškolním věku. Trénink je založený na
poznatcích neurologického výzkumu
mozku, kombinuje různé techniky motorická cvičení, učení symbolů,
procvičování pozornosti, využití hudby a
další tak, aby stimuloval zvyšování počtu
neuronových spojení (synapsí) v mozku.
Nejedná se tedy o zvýšení inteligence,
která je do značné míry vrozená, ale o
zvyšování využitelné kapacity mozku
dětí.
Školka v přírodě
Pro tento rok jsme vybrali školku v
přírodě v CHKO Kokořínsko, v obci
Konrádov (přibližně 50 km od Prahy). V
okolí penzionu je krásná příroda, děti zde
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mají k dispozici velký oplocený pozemek.
Pouze necelé 4 km se nachází hrad Houska
a 6 km hrad Kokořín. Objekt bude mít naše
mateřská škola pronajat jen pro sebe.
Penzion spravuje místní paní provozní, o
kuchyň se bude starat místní paní
kuchařka, která má letitou praxi s vařením
v MŠ. Školka se bude konat v měsíci
květnu a máme rezervovány 2 termíny.
Doufáme, že se dětem i paní učitelkám
bude prostředí líbit.
Napsala Mgr. Martina Broncová
Foto Mgr. Martina Broncová

Knihovna
Čtení pro děti z naší
mateřské školky
Jistě všichni víme, že čtení dětem je velmi
důležité pro rozvoj dětské fantazie a slovní
zásoby.
Při poslechu pohádek se děti učí soustředit
na čtený text, porozumět mu a volně o něm
vyprávět. To všechno budou malé děti
potřebovat ve škole.
Že děti naslouchat umí a čtení pohádek je
baví, jsem se mohla přesvědčit již vloni,

kdy k nám do knihovny zavítaly děti z
mateřské školky poprvé. Vloni jsme si
četli příběhy o zvířátkách a příběhy z
knížek Václava Čtvrtka. Letos jsem
vybrala pro menší děti Povídání dětem od
Josefa Čapka doprovázené
jeho
kouzelnými ilustracemi. Děti napjatě
poslouchaly příběhy o rozpustilých
klucích, kteří se samou rozpustilostí
roztrhli na mnoho kousků, vyprávění o
chlapci, který se bál doktora tak, až se
propadl do jámy ve svém zkaženém zubu,
či povídání o ukňourané holčičce, kterou
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proměnili v rozvrzané kolo u vozu, či o
Vánocích, které nechtěly být.
Starší děti zase napjatě poslouchaly
strašidelné i kouzelné pohádky až z
dalekého Kazachstánu a moc pěkně
nakreslily postavy a prostředí těchto
příběhů. Myslím, že se vůbec nebály ani
obra lidožrouta, ani železné dračí hlavy či
zlé babice. Obrázky dětí si můžete
prohlédnout v naší knihovně.
Některé děti si pak chtěly odnést domů
řadu pohádkových knížek. Tak doufám, že
k nám najdou cestu i se svými rodiči nebo
prarodiči. Určitě si tu každý vybere pěkné
čtení na dobrou noc nejen pro děti, ale i pro
sebe.
Těšíme se na Vás Vaše knihovnice Karla,
Jiřka a Zuzka

Večerní tátové aneb knížka jako pojistka kontaktu s dětmi
Jeden dost pracovně vytížený táta se mne
ptal na radu: "Večer přijdu domů nejdřív v
šest. Děti se na mne těší, já na ně, ale po
večeři už se tak leda umyjí a jdou spát... Co
s nimi ještě můžu stihnout?" Rada byla
jednoduchá: "Číst jim na dobrou noc."
Protože takové čtení má hned několik
dobrých důsledků pro všechny
z ú č a s t n ě n é .
Čas před usnutím je psychologicky vzato
hodně důležitý, protože ukončuje cyklus
dne: děti zpomalují vnitřní i vnější běh,
zklidňují se a (dříve či později) se vydají
do spánku načerpat síly. Dobrá knížka a
tátův hlas můžou ten dojezd zpříjemnit.
Pokud se z večerního čtení stane zvyk, tím
lépe, protože vznikne rituál, který přináší
všem zúčastněným jistotu, že se přece jen
potkají a něco málo spolu ještě zažijí. A to
něco je navíc milé a intimní.
Samozřejmě, tátové mohou číst dětem i v
jinou denní dobu. Dokonce by měli,
protože zatím za maminkami a prarodiči
ve statistikách zaostávají. A přitom je
jejich role ve vývoji dětí i dětské čtenářské
gramotnosti nezastupitelná. Je například
pravděpodobné, že kdyby synové viděli
své otce častěji číst, častěji by dávali
přednost knize před počítačovými hrami.

Táta ale není jen čtenářský vzor. Je to
člověk, který by měl být svým potomkům
nablízku. A čtení je víc než dobrá
záminka.
Martin Jára, psycholog, Liga otevřených
mužů
7 zpráv pro táty, kteří chtějí číst
dětem
3 proč
Jste kamarádem: děti si s vámi zažijí
(aspoň ve fantazii) pořádná
dobrodružství
Jste vzorem: děti (a zejména synové)
díky vám získají ke čtení pozitivní vztah
Jste učitelem: děti se leccos dozvědí o
světě a budou v tom chtít pokračovat i
ve škole
3 jak
Vraťte se ke knížce svého dětství:
předáte něco, co je pro vás důležité
Čtení občas přerušte a ptejte se na
jednání postav příběhu: zjistíte něco o
dětech i o sobě
Zvykněte si číst dětem před spaním:
vyvážíte čas, kdy jim přes den chybíte

1 bonus
Čtení dětem potěší: kdy jindy vás
ochotně a pozorně poslouchají :)
Hledáme nejlepšího čtenáře
Milí čtenáři a čtenářky, jistě víte, že
březen je měsícem knihy a čtenářů.
Naše knihovna si váží každého svého
čtenáře. Jsme rády, že si chodíte půjčovat
knížky pro sebe a své děti a že
podporujete děti v tom , aby si doma četly.
Rozhodly jsme se ocenit našeho
nejlepšího čtenáře nebo čtenářku, který si
nejen půjčuje nejvíce knížek, ale také se
pravidelně účastní akcí pořádaných naší
knihovnou.
Milí tátové, zapojte se do projektu Táta
čte dětem, přijďte si do knihovny pro
knížky a čtěte dětem na dobrou noc.
Nejlepší čtenář bude vyhlášen při
příležitosti slavnostního rozsvěcení
vánočního stromu, které se v naší obci
každoročně koná, nejlepšího čtenáře či
čtenářku odmění pan starosta pěkným
dárkem z naší obecní knihovny.
Těšíme se na Vás, Vaše knihovnice Karla,
Jiřka a Zuzka
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Cestovatelská posezení
Naše pravidelná setkání nad promítáním
fotografií z cest z různých koutů Země se
stala příjemnou součástí každodenního
života. Jsme rády, že se Vám tyto akce,
které pro vás připravujeme, líbí a že se
těší stále větší oblibě. Vy, kteří jste ještě
na žádném promítání nebyli, to rychle
napravte, slibujeme, že budete odcházet

příjemně odpočatí s plány, kam letos
vyrazíte za poznáním. Chcete se také s
ostatními podělit o své cestovatelské
zážitky? Předat své zkušenosti, rady a
nás ostatní inspirovat, kam máme vyrazit
na dovolenou?
Kontaktujte nás a domluvíme se na
podrobnostech.

Spolu s vámi jsme již navštívili např:
Aljašku, Mexiko, Peru, Bolívii, Indii,
Sibiř a čeká nás Vietnam, Panama, Čína,
Argentina, Peru a řada dalších,
zajímavých míst.
Těšíme se na Vás.

ARGENTINA

ČÍNA

PANAMA
INDIE

PERU
VIETNAM

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. Protože máte své sídlo v
těchto obcích nebo velmi nedaleko,
dovolujeme si Vám poslat ceník inzerce.

Inzerce pro podnikatele a občany s
trvalým bydlištěm v S.a S. zdarma v
rozsahu vedlejšího sloupce 7,30 x 5,40
cm a v černobílém provedení příp.
řádková inzerce zdarma.
Platba: 1) v hotovosti na obecním úřadu
Sibřina 2) na fakturu
Zašlete fakturační údaje na mail redakce.
Fakturu Vám zašle účetní obecního
úřadu.

Pokud máte zájem o inzerování v našem
časopise, pošlete text inzerátu ev. foto na
adresu
novyzebrin@email.cz.

