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Z obecní jednotky SDH Sibřina
Dobrý den,
rádi bychom Vás seznámili s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů Sibřina
za poslední dobu. Pravidelně se scházíme
každou středu od 18:00 v hasičské zbrojnici
ve dvoře u obecního úřadu, kde se staráme
o techniku a vybavení, které potřebujeme ke
své práci. Obcí jsme pravidelně pověřováni
zaléváním mladých stromků, které jsou po
území obce vysázeny, jelikož přetrvávající
sucha by bez naší pomoci nepřežily.
Přes léto kroužek mladých hasičů nefungoval, ale od 5. září se opět těšíme na děti,
které chodí do našeho kroužku a vzdělávají
se s námi v požárním sportu, základech
hasičiny apod.

O prázdninách jsme tedy nelenili a dne
15. 8. 2018 jsme se účastnili na příměstském
fotbalovém táboře v Sibřině s ukázkou techniky
a přednáškou o první pomoci. Děti zde viděly
jaké vybavení používáme a také si jej zkusily.
Například si ho mohly potěžkat, obléci se
a také měly možnost rozvinout bojový
proud a vyzkoušet si jaké to je být hasičem.
U přednášky o první pomoci bylo dětem
vysvětleno, jak se mají zachovat při situacích,
kdy naleznou zraněného člověka, člověka
v bezvědomí, nebo například u autonehody.
Přednášku zprostředkoval náš kolega Karel
Souček, který je aktivní řidič záchranář
u pražské záchranné služby.
Přikládám pár snímků z akce.

Dále jsme jako jednotka byli svoláni ke
dvěma výjezdům, a to dne 16. 8. 2018
k hořící trávě ve Slušticích a dne 20. 8.
2018 k požáru pole také ve Slušticích (foto
najdete na straně 2).
Stále přijímáme nové členy do SDH
a JSDH Sibřina. V případě zájmu nás můžete
navštívit každou středu od 18:00.
Aktuální činnost můžete sledovat na našich
facebookových stránkách www.facebook.
com/JSDHaSDHSibrina
Zapsal: Milan Balog
Nafotila: Jana Vokrouhlíková
a členové SDH Sibřina
Zapsala a nafotila
Zuzana Čermáková

Budoucí hasiči

Kurz první pomoci

POZVÁNKA na MARTINSKÉ HODY
Zveme Vás na tradiční martinské hody v restauraci U Pofika

Přijďte v pátek 9. 11. nebo v sobotu 10. 11. 2018
a vychutnejte si  skvělou husičku nebo kachničku
s dvojím knedlíkem a výborným zelím.
Máme pro Vás připraveno i svatomartinské víno, posvícenské koláčky,
výbornou domácí paštiku a jako základ samozřejmě husí kaldoun.
Místa si můžete předem rezervovat na tel.: 736 539 631
Nebo na mailu info@upofika.cz
Těšíme se na Vás, vaše restaurace U Pofika, Sibřina
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Na letním táboře fotbalistů