S přátelským pozdravem,
Ing. Zuzana Čermáková
šéfredaktorka Nový Zebrin

Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah inzerce:

Černobílá inzerce:
1 strana...........800 Kč
½ strany......... 400 Kč
¼ strany..........300 Kč

Barevná inzerce :
1 strana...........1200 Kč
½ strany..........600 Kč
¼ strany..........450 Kč

Zpráva o promítání z Bolívie , Vietnamu a Kambodži
K našim pravidelným cestovatelským
setkáním přispěl tentokráte oblíbený
vypravěč, cestovatel a vášnivý milovník a
znalec kaktusů a další květeny, pan Ing.
Heřtus a manželé Čermákovi.
15. ledna letošního roku nám v zasedací
místnosti našeho úřadu vyprávěl o
zážitcích ze své expedice za kaktusy do
bolivijských hor a náhorních planin,

kterou uskutečnil v loňském roce spolu se
svými přáteli, mezi kterými nechyběl ani
jeho kolega, kamarád a účastník mnoha
předchozích expedic, nám již dobře
známý šprýmař, pan Ladislav Horáček,
dále ředitel děčínské zahradnické školy,
pan Ing. Libor Kunte, Ph.D. a další
nadšenci, kterým není zatěžko pro
semena kaktusů a kvůli krásným

fotografiím šplhat i do velmi
nepřístupných skalních stěn a zdolávat
krkolomné cesty nebo spíše necesty ve
vnitrozemí Bolívie. Všichni zúčastnění
jsme se kochali krásou a neuvěřitelnou
pestrostí kaktusů, tilandsií a bromélií a
nádhernou přírodou nedotčených hor
Bolívie. Samozřejmě nás opět pobavily
historky z cest a líčení strázní putování po
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této odlehlé končině, kam noha turisty
dosud nezavítala.
5. března se zasedací místnost obecního
úřadu zaplnila do posledního místečka,
těmi, kdo si přišli poslechnout zážitky z
cesty po Jižním Vietnamu a Kambodži,
kam se vypravili manželé Čermákovi se s
svými přáteli, rovněž zkušenými
cestovateli, Svatkou a Petrem
Čočkovými. Mezi posluchači nechyběl
ani rodilý Vietnamec. Bohužel odešel
dříve, než jsem se stihla zeptat, jak se mu
promítání líbilo. Ale soudě podle ohlasů

ostatních posluchačů se přednáška líbila a
leckoho inspirovala k poznání krás obou
těchto vzdálených zemí. Poznali jsme
UNESCEM chráněné památky
ANGKORU, krásy delty Mekongu a
proslulé plovoucí trhy, bývalé sídelní
město vietnamských císařů HUE, národní
park Bach Ma i starobylé UNESCEM
chráněné město Hoi An.
Jsem ráda, že si naše pravidelná
cestovatelská setkání našla své
posluchače, o čemž svědčí zcela zaplněná
zasedací místnost na obecním úřadě,

takže opozdilci si už neměli kam sednout.
Pokud byste si chtěli také vy poslechnout
zajímavá vyprávění a zhlédnout krásná
videa a fotky z cest, sledujte nástěnku
Obecní knihovny nebo webové stránky
úřadu, kde pravidelně zveřejňujeme naše
pozvánky.
Nejbližší akce nás čeká 9.dubna, kdy nás
naše věrná čtenářka a cestovatelka paní
Monika Jírová pozve do Jižní Ameriky.
Procestovala Argentinu, Peru, Bolívii a
Chile.
14. května navštívíme s naší kolegyní
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knihovnicí a vášnivou cestovatelkou
Karlou Mellerovou Čínu.
Těšíme se na Vás, Vaše knihovnice Karla,
Zuzka a Jiřka

Knihovna

Obecní knihovna v Sibřině spolu s Obecním úřadem
Vás srdečně zve na přednášku spojenou s promítáním.
ČÍNA,
to není jen čínská zeď…
Kdy? 14. května od 18.30 hod.
Kde? Zasedací místnost Obecního úřadu

Přednáší: Karla Mellerová
Malé občerstvení zajištěno.
Těšíme se na setkání s vámi.
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LÉTO JE ZA DVEŘMI
Zveme Vás srdečně na taneční zábavu

s kapelou

ARÉNA
- Big beat RESTAURACE U POFIKA - Sibřina 13.6. od 21:00
Vstupné 70,-

BOHATÁ TOMBOLA - sponzorovaná místními podnikateli
Akce se koná ve spolupráci místní knihovny a restaurace U Pofika.
Místa si rezervujte na tel. : 281 971 670, 601 331 616
Říčanská 59, 250 84, Sibřina www.upofika.cz

Křížovka
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Dobrovolní hasiči
na obecních akcích
Stalo se již pravidlem, že naše jednotka
dobrovolných hasičů pomáhá na téměř
každé společenské akci pořádané v obci.
Nejinak je to i v tomto roce, kdy jsme se
rádi zhostili úkolů, o které nás pořadatelé
požádali. Ať to bylo odpálení
novoročního ohňostroje a jeho kontrola a
dohašení po skončení odpalu, nebo řízení
dopravy na masopustním veselí. Jsme

rádi, že můžeme využít naši techniku i
schopnosti ve prospěch obce, nejen při
nepříjemných událostech, ale i při
chvílích radostných. Bohužel limitací
našeho úsilí je relativně malý počet členů
jednotky. Proto jsme rádi za každého
nového aktivního člena, který má zájem o
působení v naší jednotce a nebojí se
investovat část svého volného času ve
prospěch ostatních.
Proto jsme v minulém roce rádi přivítali

nového člena, Marka Luňáčka, který
rozšířil nejen naše počty, ale i schopnosti
v poskytování první pomoci, jelikož je
vyškolený záchranář. Pokud by měl
kdokoliv zájem o hasičské řemeslo a
občas i o nějakou tu trochu adrenalinu,
nebojte se stavit každou středu po 18
hodině v hasičské zbrojnici. Rádi vás
uvidíme.
JSDH Sibřina

Sibřinka byla na Letišti Václava Havla v Praze

Dne 28. února 2015 proběhla exkurze na
Letišti Václava Havla v Praze. Tuto
výpravu jsme, jak se již stalo tradicí,
pořádali ve spolupráci s OÚ Sibřina. Akci
předcházel nápad na základě vlastní
zkušenosti, poté přišly pochybnosti, zda o
tento druh „zábavy“ bude vůbec zájem.
Původně jsem předpokládal, že dopravu
zajistíme vlastními auty. A skutečnost?
Během prvních tří dnů ode dne, kdy jsem
záměr zveřejnil na stránkách Sibřinky,
jsem byl „zaplaven“ přihláškami jak pro
děti, tak od dospěláků. Takže rychle
objednat autobus
Dobrobus, změnit
objednávku na individuální prohlídku a
hlídat, aby povolená kapacita prohlídky
(45 osob) nebyla překročena. To se také
stalo a bohužel jsem musel poslední
přihlášky odmítat.

Takže nakonec nás jelo 43 osob, dospělí,
děti, kluci i holky. Exkurze začala jako na
hlavním letišti. Bezpečností kontrola
„zpestřená“ náhodnou osobní
prohlídkou! Nikdo naštěstí nebyl
zadržen, nikdo nebyl vyhodnocen jako
možný terorista a všichni jsme byli
„naloženi“ už na letištní ploše do
autobusu, který nás zavezl do míst, kam se
obyčejný cestující nemá šanci dostat.
Z bezprostřední blízkosti jsme sledovali
vzlet i přistání letadel, způsob odbavování
letadel na ploše, nakládání zavazadel a
další činnost, která nám v případě, že již
sedíme v letadle zůstává skryta. Dobrým
výběrem času prohlídky jsme byli přímo
svědky odbavení největšího letadla, které
je v současnosti na letišti odbavováno
Boeingu 777-300 společnosti „Emirates“,
startování motorů a vytlačení
samostatného letadla na plochu. To vše v
bezprostřední blízkosti tohoto obra mezi
letadly. Poté následoval rychlý přesun do
těsné blízkosti vzletové dráhy, a tak jsme
byli svědky i samotného vzletu letadla do
teplých krajin Spojených arabských
emirátů do Dubaje.

Další cíl prohlídky bylo zázemí
Hasičského a záchranného sboru letiště .
Zde jsem očekával, že kluci budou mít
větší zájem než děvčata, neboť
prohlédnout si nemodernější techniku,
která se zde v Praze řadí mezi světovou
špičku, bude pro ně ten pravý zážitek. Ale
chyba lávky, holky se vůbec nenechaly
zahanbit a jejich zájem o techniku byl
obrovský.
Jako bonus nad rámec exkurse se mi
podařilo sjednat s průvodcem návštěvu
opravárenského hangáru Č S A, kde jsme
si mohli prohlédnout letadla odstrojená z
jejich kabátů a sledovat průběh a způsob
údržby.
Velmi povedená exkurze byla zakončena
potleskem pro vynikajícího průvodce ,
přesně tak velkým, jakým odměňují
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cestující pilota svého letu. Náš potlesk
znamenal poděkování za příjemné a
zajímavé odpoledne. Dík patří i našemu
řidiči.

P. S. Jelikož ohlasy na tento zájezd jsou
příznivé, už nyní domlouvám další
návštěvu, a to speciální návštěvu přímo k
Záchranné požární stanici letiště s
předvedením letištní hasičské techniky,
prohlídku zázemí a informace o činnosti
hasičů v leteckém provozu. Sledujte proto
stránky http://www.sibrinka.com/, kde
budou připraveny přihlášky pro zájemce.
Rád bych zjistil, zda o tento druh exkurze
bude zájem. Při dostatečném počtu
zájemců prostě pojedeme, neboť Sibřinka

a Obecní úřad Sibřina vždy vyhoví přání
svých občanů. (předběžný termín cca 1.
polovina dubna)
Sibřina 2. března 2015.

za o. s. Sibřinka
předseda
Michal Lukavský
Ukázku najdete na:
http://www.sibrinka.com/
všechny fotografie na:
http://fotolukavsky.zonerama.com/Photo/
571119/24204023

Stačí si otevřít na internetu mapu a budete se divit,
kdo všechno má na zahradě bazén.
Něco málo o nás:
Osobu Pavla Liebschera asi netřeba
představovat. Byl to právě on, kdo v
Sibřině v roce 2005 založil firmu,

zabývající se prodejem bazénů. Zpočátku
se firma zaměřila pouze na obchodování s
malými bazény, postupem času se firma
rozšiřovala a bylo nutné posílit realizační

tým pracovníků. Vedení firmy sestává v
současné době ze tří spoluvlastníků - pan
Liebscher, Vacek a Zloch. Pokud jste už u
nás někdy byli, víte, že nás je tu více.
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Firma má 5 stálých zaměstnanců, kteří
balí zboží pro expedici nebo se s nimi
setkáváte na prodejně. V plné letní sezóně
doplňují stálý tým posily z řad brigádníků.
Škála nabízeného sortimentu se za 10 let,
kdy firma úspěšně obchoduje na českém i
zahraničním
trhu, několikanásobně
rozšířila. Naši zákazníci pozitivně
hodnotí kromě širokého sortimentu zboží
a náhradních dílů i poradenskou činnost v
oblasti bazénové problematiky.
Jak vlastně někoho napadne podnikat v
bazénech?
Může se zdát, že to byla dlouhá cesta, ale
vše začalo tím, že Pavel Liebscher začal
podnikat ve výrobě bazénových lemů a od
toho už bylo k bazénům opravdu jen
krůček. Postupně vniknul e-shop s
bazény, díky kterému se seznámil se
svými současnými společníky. Jeden se
staral o sortiment a druhý e-shop
programoval. Netrvalo to dlouho a vznikl
nápad založit společnou firmu a to sice
firmu PLK s.r.o. , která pod sebou ukrývá
nejen obchod zabývající se bazény, ale
také obchod s potřebami pro děti, dětskou
výživou a hračkami.
Většina lidí chodí až už je pozdě
Nemyslete si, nechodí k nám jenom lidé,
kteří chtějí nový bazén nebo potřebují
něco dokoupit. Většina zákazníků přijde s
tím, že už je nějaký problém a potřebují
poradit co s tím. Někteří si poradit nechají
a někteří prostě ne. Nezřídka si někdo
usmyslí, že to chce udělat tak a tak a jde si
svůj nápad vlastně nechat jen posvětit a
pak s rozčilením odchází s tím, že jsme mu
to neodsouhlasili. Právě takovýto lidé se
pak k nám vrací nešťastní s velkou
spoustou vyhozených peněz a bazénem v
katastrofálním stavu.
Ne vždy je to však jen o technické stránce
věci. Mnohokrát se se zákazníky i
pobavíme a kolikrát nás pobaví i oni sami.
Jeden příklad za všechny: Paní, do
poznámky v objednávce uvedla, že
nejspíše nebudou doma a tak si máme vzít
peníze pod květináčem a bazén nechat
zezadu (jednalo se cca o 5 tisíc). Nutno
dodat, že paní doma byla a bazén dostala!
Blíží se jaro, teplo a sluníčko. Co se s
většinou bazénů děje v tomto čase?
Zde je potřeba odlišit, zda máme doma
bazén celoroční nebo jen bazén, který

stavíme na sezónu. V případě sezónního
bazénu můžeme být stále v klidu a
přemýšlet snad jen nad tím jak budete
letos vypadat v plavkách. Avšak máme-li
doma celoročně postavený bazén, blíží se
doba, kdy postupně budeme bazén
odzimovávat. A právě to je pro mnohé
občas věda. Kdy vůbec je správný čas pro
odzimování a jak bazén odzimovat vám
poradíme v následujícím příspěvku.

Odzimování bazénu. Jak na
to?
Kdy je vhodný čas pro odzimování
bazénu?
Odzimování bazénu je vhodné provádět,
když jsou minimální noční teploty trvale
nad bodem mrazu a teplota vody je cca 10
15°C. Nejvhodnější podmínky pro
odzimování bývají zpravidla okolo
poloviny dubna, zatímco u zastřešených
bazénů je to o něco dříve jelikož se pod
zastřešením akumuluje více tepla.
1) Očištění dna a stěn bazénu
Sundejte z bazénu krycí plachtu. Vyndejte
z bazénu dilatační plováky, nebo PET
lahve, které byly v bazénu jako ochrana
před rozpínajícím se ledem. Zkontrolujte
bazén, zda nedošlo k poškození jeho stěn
a konstrukce.
Nyní přichází na řadu očištění stěn a dna.
Začněte stěnami a pokračujte dnem. Pro
usnadnění práce existují speciální
chemické přípravky pro čištění
bazénových stěn a bazénové kartáče.
2) Připojení bazénových technologií
Jako první na řadu přijde filtrace.
Překontrolujte její stav a zkontrolujte, zda
nejsou poškozené hadice a těsnění. Ušetří
vám to spoustu nepříjemností s výměnou
prasklých součástí během sezóny.
Zkontrolujte dotažení vypouštěcího
šroubu čerpadla filtrace a filtrační
nádoby. Dbejte zvýšené pozornosti při
připojování hadic (sání x výtlak-dle
návodu). Další technologie (solární
ohřev, UV lampa, dávkovač chemie, …)
se připojují do oběhu mezi bazénem a
filtrací a to za výtlak filtračního zařízení.
Po zapojení celé bazénové technologie
dotáhněte všechny spoje a proveďte
tlakovou zkoušku. Plastové příruby se
závity dotahujte s citem, stačí je

dotáhnout ručně. Při užití nepřiměřené
síly může dojít k nevratnému poškození
spoj již nelze utěsnit bez výměny
komponent.
3) Dopuštění vody do bazénu
Dopusťte vodu cca do poloviny rámečku
skimmeru. V případě bazénů s
nafukovacím límcem, napusťte bazén cca
z 80%.
Nejvhodnější je pou žít vodu z
vodovodního řádu, která je již částečně
chemicky upravená. Napouštěním ze
studny můžete sice ušetřit peníze za vodu,
ale pravděpodobně vás nemine boj s
minerály, které voda obsahuje a připlatíte
si tak za bazénovou chemii, protože
minerály dokáží způsobit velkou
neplechu a kdo by se chtěl koupat v
nehezky zabarvené vodě, že?
4) úprava bazénové vody
Jak již bylo zmíněno, pokud napouštíte
bazén z vrtu, je potřeba použít přípravky
určené k úpravě tvrdosti vody.
Základem správného fungování bazénové
chemie je správné pH vody. Jelikož
všechny chemické výrobky jsou
uzpůsobeny pro určité pH a pokud
nebudete mít správné pH vody, můžete do
bazénu sypat, co chcete horem dolem, ale
nezabere to. Co s tím? Stačí si pořídit
tester na pH a změřit hodnoty. Správné pH
vody je mezi 6,8-7,2. je-li pH nižší,
zvýšíme ho pomocí přípravku pH plus.
Je-li naopak příliš vysoké, snížíme ho za
pomoci přípravku pH mínus. Měření pH
není jednorázovou záležitostí. Je
zapotřebí jej opakovat a kontrolovat
nejlépe jednou týdně.
Po srovnání pH přichází na řadu
dezinfekce vody, kterou provedeme
přípravkem Chlor šok nebo Chlorovým
granulátem). Tímto se zbavíte
nežádoucích zárodků řas a bakterií, které
by se mohly jinak rozšířit. Po 24 hodinách
přeměřte testrem koncentraci chlóru.
Neměla by být nižší než 0,3 mg/l. Nyní už
jen dáme do plováku chlorovou nebo
multifunkční udržovací tabletu, která se
postupně uvolňuje a ničí tak řasy a
bakterie průběžně. Stačí pak jednou za
týden měřením zkontrolovat pH a chlor
ve vodě. Ruku v ruce jde s chemií také
filtrování vody. Nejlepší je filtrovat
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alespoň 6 hodin denně a je nutné
pamatovat, že při vysokých teplotách a
větším provozu bazénu je nutné tuto dobu
navýšit.