V terénu

Stříkačka je super

Hašení požáru na poli
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Informace pro občany, aneb co se chystá v S+S
Vážení spoluobčané,
tak, jak všichni velmi dobře vnímáme,
výstavba vodovodu a kanalizace s plánovanou dobou trvání 450 dnů stále probíhá
především na hlavních komunikacích. Za
obec bychom Vám všem chtěli poděkovat
za trpělivost s dopravními omezeními,
které nám komplikují každodenní život
v obci. Samozřejmě se objevilo, především
v době zahájení stavby, několik negativních
reakcí. Vzhledem k jejich minimálnímu
počtu ale předpokládáme, že naprostá
většina Vás spoluobčanů chápe, že bez
dopravních omezení a uzavírek hlavních
a účelových komunikací se takováto stavba
nedá realizovat.
Plánovaná realizace výstavby – Etapizace
Výstavby vodovodu a kanalizace je rozdělena, tak jsme Vás na počátku dubna
informovali, v Sibřině do celkem 6 etap
(šesti uzavírek). Níže uvádíme aktualizovaný průběh stavby a s tím spojené
uzavírky:
1. etapa v centru obce (ulici Říčanská)
v délce 290 m; uzavírka od 9. 4. 2018 do
31. 5. 2018
2. etapa v ulici Ke hřišti v délce 280 m;
od 1. 6. 2018 do 24. 7. 2018.
3. etapa v ulici Říčanská v délce 680 m;
předpokládaná doba uzavírky od 25. 7.
2018 do 16. 9. 2018
4. etapa v ulici Ke Květnici v délce 340 m;
předpokládaná doba uzavírky od 17. 9.
2018 do 18. 11. 2018
5. etapa v ulici Říčanská (z centra obce
k MŠ Sibřina) v délce 734 m; předpokládaná doba uzavírky od 19. 11. 2018 do
17. 2. 2019. Tato trasa bude obousměrně
průjezdná s dopravním omezením.
6. etapa v ulici Ke Kolodějům v délce 140 m;
předpokládaná doba uzavírky od 1. 4.
2019 cca 14 dní
Ve Stupicích byla výstavba hlavní kanalizační stoky a vodovodního řádu provedena
během jedné uzavírky od 9.4.2018 do
29.7.2018.

Na všech úsecích postupně probíhá pouze
provizorní zpevnění povrchu. Homogenizaci
povrchů jak na hlavních, tak účelových
komunikacích chceme provádět po dostatečně dlouhé technologické přestávce,
po co nejlepším zhutnění materiálu nad
trubním vedení v roce 2019. Tím bude
zajištěna stabilizace podpovrchových vrstev a následná stálost nově vybudovaných
asfaltových povrchů.
Financování výstavby
V předchozím zpravodaji jsme Vás informovali o financování výstavby vodovodu
a kanalizace (především o výši poskytnuté
dotace ze strany Státního fondu životního
prostředí) a dále jsme Vás informovali, že
jsme podali žádosti o dotační prostředky na
Středočeský kraj. V uplynulých měsících
zastupitelstvo Středočeského kraje pro naši
obec schválilo, na základě těchto žádostí,
finanční prostředky:
– z fondu obnovy venkova ve výši 846 tis.
Kč na financování rekonstrukce obecní
vodárny.
– z fondu obnovy venkova – oblast podpory: technická infrastruktura dotaci ve výši
2 222 508,- Kč na financování výstavby
kanalizace.
Příspěvky vlastníků nemovitostí za vybudování vodovodních a kanalizačních
přípojek
V průběhu června a července obdrželi
všichni vlastnící nemovitostí návrhy smluv
v souvislosti s výstavbou vodovodních
a kanalizačních přípojek. Před samotném
zaslání smluv jsme uspořádali v červnu
schůzky s Vámi občany v Sibřině (na hřišti
SK Viktoria) a ve Stupicích (v zasedací
místnosti společnosti Selgen) a informovali
jsme Vás detailněji jak o samotné výstavbě,
tak o těchto příspěvcích. Předpokládáme, na
základě dotazů Vás občanů, že náležitosti
uvedené ve smlouvách jsou pro většinu
vlastníků nemovitostí srozumitelné. Nicméně
si dovolujeme níže zveřejnit odpovědi na
některé dotazy, které jsme zaznamenali
a tím některá ustanovení ve smlouvách
učinit ještě srozumitelnější:
1) Je možné zaplatit dar obci, který je dle
článku II. rozdělen na možnost splácení