Sháníte-li bazén, filtraci nebo si nevíte
rady s vodou v bazénu nemusíte nikam
daleko. Stačí zajít k nám a rádi vám
poradíme. A kde nás najdete? V Sibřině v

Říčanské ulici u odbočky na hřiště.
Napsal Pavel Liebscher a Ladislav Vacek
Foto Ladislav Vacek

ZTRACENÝ ČLÁNEK OPOZIČNÍ ZASTUPITELKY
Záhada ztraceného emailu
Tenhle článek jsem napsala po volbách do
zastupitelstva v listopadu 2014. Pak jsem
ho řádně odeslala na mail šéfredaktorky
Zebrinu paní Čermákové před uzávěrkou
vánočního vydání. Na stejný email jsem
už v minulosti poslala několik článků, a to
i do zmiňovaného vánočního čísla. Když
Nový Zebrin vyšel, můj text v něm nebyl.
Paní Čermáková se tehdy hájila tím, že se
email ztratil. Tedy, že ho nenašla ani ve
spamu nebo nevyžádané poště.
Ještě jsem se nesetkala s tím, že by se
email ztratil. (Buď má příjemce plnou
schránku, pak se mail vrátí odesílateli.
Nebo se najde ve spamu či nevyžádané
poště.)
Řekla bych, že snaha
nejrůznějších skupin ovlivňovat a
„cenzurovat“ obsah mediálních sdělení či
novin je mnohem častější. Nechci zde
nyní řešit, jaká budoucnost nás čeká s
příchodem nových vlastníků mediálních
skupin a vydavatelství novin a časopisů.
Taková úvaha se do mého článku
nevměstná. Kde se však snaha o cenzuru
či autocenzuru projevovala dlouhodobě,
jsou tzv. radniční periodika (pod tuto
definici spadá i Nový Zebrin). Došlo to
tak daleko, že tento neutěšený stav přiměl
poslaneckou sněmovnu k úpravě tzv.
tiskového zákona (46/2000 Sb.) ve vztahu
k radničním periodikům. Ve stručnosti se
v zákoně říká, že vydavatel takového
periodika je povinen poskytovat
OBJEKTIVNÍ a VYVÁŽENÉ informace
o územním samosprávném celku a
poskytnout přiměřený prostor pro
uveřejnění sdělení vyjadřující názory
členů zastupitelstva (čímž ochraňuje
především ty zastupitele, kteří představují
alternativní postoj vůči vládnoucí
politické skupině tedy tzv. Opozici).
Rudý Zebrin
Před nedávnem jsem historku o ztraceném
mailu vyprávěla svým známým a ti mi na

to odpověděli: „Co chceš vždyť se
Novému Zebrinu přezdívá Rudý Zebrin!“
Tohle sdělení, jakkoliv řečeno v legraci,
se mě hluboce dotklo. Vzpomínám si, jak
jsem před lety vítala vznik obecního
časopisu jako platformy, která nás dokáže
spojovat. Dnešní povaha Zebrinu však
spíše nahrává proklamacím, které se ve
své manipulativnosti inspirují v době
(doufám) již minulé a rétorika článků
(především pak článků pana Lukavského)
mi připomíná podobně klamavou rétoriku
Rudého práva. Z mého pohledu dnešní
Zebrin spíše rozděluje a nedává prostor
pro sdělení odlišného názoru. Činí to
navíc zcela nepřijatelným způsobem, kdy
svoji jednostrannost schovává za
neuvěřitelné historky o ztraceném mailu.
Málokdy se také stává, že osočovaná
osoba dostane prostor k vyjádření se k
předmětnému článku ještě před jeho
uveřejněním, což by mělo být obvyklou
praxí u vyvážené a objektivní novinařiny.
Musí se potom pracně domáhat
dodatečného sdělení dle tiskového
zákona, které ale vyjde až dlouho po
uveřejnění dehonestujícího článku.
Zároveň si však nemyslím, že by měl
Nový Zebrin na barevném papíře a za
peníze nás všech otiskovat „pouze“
recepty na bábovky nebo osmisměrky pro
děti, jakkoliv i oddech a zábava jsou jeho
nedílnou součástí. Nový Zebrin nemůže
zůstat netečný k politickému a
společenskému životu našich obcí, byť to
může být někdy nepříjemné a mnohdy
konfrontační. Zebrin by ale měl mít ve své
redakční radě lidi, kteří tuto veřejnou
diskuzi svým nezávislým postojem
otevřou, moderují, kriticky ji nahlížejí,
usazují ji do kontextů historických i
společenských a dbají přitom na
dodržování zákonů, etiky a novinářské
cti. Osobně se domnívám, že právě
absence výše uvedeného vede občany k

posměchu a nepěkných přezdívkám typu
„Rudý Zebrin“.
Můj článek
Nyní tedy navážu sdělením, které sice
mělo vyjít již prosinci, ale jeho obsah je
stále platný.
Tento článek píšu jako nově zvolená
zastupitelka za volební sdružení „Sibřina
a Stupice společně“, jehož kandidáti Petr
Vítek, Ondřej Veškrna, Kamil Salajka a já
jsme se stali novými zastupiteli. Naše
kandidátka vyhrála volby celkovým
počtem 40,24% všech hlasů.
Rádi bychom všem voličům poděkovali
za jejich hlasy, jejich mandát bereme
velmi vážně. Jak jsme již po volbách
anoncovali, vyvolali jsme povolební
jednání s ostatními zvolenými kandidáty
postupně podle jednotlivých kandidátek.
Oslovili jsme pana Nováka, Knytla a
Koštejna za Sdružení pro Sibřinu a
Stupice, paní Kubánkovou za Sibřinskostupický spolek a paní Klapkovou za
Spolek „Za obec krásnější“. Oslovení
trvali na hromadné schůzce všech
zastupitelů. Ačkoliv oceňuji, že se s námi
nakonec sešli na dvou schůzkách, jejich
vůle jednat o kompromisu, který by
zohlednil výsledky voleb, byla téměř
nulová. Nejprve jsme byli postaveni před
fakt, že ačkoliv vstupovali tito kandidáti
do zastupitelstva z různých kandidátek,
de facto se jednalo o stejnou skupinu lidí,
která představuje jednolitou formaci.
Dozvěděli jsme se, že má tato formace v
zastupitelstvu pět hlasů proti našim
čtyřem, a tudíž vlastní potřebnou
nadpoloviční většinu k prosazení svých
kandidátů do čela obce.
Osobně vnímám výsledky voleb tak, že
voliči dali svou volbou jasně najevo, že se
máme pokusit mezi s sebou dohodnout,
najít kompromis, který by byl ku
prospěchu celé obci.
Proto jsme navrhli ostatním, aby s
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ohledem na naše vítězství ve volbách
zvážili variantu, kdy by starosta vzešel z
naší kandidátky a místostarosta by byl
kandidát z jejich pětice. Byli jsme
připraveni i na smysluplný protinávrh
(například, že by si protistrana ponechala
starostu a my navrhli místostarostu), ale
dozvěděli jsme se, že již mají o
kandidátech na starostu a místostarostu
jasno. Jejich kandidátem na starostu byl
pan Novák, kterému poskytli možnost
vybrat si na post místostarosty člověka,
jemuž důvěřuje a s nímž se mu nejlépe
spolupracuje. Tímto člověkem je pan
Knytl, rovněž z jeho kandidátky, která
obdržela 28,9% hlasů.
Jak jsem již uvedla na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce, tuto variantu
jsme nepodpořili.
Domníváme se, že tato varianta
nerespektuje vůli voličů a nectí počty
hlasů, které získali jednotliví zvolení
kandidáti. Takové chování vůči voličům
považujeme za nepřijatelné.

Dalším důvodem je fakt, že pokud se naše
uskupení nemůže v klíčové pozici podílet
na správě obce, neumožní nám to aktivně
prosazovat náš volební program. Lidé ve
vedení obce mají totiž oproti běžnému
zastupiteli řadu pravomocí a povinností.
Starosta a místostarosta tvoří obecní úřad
- jednají za obec navenek, činí
rozhodnutí, volí priority obce a navrhují
zastupitelstvu, jak tyto priority řešit nebo
jakými projekty se bude zastupitelstvo do
budoucna zabývat.
Zároveň jsme na ustavujícím zasedání
nenavrhli vlastní kandidáty, byť jsme
přesvědčeni, že Petr Vítek jako starosta a
Ondřej Veškrna jako místostarosta by byli
pro obec přínosem. Nicméně s ohledem
na to, že protistrana byla už předem
dohodnutá na hlasování a žádný
kompromis nepřijala, není v současné
době v našich silách tuto variantu
prosadit.
Jak sdělil na ustavujícím zasedání Petr
Vítek z naší kandidátky, přecházíme do

aktivní opozice. To však neznamená, že
nebudeme nic dělat. Zároveň však
nemůžeme nést zodpovědnost za kroky,
které toto vedení obce uskuteční s
podporou svých zastupitelů. Chápeme
opozici jako standardní součást funkční
demokracie, která plní důležitou úlohu
kontroly a kritiky vedení obce, funguje
jako nabídka alternativ a je připravena
vedení v případě potřeby nahradit.
Prakticky to především znamená, že
budeme dávat protinávrhy k řešením a
projektům, které bude vedení obce
předkládat na veřejných zasedáních.
Zajistíme informovanost občanů a
věcnou diskuzi nad připravovanými
projekty. Budeme aktivně působit v
kontrolních funkcích zastupitelstva, tedy
v kontrolním a finančním výboru, a
účastnit se veřejných zasedání a dalších
jednání, ke kterým budeme přizváni.
Veronika Slámová, opoziční zastupitelka
a předsedkyně kontrolního výboru

VELKÁ POLITIKA NA MALÉ VESNICI
Můj článek je reakcí na článek paní
Veroniky Slámové.
Myslím, že každý v naší obci moc dobře
ví, že jednotlivé spolky a sdružení, která
kandidují do obecních voleb, nejsou
politické strany v pravém slova smyslu,
ale jsou to jen formální sdružení
seskupená pro tento účel. S jakým
úmyslem a cílem lidé v těchto sdruženích
kandidují, vysvětluje jejich volební
program. Kdysi dávno jsme slyšela z úst
pana Petra Vítka názor, že přeci na naší
malé vesnici si na žádnou velkou politiku
nehrajeme a že jde především o program
daného sdružení a kandidaturu osobností.
A ejhle po několika letech by se najednou
velká politika na malou vesnici hodila...
Dělení 9 členného zastupitelstva na
opozici a koalici mi přijde více než
směšné. Nehledě na to, že politické
programy všech spolků a sdružení jsou
velmi podobné. Práce zastupitele a
především starosty a místostarosty, pokud
je neuvolněný, je opravdu velká. Zahrnuje
spoustu byrokratické a administrativní
práce, kterou nemůže v současné době

pojmout jedna referentka zaměstnaná na
tříčtvrteční úvazek. Dle mého názoru je
agenda už tak velká, že úřad potřebuje
dalšího člověka, který by ideálně pracoval
i na všech dotačních programech a obec
by tak měla větší šanci získat víc peněz,
vyplatilo by se to. Nepředpokládám, že
někdo ze současných zastupitelů má čas
starat se o dotační tituly, je s tím opravdu
hodně práce. Nikdo ale v tomto takzvané
opozici nebrání. Za uplynulé čtyři měsíce
jsem z řad opozice zatím neviděla žádný
konstruktivní pracovní návrh. Stěžuje si,
že nemá informace. Všechny informace
jsou na úřadě zastupitelům k dispozici a
můžou do nich nahlížet. Rozsáhlé debaty
na veřejných zasedáních k
projednávaným bodům opravdu nechápu.
Kdyby opozice byla konstruktivní,
informace si vyžádá a k projednávaným
bodům si informace nastuduje. Neustálé
počítání, která varianta je výhodnější, si
přeci může každý zastupitel sám doma
spočítat a podle toho k bodu hlasovat.
Těším se, že s lepším počasím a
přicházejícím jarem zavane do opozice

pracovní a konstruktivní vítr a že nebude
brát za odvedenou práci jen výstup
kontrolního výboru či zprávu
inventarizační komise, to by bylo trochu
málo.
Ráda bych se ještě zamyslela nad tím, co
vlastně běžného člověka z obecní politiky
zajímá. Jsem realista, zajímá ho jen to, co
se ho bezprostředně týká. Po jak upravené
cestě jezdí, zda si má kam jít hrát s dětmi,
kdy bude vybudovaná kanalizace, kolik
jezdí autobusových spojů, atd. Nic jiného
ho nezajímá, berte to prosím v potaz.
Děkuji, zastupitelka Mgr. Markéta
Klapková
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Pár poznámek k příspěvku paní Slámové, aneb jak příhodně oslavit „Vítězný únor“
Milí čtenáři našeho časopisu. Po přečtení
příspěvku paní Slámové, jsem chvíli
nevěděla, jestli se mi to snad jen nezdá.
Paní Slámová plane svatým rozhořčením
nad tím, jak je naší „opozici“ bráněno ve
vyjádření vlastních názorů a dokonce
rozvíjí úvahy o jakési cenzuře a „Rudém
Zebrinu“.
Myslím, že každý soudný čtenář si sám
udělá obrázek, zda v našem časopise
někoho cenzurujeme nebo někomu
bráníme ve vyjádření jeho názorů.
Ohlédnu- li se za deseti čísly Nového
Zebrinu mohu s klidným svědomím říci,
že jsme vždy zveřejnili všechny
příspěvky, aniž bychom je nějak redakčně
upravovali. Již od počátku dodržujeme
zásadu, že pokud se příspěvek dotýká třetí
osoby, dáváme každému možnost se k

takovému příspěvku vyjádřit. Jediné naše
zásadní kritérium je, že příspěvky nemají
být vulgární a urážlivé. Myslím, že
příspěvek paní Slámové za urážlivý
považovat lze, přesto jej zveřejňujeme.
Připadá mi docela symbolické, že ke mně
příspěvek dorazil přesně na den výročí
tzv. „Vítězného února“ tj. 25.2. Rétorika
paní Slámové mi opravdu připomněla
články doby dávno minulé, kdy nám všem
vládla jediná správná strana.
Nehodlám s paní Slámovou debatovat o
tom, jaký má být obsah našeho časopisu.
Snažíme se, aby náš časopis byl čtivý a
barevný svým obsahem pro všechny
věkové kategorie. Snažíme se přinášet
především zprávy o dění v obci a trochu
zábavnou formou seznamovat čtenáře se
zajímavými lidmi, našimi sousedy.

Snažíme se zaujmout všechny věkové
kategorie, proto zveřejňujeme zajímavé
recepty, pozvánky a občas i hrátky pro
děti. To vše nám ve starém Zebrinu
chybělo, povětšině byl pouze vitrínou
hnutí Sosák, nikoliv otevřeným
časopisem pro všechny spolky a občany
našich dvou obcí, tak jak se o to snažíme
nyní. Máme radost z toho, že si k nám již
čtenáři našli cestu, soudím tak dle
příznivých ohlasů. Někteří čtenáři nás
sami žádají o možnost inzerce nebo
příspěvků. Pevně věřím, že Vám Nový
Zebrin bude dělat milou společnost i
nadále. Děkuji za dosavadní přízeň všem
našim čtenářům a přispěvatelům.
Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka
Nového Zebrinu.

Reakce na příspěvek paní Slámové
Ráda bych, jako redaktorka obecního
zpravodaje, reagovala na příspěvek paní
Slámové, v rámci kterého je mj. napadán
zpravodaj Nový Zebrin .
Dle toho, co je zde uvedeno, soudím, že
autorka příspěvku má poněkud zkreslené
informace a to nejen ohledně obecního
zpravodaje Nový Zebrin a ráda bych se k
některým bodům vyjádřila.
To, že autorka nazývá obecní zpravodaj
„Rudým Zebrinem“ je zcela mimo moje
chápání a s ohledem na autorčino vzdělání
nechápu, jak toto označení může veřejně
vypustit z úst. Je zde patrný určitý stupeň
inteligence toho, kdo tento název
vymyslel. Upřímně, autorka má opravdu
zvláštní známé, pokud mají v dnešní době
takovéto názory.
Co se týče tvrzení, že v Novém Zebrinu
nyní občané naleznou barevné stránky (ve
srovnání s předchozím Zebrinem v jeho
černobílé variantě) a dochází tím k
nehospodárnému nakládání obecních
financí, k tomu mohu dodat pouze
následující: Barevná strana je strana
titulní a potom strana poslední, která je
určena pouze inzerentům. Jako zastupitel
má autorka možnost zjistit, o kolik příp.
zda vůbec, se náklady na obecní zpravodaj
oproti minulým létům zvýšily. V tomto
případě mohu za redakci Nového Zebrinu
říci, že my rozhodně máme svědomí čisté.