ve třech splátkách najednou?
Ano, obec nebude bránit této možnosti. Obec
přistoupila k možnosti zaplacení částky ve
třech splátkách z toho důvodu, že pro některé
spoluobčany by bylo splacení celkové částky
najednou ekonomicky náročné.
2) Jakým způsobem mohu dar uhradit?
Buď bezhotovostním převodem z vlastního
účtu nebo poštovní poukázkou typu A.
Vyplnění je popsáno v darovací smlouvě
na vodovodní přípojky.
3) Je možné upravit (rozšířit) ze strany
vlastníka nemovitosti jména dárců?
V případě, že je RD či pozemek například
ve společném jmění manželů. Ano, do
některých návrhů smluv administrátor
(společnost VRV, a.s.) vyplnila pouze jedno
jméno. Vlastníci nemovitostí mohou rozšířit
jména dárců (v souladu s výpisem z KN).
4) Co se stane, když smlouvu neuzavřu?
Nemovitost nebude připojena ke kanalizaci
(vodovodu). V případě nepřipojení RD ke
kanalizaci musí vlastník této nemovitosti
prokazovat, jak nakládá s odpadními vodami a musí být připraven na předložení
dokladů za odstraňování odpadních vod
České inspekci životního prostředí a MěÚ
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav odboru životního prostředí, kterým budeme
zasílat seznam nepřipojených objektů.
Upozorňujeme i majitele čističek, aby si
ověřili, zdali nemají povinnost připojit se
na nově vybudovanou kanalizaci uloženou
Stavebním úřadem MěÚ Úvaly nebo MěÚ
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav odborem životního prostředí. Neuzavřením
smlouvy vlastník nemovitosti nebude
osvobozen od poplatku za zhodnocení
pozemku. Jinými slovy, pokud se některý
z vlastníků nemovitostí rozhodne, že se na
kanalizaci nepřipojí, zaplatí obci poplatek
za zhodnocení pozemku z toho titulu, že
obec vybudovala kanalizaci, vynaložila
na tento projekt finanční prostředky
a umožnila všem vlastníkům RD se ke
kanalizaci připojit.
5) Co mám udělat se smlouvami, když
se připojovat na kanalizaci a vodovod
nebudu?
Nepodepsané smlouvy přineste na OÚ
Sibřina a budou založeny pro evidenci.
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6) Mohu se k vodovodu a kanalizaci
připojit později?
Teoreticky je to možné, ale cena za připojení
bude několikanásobně vyšší. V současné
době jsou přípojky projekčně připravené
a jejich realizace schválená stavebním/
vodoprávním úřadem (včetně soukromých
částí). V případě realizace v budoucnosti
bude cena projekčních prací na jednu
přípojku výrazně vyšší, než nyní. Samozřejmě i v rámci samotné realizace bude
cena stavebních prací výrazně vyšší, než
tomu je při budování přípojek v rámci
tohoto projektu (úspory z rozsahu). Navíc,
v případě budoucího připojení RD ke kanalizaci či vodovodu bude muset vlastník
nemovitostí zaplatit za opravy zpevněných
částí komunikací. Obec dále upozorňuje
na to, že v rámci záruční doby, se nebude
moci zasáhnout do nově vybudovaných
komunikací po dobu 5 let.
7) Co se stane, pokud nepřipojím nemovitost ke kanalizaci či vodovodu do
3 měsíců od doručení písemné výzvy
obce Sibřina (po kolaudaci díla).
Zde předpokládáme, že občané se budou
chovat zodpovědně a po termínu od
obdržení výzvy připojí svoji nemovitost
v nejkratším možném termínu. Pokud by
větší počet vlastníků RD s připojením
ke kanalizaci váhalo, bude to především
znamenat vyšší částku za stočné pro ty
vlastníky, kteří otálet nebudou.
8) Je možné, že si nechám vybudovat
vodovodní přípojku, ale vodu předpokládám odebírat až v nadcházejících
letech?
Ano, je to možné.

9) Je součástí vodovodní šachty i vodoměr?
Vodoměr nebude dodán v rámci budování
vodovodní přípojky, ale bude osazen později
provozovatelem.
10) Mám v obci domek, ale nemám trvalý pobyt, mám nárok na kanalizační
a vodovodní přípojku?
Ano.
11) Žádnou smlouvu jsem zatím neobdržel. Co mám udělat?
Obraťte se na VRV pana Ing. Kříže tel.:
604 201 402, se kterým se domluvíte, jakým
způsobem vám smlouvy zašle.
12) Kdo je vlastníkem vodovodní
a kanalizační přípojky?
Vlastníkem přípojek (od řadu po napojení
na nemovitost) je vlastník připojované
nemovitosti.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích:
§ 3 Přípojky
(1) Vodovodní přípojka je samostatnou
stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru,
a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru
připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
Vodovodní přípojka není vodním dílem.
(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí
od vyústění vnitřní kanalizace stavby
nebo odvodnění pozemku k zaústění do
stokové sítě. Kanalizační přípojka není
vodním dílem.
(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo
kanalizační přípojky, popřípadě jejích
částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku

nebo stavby připojené na vodovod nebo
kanalizaci, neprokáže-li se opak.
(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen
zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít
ke znečištění vody ve vodovodu.
(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka
byla provedena jako vodotěsná a tak, aby
nedošlo ke zmenšení průtočného profilu
stoky, do které je zaústěna.
(6) Vodovodní přípojku a kanalizační
přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem
přípojky je osoba, která na své náklady
přípojku pořídila.
(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství,6) zajišťuje provozovatel ze svých
provozních nákladů.
(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech,
kdy je to technicky možné.
13) Do jaké doby je nutné odevzdat
podepsané smlouvy?
Smlouvy doručte na OÚ Sibřina nejpozději
do 30. září 2018. Společnost VPK Suchý,
která zajišťuje výstavbu vodovodu a kanalizace pravidelně získává přehled uzavřených
smluv mezi obcí a majiteli nemovitostí. Je
v zájmu každého z vlastníků nemovitostí,
který si přeje přípojky vybudovat, aby se
s ním zhotovitel dohodl na realizaci.
Josef Novák, starosta
Bohuslava Kolářová, místostarostka
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Veřejné zasedání zastupitelstva dne
26. 7. 2018
USNESENÍ
zastupitelstva obce Sibřina z veřejného
zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 07.
2018 v budově OÚ v Sibřině od 18:00
hod. do 19:10 hod.
Text zápisu byl redakčně upraven a zkrácen. Zveřejňujeme pouze přijatá usnesení
a projednané informace. Tam, kde je to
potřeba, zveřejňujeme i průběh jednání.
Plný text zápisu je k dispozici na místním
úřadu.
		
ZO pověřuje starostu obce Ing. Josefa
Nováka podpisem veřejnoprávní smlouvy
na přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu obnovy venkova
ve výši 846 000,- Kč na Rekonstrukci
úpravny vody.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
dotace ve výši 2 222 508 Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského
Infrastrukturního fondu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na realizaci projektu „Kanalizace Sibřina – Stupice“, ev. č. projektu
ISF/ŽIV/035312/2018.

Žádost o informace
a materiály
o SDH Sibřina
Hledáme jakékoliv informace a materiály ohledně Sboru dobrovolných
hasičů v Sibřině.
Pokud někdo z pamětníků má nějaké informační materiály, fotografie,
vzpomínky, rádi se podíváme a vyslechneme. Kontaktujte nás v naší klubovně
na dvoře za obecním úřadem, kde jsme
vždy ve středu večer nebo pošlete mail:
intruderpetr@centrum.cz
Případně telefonicky
na tel.: 602 838 721
Děkuji za sibřinské hasiče
Petr Mik.

2018: ZO schvaluje Smlouvu o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání –
prodejna potravin mezi obcí Sibřina
a paní Milenou Veselou – potraviny
Veselka.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytování
služeb v oblasti zálohy jako služby
„Vegacloud BaaS“ Vegacom, a.s.
ZO schvaluje Smlouvu o zpracování
osobních údajů Vegacom, a.s.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Pan starosta informoval zastupitele o rozpočtovém opatření č. 5 s tím, že na straně
příjmů došlo k navýšení o 99 500,- Kč
a proti tomu i zvýšení na straně výdajů
ve stejné výši.
příjmy – daň z přidané hodnoty a poplatek
za komunální odpad.
výdaje – výdaje v silniční dopravě, rozbory
vody, odvody z dohod na ČOV, veřejná
zeleň, udržovací poplatky za provoz
software…
Dále pan starosta podal informace
o rozpočtovém opatření č. 6, kde je změna v příjmech – navýšení o 485 967,20
a naproti tomu i zvýšení ve výdajích
o stejnou částku.