Právě díky možnosti barevné inzerce,
kterou u nás stále častěji využívají
podnikatelé a firmy z okolních obcí,
získáváme finanční prostředky, které dále
využíváme k neustálému zkvalitňování
obecního zpravodaje pro občany. Co
občany ale rozhodně nezajímá, a to by
autorka zjistila, kdyby svůj jistě
drahocenný čas trávila také s ostatními
lidmi a nejen se stejně smýšlejícími
osobami, jako je ona sama, jsou neustálé
„žabomyší“ války, které vede bývalé
vedení obce s nynějším vedením.
Neustálé osočování, kdo komu ublížil,
kdo koho urazil, kdo co kde ukradl a
podobné hlouposti. Naopak, máme velmi
pozitivní odezvu od lidí, kteří tady žijí
spolu s námi, že nynější podoba Nového
Zebrinu je baví, s chutí si přečtou články o
akcích, které proběhly nebo budou
probíhat u nás v obci. Rádi si vyluští
křížovku, maminky si rády odpočinou,
když děti malují nebo se zabaví právě nad
stránkami našeho zpravodaje. Lidé totiž
mají negativ ve svém životě dost a
nepotřebují se tím zabývat ještě na
stránkách obecního zpravodaje. Pokud
má autorka příspěvku potřebu neustále
někoho napadat, další možností, jak
sdělit svůj názor ostatním je, rozdávat jej
vytištěný na náměstí..Možná i sama
autorka příspěvku by si měla zkusit upéct

či uvařit něco dobrého, dle našich receptů.
Pak by třeba neměla potřebu a čas
neustále někoho urážet, komandovat a
poučovat. Co se týče článků pana
Lukavského, je vidět, že náš obecní
zpravodaj nečte autorka moc pozorně.
Pokud by tak totiž činila, zjistila by, že
jeho články neotiskujeme a pokud ano, je
to pouze reakce na něco, co se ho osobně
týkalo nebo se jedná o jeho příspěvky z
jím pořádaných akcí, které jsou velmi
hojně navštěvovány širokou veřejností.
Pana Lukavského jsme s paní
šéfredaktorkou již na počátku vydávání
Nového Zebrinu požádaly, aby si svoje
rovněž „velmi výživné“ články
zveřejňoval jinde, nikoliv v obecním
zpravodaji. Tuto dohodu pan Lukavský
také dodržel a založil si svůj web, což
určitě autorka jistě ví. Nechceme, aby
kdokoliv, kdo se cítí ukřivděn, využíval
stránky obecního zpravodaje k
neustálému boji a vyřizování účtů.
Vyřiďte si to na osobních schůzkách a
neotravujte s tím obyčejné lidi. Ti mají
svých starostí dost i tak.
Zamyslela se někdy autorka příspěvku
nad tím, proč občané nechodí na veřejná
zasedání obce?? Jako zastupitelka obce
jistě chce, a ve skrytu duše v to i pevně
věřím, aby se nám zde všem dobře žilo.
Možná by ale nebylo od věci, aplikovat
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SOS forum
toto motto obce také v praxi. Sdružení
SOSák pořádá řadu zajímavých a hezkých
akcí. Příspěvky o těchto akcích rády

zveřejňujeme. Myslíme si, že to lidé z naší
obce ocení mnohem více, než články plné
osočování a negativních emocí.

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
(redaktorka Nového Zebrinu)

Představujeme Vám
Rozhovor se Stanislavem Podlipným
juniorem
Ahoj Stando, v minulém čísle Zebrinu
jsem zpovídala tvého tatínka a teď tedy
bych si ráda popovídala s tebou. Vždy
jsem si vážila lidí, kteří dokáží
pokračovat v řemesle svých otců nebo v
tvém případě de facto budovat rodinnou
tradici podnikání v pohostinství, přestože
tvůj otec nebyl od počátku majitel
restaurace. Dělal i leccos jiného, ale ty jsi
vlastně od svých začátků v pohostinství
pracoval. Nebo to bylo jinak?
Já jsem v Sibřině vyrůstal a odmala jsem
se pohyboval v prostředí tatínkovy
restaurace. Pomáhal jsem mu nejprve jako
číšník na place a vůbec, co bylo třeba.
Hned po skončení základní školy jsem se
vyučil kuchařem. Na praxi jsem už byl
tady u táty, ale než jsem sem nastoupil na
stálo, musel jsem ještě absolvovat tzv.
civilku (civilní služba v armádě).
Nechtělo se mi totiž na vojnu, a tak jsem
využil možnosti nastoupit tzv. civilní
službu, kde jsem byl rok a půl.
Od roku 2004 jsem pak nastoupil k otci
jako zaměstnanec a od roku 2007 jsem
samostatný podnikatel. Já stále vařím a v
kuchyni mi pomáhá moje sestra Veronika.
Samozřejmě tu pracuje i moje manželka ,
v restauraci mám ještě jednu
zaměstnankyni na obsluhu.
Vidíš, to jsem se tě chtěla zrovna zeptat,
jestli jsi ženatý. Omlouvám se, ale nějak
mi uniklo, že ses oženil.
Ano ženil jsem se v roce 2009 v srpnu a
tady jsme měli hostinu.
A co děti?
Zatím děti nemáme, (smích, jednou ten
čáp přiletět musí).
Znám tě také jako DJ Stanleyho. Jaký je
tvůj vztah k hudbě a jak ses k tomu
dostal?
No, když už jsem tu začal podnikat, tak mě
napadlo, že by tady šlo něco pořádat, a tak
jsem se z vlastní iniciativy o to začal
zajímat, nakoupil jsem si potřebnou

aparaturu a načerpal potřebné znalosti.
Je to můj koníček. Hudbou po práci
relaxuji. Příležitostně hraji i jinde na
různých oslavách.
Jakou muziku posloucháš a pouštíš
nejraději?
Nemám vyhraněný žánr, ale na
diskotékách pouštím 90. léta až po
současnou muziku (house music). Občas
samozřejmě i něco staršího. K mým
oblíbeným kapelám a zpěvákům patří
Michael Jackson, Green Day to je punk
rock, Offsprings. Z českých kapel a
sólistů pak například - Olympici, Kabáti,
Václav Neckář , Jirka Schellinger. Mám
rád všechno možné .
Jak dlouho už se tomu věnuješ? Jak se
na takovou zábavu připravuješ? Máš
nějaký konkrétní plán, co budeš hrát?
No dělám to už asi 4 roky. A jak se
připravuji? (úsměv) Já nepoužívám play
list, spíš se řídím náladou publika a
reaguji na jejich přání. Začínám od
starších hitů až po moderní písničky. Je to
spíš mix, neplánuji to nijak dopředu. Na
závěr pouštím obvykle nějaké pomalejší
ploužáky. Používám profi aparaturu od
Pioneeru a k tomu software native
instrument (říká se tomu traktor).
Časem chci koupit i gramofony.
No vida, gramofon, tomu rozumím. Taky
mám jeden doma, ale bohužel mi teď
nefungují reprobedny. Jaké je věkové
složení tvého publika, chodí tam i starší
třeba jako já ?
Chodí k nám lidi tak od 25 let do 45 let, ale
možná i do 50 let (když jsem se trochu
zatvářila). Fakt je, že starších moc
nechodí.
Kromě hudby a restaurace máš čas i na
jiné koníčky na nějaké sporty třeba?
Jako kluk jsem hrál fotbal a občas
„skejtoval“ na skateboardu, ale na to už
dnes není moc čas. Spíš relaxuji při
hudbě.
Ty jsi ale docela akční a pořádáš ve své
restauraci nejen diskotéky, ale i jiné

akce. Pochlub se našim čtenářům, aby
věděli, nač se mohou těšit.
Pravidelně tu pořádáme silvestrovské
zábavy, pouze letos jsme tu měli
uzavřenou společnost, Další pravidelnou
akcí je Halloweenská party, Karneval pro
děti a večer pak pro dospělé.
Letos to bude Gulášfest (viz samostatná
pozvánka v Zebrinu). V rámci Gulášfestu
vystoupí tři kapely:
Patrola Šlapeto (to je mladší generace
známé kapely Šlapeto), Wyrton a
Vackova pěna, obě hrají bluegrass.
Guláše bude hodnotit jednak odborná
porota, kde bude známý herec, kaskadér
a gurmán Zdeněk Srstka, Antonín
Škoda, Jiří Ejchner z asociace kuchařů.
Vstupné bude zdarma, ale je možno si
zakoupit degustační lístky a zúčastnit se
tak hodnocení soutěžních gulášů. Ti co si
lístek zakoupí, mohou ochutnávat guláše
připravované již od rána od 10,00
soutěžními týmy a pak budou přidělovat
jednotlivým týmům body. Na závěr bude
vyhodnocen nejlepší guláš. Vlastní
degustace vypukne mezi 14,00 a 15,00
hodinou, kdy začnou hrát i kapely. Vařit se
bude z hovězího masa, to dostane každý
soutěžní tým od nás, a dále bude mít k
dispozici kotel a dříví. Ostatní
ingredience si donese každý soutěžící
sám.
V červnu 13. 6. pak plánujeme opět ve
spolupráci s obecní knihovnou taneční
zábavu, tentokrát bude hrát k tanci i
poslechu Kapela Aréna, která působí již
na profesionální úrovni.
Měli jsme tu i rokenrol kapelu Vintage
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Představujeme Vám
band až z Ústí n. Labem.
Příležitostně se tu konají i šipkové
turnaje, zejména Memorial Cup Jirky
Kloučka vždy v prosinci, hraje se tu liga,
domácí team Bernard Sibřina, ale zahrát
šipky si sem může přijít kdokoliv.
Stando, já ti moc děkuji za příjemný
rozhovor a přeji hodně úspěchů a
spokojených strávníků a také mnoho
nápadů na další akce. Ještě než se
rozloučíme, poprosím tě o tvůj oblíbený
recept, který si můžeme doma vyzkoušet.
Já si moc rád občas doma připravuji
klasický anglický rostbíf.

Recept na anglický roastbeef.
Suroviny: Vysoká roštěná cca 1-2 kg
(chce to kvalitní roštěnou, aby maso
nebylo pak tuhé)
kremžská a plnotučná hořčice, olivový
olej, sůl, pepř.
Postup:
Maso budeme marinovat vcelku. Napřed
osolíme, opepříme, pak do masa
vmasírujeme kremžskou a plnotučnou
hořčici a pokapeme olivovým olejem.
Necháme 24 hodin odležet v ledničce.
Pak dáme na rozpálený tuk na pánev a

necháme maso tzv. zatáhnout. Přendáme
do pekáčku a pečeme ¾ hodiny na 150°C.
Maso krájíme na kráječi nebo ostrým
nožem na tenké plátky.
Maso má být svrchu propečené a uvnitř
růžové a šťavnaté. Podáváme s chlebem
nebo vařeným bramborem teplé i studené.
Lze doplnit jemnými zeleninovými
saláty.
Přeji dobrou chuť.
Rozhovor vedla Zuzana Čermáková, Foto Zuzana
Čermáková

Zahradník Šikula radí
Zatočte se slimáky - jednou provždy!
Slimák - návštěvník, kterého na své
zahradě nikdo nevidí rád. Určitě patříte
také mezi ty, kteří s nimi každoročně svádí
nelehký boj. Otázkou však zůstává, jak je
tento boj účinný.
V posledních letech se po celé Evropě
právě slimáci stali největší pohromou pro
naše zahrady a jejich počet stále stoupá.
Neustálý nárůst jedinců je způsoben
rozšířením plzáka španělského, který se k
nám dostal v roce 1991.
Skutečnost, že se slimáků ze zahrad nelze
tak lehce zbavit, je dána také tím, že nemá
žádné přirozené nepřátele, dokonce je
odolný vůči parazitům, které běžné druhy
slimáků napadají.
Mezi lidmi panuje mylný názor, že silné
mrazy slimáky zničí. Pravda je ale taková,
že by u nás musely panovat mnohem
silnější a déletrvající mrazy, ale za takové
zimy, jako jsou poslední roky, se
slimákům ani vajíčkům nic nestane,
přezimují totiž hodně hluboko v zemi.
Záleží ovšem na lokalitách, na horách
může být situace o něco málo pozitivnější.
Abychom mohli se slimáky účinně
bojovat, je dobré znát jejich způsob
života. Slimáci jsou oboupohlavní, tzn. že
jeden jedinec má samčí i samičí pohlavní
orgány. Po oplodnění snáší vajíčka do
půdy, především do jejich dutin. Příští jaro
se vylíhnou mladí jedinci (cca za 40 dnů),
přičemž slimáci mohou mít několik

generací a v jednom roce snést stovky
vajíček.
Slimáci jsou velmi nenároční, jediné,
čeho potřebují dostatek, je voda, ta totiž
tvoří větší část jejich těla. Z tohoto
důvodu se slimáci přes den drží zahrabáni
na vlhkých místech v půdě a od soumraku
do rána opouštějí své úkryty a hledají
potravu. Nejaktivnější jsou po dešti a po
zálivce, za sucha jsou ukryti v půdě.
Výskytu slimáků lze předcházet
jednoduchými radami, např. zalévejte
rostliny pouze ráno, pravidelně
prokypřujte půdu, abyste narušili jejich
úkryty v půdě. Na okraje záhonů
vysazujte rostliny, které slimákům tak
moc nechutnají, např. orlíček, bergénie,
kontryhel, rozchodník, řeřichu, příp.
použijte menší plůtky a ohrádky. Mezi ty
„osvědčené“ rostliny patřily afrikány, ale
ukázalo se, že si na nich slimáci docela
slušně pochutnávají. Další babskou radou
bylo vysypat jako obrubu záhonu popel,
přes něj se slimákům špatně leze. Stejný
účinek má také alobal, kterým obalíte
okolí rostliny. Otázkou však zůstává, kdo
z nás by si chtěl popelem či alobalem
hyzdit záhony.
Takže, co na ně platí? Někdo možná
namítne, že na své zahradě nebude
používat žádnou chemii, ale v případě tak
zákeřného nepřítele, jakým slimák
bezesporu je, není moc na výběr.

Chemické přípravky hubící slimáky se
nazývají moluskocidy a jsou převážně ve
formě granulí. Jedovatých granulí je na
trhu celá řada, ale pokud se po zahradě
pohybuje také nějaký mazlíček v podobě
pejska či kočičky, musíte aplikovat pouze
takové, které vašemu mazlíčkovi v
případě pozření neublíží.

Běžné granule fungují tak, že se slimák po
jejich pozření doslova „vysliní“, takže na
záhonech krom cestičky slizu zůstávají
uhynulí slimáci.
Mezi nejčastější návnady patří přípravek
Vanish Slug Pellets, který je velmi účinný
a také velmi jedovatý a to nejen pro
slimáky, ale také pro domácí mazlíčky a
pro děti, které by mohly mít touhu
granulky ze záhonku ochutnat.
Na trhu je však ještě jeden přípravek s
názvem Ferramol. Účinkuje pouze proti
slimákům, vůči domácím mazlíčkům je
neškodný. Další výhodou je fakt, že
nezpůsobuje jejich vyslinění, takže na
záhonu nenajdete ani sliz, ani uhynulé
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jedince. Slimák se totiž po jejich pozření
cítí nasycen a zalézá trávit pod povrch
půdy, odsud však už nevyleze. Účinek
granulí se nesnižuje ani vlivem vlhka,
pouze nabobtnají a pro slimáky jsou stále
velmi atraktivní potravou. Ferramol navíc
díky svému složení, funguje jako železité
a fosforečné hnojivo na záhoncích. Krom
granulí můžete vyzkoušet např. past v
podobě zapuštěného hrnečku s pivem,
kam se nachytají. Sesbírané je můžete v
kbelíku posolit. Jelikož vajíčka kladou do
záhonů, musíte jim překazit cestu na
záhon, např. lemem z mulčovací kůry či
štěrku větší frakce, můžete obojí ještě
polévat slabou kávou, ta je prý pro
slimáky jedovatá. Někdo dává kolem
záhonů plech s ostrým okrajem, který
nepřelezou.
Z agrotechnických zásahů dobře funguje
zrytí záhonů na podzim, min. do 20-ti cm,
jedině tak se vajíčka z půdy dostanou na
povrch a v zimě je zahubí mráz.

objevovat i slimáci, kteří rašící a šťavnaté
rostliny přímo milují..
Další možností, jak ochránit svoji zahradu
proti nájezdům slimáků, je pořízení
kachen. Máte-li dostatečně velkou
zahradu, kde lze vybudovat menší vodní
plochu, tak si rozhodně pořiďte kachny, ty
totiž slimáky přímo milují.A kdybyste
nevěděli, co s posbíranými slimáky, baští
je i další domácí zvířátka, jako jsou
prasata nebo slepice.
Důležité je, vyrazit do boje se slimáky
včas. Jakmile se oteplí a začnou rašit
bohyšky (Hosty) a jiné trvalky, začnou se

Přeji krásné jaro a vítězný boj se slimáky.
Jiřina Neckářová

Zahradník Šikula

(www.zahradniksikula.cz)

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

Fotbalisti
SK VIKTORIA SIBŘINA 2015
Příprava SK Viktoria Sibřina na jarní sezonu 2015
Do jarní přípravy na jarní část sezony 2014/2015 jsme nastoupili 22. 1. 2015. Na trenérském postu zůstal Milan Babovák, asistentem
se stal bývalý brankář našeho mužstva Jan Šrámek a vedoucího mužstva je Zdeněk Randa starší. Do mužstva se vrátili po zranění
František Chumlen, Jan Chumlen, Paul Baker a Lukaš Novotný. K ukončení hostování došlo u Michala Brabce, který se vrátil do
mateřského klubu Újezdu nad Lesy. Do mužstva přišel na hostování Radek Teč z SK Zápy, z Bohemians Střížkov přišel na hostování
brankář Matúš Motovský, z Admiry Praha se zapojí do mužstva Petr Octábec. V součastné době probíhají jednání se Sportovním
Sdružení Ostrá ohledně hráče Tomáše Birkuše. Mužstvo trénuje 2x týdně na umělé trávě v našem areálu a v neděli se hrají přípravné
přátelské zápasy. Mužstvo již odehrálo tyto zápasy:
22.2. 2015
1. 3. 2015