příjmy – dotace ze SDV – DPFO, daň
z přidané hodnoty, zaúčtování dotace na
dopravní hřiště v MŠ.
výdaje – výdaje inženýrská činnost na
výstavbu chodníků, chemikálie a testy
na úpravu vody, rozbory, výstavba hřiště
v MŠ, nákup pozemku Újezd nad Lesy,
veřejná zeleň, příprava projektové dokumentace varovného systému.
ZO schválilo žádost o podporu na
realizaci stavby „Sanace opěrné zdi
náhonu mlýna č.p. 15 Květnice“ obnova
kamenného přístavku mlýna, s tím, že
obec přispěje částkou ve výši 10 000,na opravu opěrné zdi za podmínek, že
tato rekonstrukce proběhne a žadatel
doloží model financování.
ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Sibřina
Na příštím VZ bude tato vyhláška znovu
k projednání a ke schválení.
Diskuze s občany
Diskuze probíhala na téma
– obsah smluv
– darovací smlouvy

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
A KOMBINOVANÉ OČKOVÁNÍ (VZTEKLINA+INFEKČNÍ NEMOCI),
PRODEJ ANTIPARAZITÁRNÍCH OBOJKŮ A PIPET PRO PSY A KOČKY,
PRODEJ ODČERVOVACÍCH TABLET PRO PSY A KOČKY

se uskuteční v neděli 28. 10. 2018   
v době od 15,00 do 16 hodin v Sibřině před Obecním úřadem,
v době od 16,15 do 17 hodin ve Stupicích na návsi U Zvoničky
Majitel psa předloží očkovací průkaz, pokud jej vlastní
(při očkování lze koupit nový). Očkování psů proti
vzteklině je 1x ročně dle platných právních předpisů
povinné, očkovat se mohou pouze klinicky zdravá zvířata.
Očkování proti vzteklině – 120Kč
Vzteklina+infekční nemoci – 350Kč
Odčervovací tablety – 45Kč/ks
Pořádá HomeVet-Veterinář až k Vám domů
MVDr. Marta Koudelková, Nové Jirny, tel.: 725 297 641, www.homevet.cz
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KLÁNOVICKÝ PŮLMARATON
Startovní čísla na Klánovický půlmaraton mizí před očima
Klánovický terénní 1/2 maraton se řadí mezi jeden z nejkrásnějších závodů podzimu, a tak není divu,
že i když se koná až za měsíc, konkrétně 21. 10., již teď hlásí skoro vyprodaná startovní čísla.
Pro závodu chtivé běžce tak zbývá poslední stovka míst.
Závod v největším pražském lese, nabídne kromě již zmiňovaného hlavního závodu na
21 km i závod na 10km, stále vyhledávanější canicross aneb běh se psem a ani nejmenší
účastníci nepřijdou zkrátka, pro ně jsou připraveny dětské trasy v několika kategoriích.
Novinkou letošního ročníku je štafeta 11+10 km.
Startovní listina je stále ještě otevřena, nicméně vzhledem k rychle plnící se kapacitě organizátoři doporučují včasnou registraci. Tu můžete provést na www.klanovickypulmaraton.
cz, kde najdete i více informací o tomto hezkém závodě.

Kontakt
pro média:
Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z. s.
Email:
barbora.kalvach@gmail.com
tel.: 731 585 975

BAZAR
Dětského oblečení, obuvi, hraček, knih
a sportovního vybavení se koná dne 5.–6. října 2018
Příjem – Pátek, 5. 10. 17-20 hodin          *        Prodej – Sobota, 6. 10. 8-12 hodin
Výdej – Sobota, 6. 10. 15:30-16:30 hodin
Přijímáme věci čisté, označené dobře upevněnou cenovkou a přiloženým seznamem věcí.
Přijímáme pouze zboží na NAŠEM formuláři, který je ke stažení na www.sibrina.cz,
nebo možno vyzvednout na OU Sibřina.