SK Viktoria Sibřina : Sokol Škvorec
SK Viktoria Sibřina : Sokol Dolní Břežany

2 : 2
3 : 3

Další zápasy nás čekají:
8. 3. 2015 SK Viktoria Sibřina : Sokol Újezd nad Lesy /dorost/ 10,30 hod.
Hřiště Újezd, Praha 4
15. 3. 2015 ČAFKA Praha "B" : SK Viktoria Sibřina 15,00 hod. hřiště ČAFKA
Následující týden 22. 3. 2015 v 15,00 hodin se již hraje mistrovský zápas na hřišti
v Šestajovicích.
V součastné době, po odehrání podzimní části soutěže, jsme na 12. místě tabulky.
Mladší a starší přípravka SK VIKTORIA SIBŘINA
Vážení rodiče a mladí sportovci,
rádi bychom Vám představili již plně fungující přípravný tým SK Viktoria Sibřina „Sibřinský válec“. Za plné a nekončící podpory
rodičů se nám daří vést družstva přípravek - mladší (6-8let) a starší (8-10let). Po zimních trénincích v klánovické a kolodějské hale,
pilně trénujeme každé úterý a čtvrtek od 17:00 na hřišti v Sibřině. Nově jsme do jarní přípravy ještě zařadili pondělní přátelská utkání
s TJ Sokol Škvorec.
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Fotbalisti
Po úspěšném loňském letním soustředění máme i pro letošní rok toto zajištěno v krásném horském prostředí Smejkalovy boudy
(2. 8. - 8. 8. 2015).

Mladší a starší přípravka SK VIKTORIA SIBŘINA 2015

Termíny mladší přípravky - http://www.psksibrina.cz/
Místo turnaje datum čas
TJ SKK Hovorčovice A 28. 3. 2015 so 9:30 hod.
SK Viktorie Jirny 11. 4. 2015 so 9:30 hod.
FK Brandýs - Bol. 26. 4. 2015 ne 13:00 hod. hř. Brandýs n/L.
SK U. Čelákovice 3. 5. 2015 ne 10:00 hod. hř. U Hájku (Union)
TJ Aero Od. Voda 16. 5. 2015 so 9:00 hod.
SK Viktoria Sibřina 30. 5. 2015 so 9:00 hod.

Termíny starší přípravky
Místo turnaje datum čas
SK Strančice 28. 3. 2015 so 9:00 hod.
TJ Slavia Radonice 11./ 12. 4. 2015
TJ Sokol Škvorec 18./ 19. 4. 2015
TJ Kunice B 3. 5. 2015 ne 9:00 hod.
SK Viktoria Sibřina 16. 5. 2015 so 9:00 hod.

Termíny mladší přípravky - http://www.psksibrina.cz/
Termíny starší přípravky
Místo turnaje datum čas
Místo turnaje datum čas
TJ SKK Hovorčovice A 28. 3. 2015 so 9:30 hod.
SK Strančice 28. 3. 2015 so 9:00 hod.
SK Viktorie Jirny 11. 4. 2015 so 9:30 hod.
TJ Slavia Radonice 11./ 12. 4. 2015
FK Brandýs - Bol. 26. 4. 2015 ne 13:00 hod. hř. Brandýs n/L.
TJ Sokol Škvorec 18./ 19. 4. 2015
SK U. Čelákovice 3. 5. 2015 ne 10:00 hod. hř. U Hájku (Union)
TJ Kunice B 3. 5. 2015 ne 9:00 hod.
TJ Aero Od. Voda 16. 5. 2015 so 9:00 hod.
SK Viktoria Sibřina 16. 5. 2015 so 9:00 hod.
SK Viktoria Sibřina 30. 5. 2015 so 9:00 hod
.
Závěrem za trenérský tým děkujeme všem, kteří nás podporují v dobré věci, mimo jiné, rodičům, dětem, sponzorům,
obci a vedení SK Viktoria Sibřina.
P.S.: Stále doplňujeme své řady o nové hráče (příspěvek 1000,- za pololetí).
Bližší informace na www.psksibrina.cz.
Kukačka Zdeněk
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Recepty
Velikonoční beránek z majonézy
Hellmann´s
Jelikož se nám pomalu blíží Velikonoce, přinášíme vám
tentokrát trochu netradiční recept na velikonočního beránka. Je
to poměrně rychlé a všem bude určitě moc chutnat.
Potřebujeme:
1 ½ hrnečku polohrubé mouky
1 hrneček mléka
1 hrneček cukru krystalu
250 ml majonézy Hellmann´s
1 prášek do pečiva
1 kávová lžička citronové kůry
Do mísy dáme majonézu a cukr, zamícháme a postupně
přidáváme mouku a mléko, prášek do pečiva a citrónovou
kůru.
Do vymazané a strouhankou vysypané formy vléváme
polořídké těsto a pozvolna pečeme při 180 °C cca 50-60 min.

Tvarohové těsto: Rychlé, levné, čerstvé
Tvarohové těsto je nenápadná zbraň, kterou máme vždy v záloze. I ti, kteří nemají v pečení zálibu, chybí jim zkušenosti, či se
jim nedostává času, jsou při pečení z tvarohového těsta úspěšní.
Nevyplatilo by se uzavírat sázku s někým, kdo prohlašuje, že z tvarohového těsta napeče na celé vánoční svátky, silvestra
nevyjímaje. Vyhrál by, přesvědčili jsme se o tom.
Upekli jsme kolekci svátečního pečiva z tvarohového těsta. Vyberte si. Klidně od každého kousek. A pak můžete pečivo z
tvarohového zkusit s námi.
Tvarohové těsto je prima:


jsou na ně potřeba jen tři ingredience


příprava je téměř blesková



je okamžitě připraveno k použití



můžeme z něj zhotovit sladké i slané zákusky



při pečení trochu „lístkuje“, aniž bychom se při jeho
zadělávaní trápili překládáním jako u těsta plundrového



také jsme zbaveni pochybností o jeho stáří a složení,
které máme při nákupu mraženého listového těsta, víme,
Co jsme do něj dali.

Kolik tolik
Tvarohové těsto se připravuje ze tří stejných váhových dílů mouky, tvarohu a tuku. Mouku používáme hladkou nebo
polohrubou. Tvaroh stačí polotučný, ale z balíčku, v tvarohu ve „vaničce“ je víc tekutiny než tvarohové hmoty. Jako tuk je asi
nejlepší osvědčená Héra, ale může být i jiný rostlinný tuk na pečení.
Při rozdělávání balíčků s tvarohem a tukem překontrolujeme hmotnost. Někdy se výrobci snaží „oblafnout zákazníka“ nižší
gramáží (za stejnou cenu). Všech tří surovin musí být stejné váhové množství.
Vyklopíme do mísy, odvážíme mouku a zpracujeme vláčné těsto. Jde to velmi snadno. Nepřidáváme ani vejce, ani žádné
kypřidlo. Soudržnost a kyprost zajistí právě ten tvaroh. Za pět minut máme třičtvrtěkilový bochánek kvalitního těsta k
různému použití.
Drobné sladké tvary z tvarohového těsta
Pracovní plochu jemně podsypeme moukou. Odkrojíme kousek tvarohového těsta, také lehce poprášíme moukou a válečkem
tence vyválíme. Vykrájíme „sladké“ sušenkové tvary kolečka, hvězdičky, srdíčka. Klademe na suchý plech těsně vedle sebe
(při pečení se nafouknou a plošně zmenší). V předehřáté troubě pečeme při 180 až 200 °C, až je pečivo zlaté. Ještě horké kousky
obalujeme v moučkovém cukru. Část můžeme ochutit vanilkou nebo vanilinovým cukrem, jiný tvar třeba skořicí. Toto cukroví
trochu připomíná boží milosti, ale zachovaná tvarohová stopa je činí chuťově zajímavějším.
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Provádíme kompletní správu Vašich pohledávek,
důrazné vymáhání, případně odkoupení celé
pohledávky. Žádné poplatky předem, provizi platíte až z
vymožených částek. Úspěšnost cca 75 %, v případě
neúspěchu neplatíte žádnou provizi. Smluvní
spolupráce se soukromým exekutorem, zajistíme výkon
rozhodnutí nebo soudní vymáhání.
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