!!!POZOR, POZOR!!!
Bazar je v nových prostorách ve Stupicích fa. Selgen - Stupice 24, Info – 775 157 225
Nevyzvednuté zboží bude předáno charitě!
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Zprávy z obce
Týdny pro duševní zdraví
PŘÍBĚHY DUŠE
„Díváte se skrz prsty na svého souseda,
kolegu, náhodného kolemjdoucího? Myslíte
si, že je blázen? Znáte jeho příběh?“

Zpříjemněte si od 10. 9. do 10. 10. 2018
chvíli u dobré kávy čtením našich příběhů
v kavárnách:

Přečtěte si příběhy skutečných lidí, kterým
do života vstoupila duševní nemoc.

Café Fénix Sedláčkova 109,
Čelákovice
Cukrářství u Vocásků Sedláčkova 1011/3,
Čelákovice

Fokus Praha z.ú.
Komunitní tým Dolní Povltaví
Bořanovická 302/10,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Dvě vrány Masarykovo nám. 60/17,
Brandýs nad L abem-Stará Boleslav
KrisKros Café Masarykovo nám. 1960,
Brandýs nad Labem-Stará Bole

tel.: 773 787 728
kt.povltavi@fokus-praha.cz

Podívejte se na svět jinak a společně
s hlavními protagonisty těchto příběhů
se dostanete do období před duševním
onemocněním, projdete peripetiemi duševní nemoci, sáhnete si až na dno a opět
se vrátíte do přítomnosti prostřednictvím
jejich životních osudů.

www.fokus-praha.cz
Jsme organizace, která nabízí svou podporu lidem s duševním onemocněním.
Příběhy jsou skutečné. Jména a místa
jsou změněna.

Knihovna
Novinky v knihovně Sibřina
Milé čtenářky a čtenáři,
už se na Vás po prázdninách moc těšíme
(píši to v srpnu, takže až Zebrin vyjde
tak, už bude knihovna zase otevřená).
O prázdninách jsme pro Vás upravovaly
knihovní fond, nově jsme seřadily knihy,
vyřazovaly jsme zastaralé a přidaly jsme
nové knížky. V druhé půlce září se chystáme na kurs o webových stránkách, a tak
se těším, že si budeme umět samy naše
stránky vytvářet a aktualizovat.
Také přivezeme nový výpůjční fond
z Kutné Hory. Nabízí nám rovněž možnost zapůjčit audioknihy, tak Vám rovněž
nějaké přivezeme. Připomínám, že máme
již v knihovně audionahrávky známých
a oblíbených pohádek pro děti. Např.
Rumcajse s Mankou a Cipískem, Opičku
Žofku, Macha a Šebestovou a další hrdiny
oblíbené z Večerníčků.
Do našeho knihovního fondu přibyly
nové knížky. Dostali jsme darem sérii

knih od Michala Viewegha. Jedná se
o tituly: Mráz přichází z Hradu, Biomanžel, Báječný rok deník 2005, Další
báječný rok, Melouch, Román pro muže,

Vybíjená, Zpátky ve hře, Mafie v Praze.
Níže uvádím jen ukázku jeho knih.
Biomanžel je volným pokračováním
Vieweghova bestselleru Biomanželka
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Knihovna
(2010), kterého se prodalo více než sto
tisíc výtisků a dočkal se úspěšného divadelního zpracování. Známému spisovateli Mojmírovi praskne v cíli pražského
maratonu aorta, a někdejší sebevědomý
světák se tak na několik příštích let změní
v komicky neurotického pacienta.

„Chtěl jsem napsat svižnou a vtipnou
detektivku, která ale navíc bude — na
rozdíl od méně ambiciózních detektivních příběhů — nebezpečně pravdivým
obrazem české reality a její nemilosrdně
jízlivou satirou,“ říká o Mafii v Praze
Michal Viewegh.

Mezi další knižní novinky patří tituly:
Amanda Stauflerová:
Single na Manhattanu
Alison chce pravou lásku, ne flirt na
jednu noc. Myslela, že toho pravého už
našla, ale místo toho je poprvé od střední
školy single a nemá ponětí, co si počít.
Kde se seznámit? Jak má vlastně první
rande probíhat? Stačí pár drinků, asistence
kamarádky, jeden klik a dobrodružství na
online seznamce začíná. Najde Alison
ve světě mobilních aplikací správného
adepta na houpání? Muže, se kterým bude
chtít zestárnout… a společně se houpat
na verandě?
Joachim Zander:
Plavec     
Krimi román o vině a zadostiučinění.
O tom, že se nakonec nedá utéct od toho,
čím člověk je.
Jedné horké noci začátkem osmdesátých let
20. století v Damašku ponechá americký
agent svoje právě narozené dítě nejistému
osudu. Je to zrada, s kterou se nikdy nesmíří. Snaží se před svou minulostí utéct,
a to ho zavede do Bejrútu, Afgánistánu
a Iráku…. Novinka švédského autora
Joachima Zandera – výjimečného nového
talentu, patří ve Švédsku k bestsellerům
a má potenciál stát se mezinárodním fenoménem. Práva na jeho vydání se prodala
do více než 20 zemí, kde zaznamenal
mimořádný úspěch.

Diana Gabaldon:
Cizinka
Jsme v roce 1945 a armádní zdravotní
sestra Claire Randallová přijíždí se svým
mužem Frankem na skotský venkov, aby
tu prožili své druhé líbánky. Po válečných
hrůzách, kdy Claire pracovala v polní
nemocnici ve Francii a svého muže, jenž
také sloužil v armádě, viděla za celou
dobu jen třikrát, se konečně oba radují
ze společně strávených chvil a plánují
budoucnost. Děj se pak přenese do
18. století do období občanské války.
Poutavý příběh na perfektně vykresleném
historickém pozadí.
Román získal prestižní cenu RITA
a byl podle něj natočen úspěšný televizní seriál.
Carolyne Grahamová:
Duch ve stroji
Když Mallorymu Lawsonovi zemře teta
a odkáže mu svůj dům, doufá, že se mu
konečně začne plnit jeho dávný sen – bude
žít na poklidném místě na anglickém
venkově. Ale opak je pravdou, dědictvím
to teprve začíná.
Velmi čtivý detektivní příběh pro milovníky klasických anglických detektivek
a seriálu Vraždy v Midsommeru.
Těšíme se na Vaši návštěvu,
Vaše knihovnice
Zuzka, Zita a Lenka
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Knihovna
MIMI DISCO 2018
aneb

Pohádkové bláznění…
Bylo nebylo. V jedné obci.

Ahoooooj, naši malí milí kamarádi!
Dovolte, abychom vás všechny, společně s tetou Zuzkou, pozvaly na další ročník vaší
oblíbené diskotéky. Tentokrát vzdáme hold všem pohádkovým postavám.
Takže si připravte princeznovské šaty a korunky, meče jako správní princové
nebo přijďte jako Spiderman :-). Záleží na vás...

Kdy? 27. 11. 2018 od 9:30 do11:30 hod.
Kde? Ve 3. np. naší Mateřské školky
Nezapomeňte se včas přihlásit, a to buď osobně v naší knihovně nebo na: neckarova.jirina@email.cz
a to nejpozději do 20.11.2018. Nezapomeňte uvést celé vaše jméno vč. příjmení a věku,
abychom pro vás připravily pořádné odměny :-).
Nezapomeňte si, prosím, také přezůvky. Občerstvení je pro vás jako vždy připraveno.

Těšíme se na vás, kamarádi! Tety Zuzka a Jiřka

Oslavme 100. výročí založení republiky
tancem a zpěvem
Zveme Vás na taneční zábavu
Datum: 27. 10. 2018
Místo konání:
Restaurace U Pofika
Čas: 20 hodin
Vstupné: 70 Kč
Zábava se koná za podpory místního
úřadu a místních podnikatelů.
Rezervace na tel: 777 782 266
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Představujeme Vám
Představujeme Vám Zahradníka Šikulu, Jiřku Neckářovou
Jiřinku Neckářovou, mou spolupracovnici z redakce Nového Zebrinu, jistě
řada z Vás již zná minimálně z článků
Zahradníka Šikuly v Novém Zebrinu
nebo z knihovny či Mimi diskotéky.
Sešly jsme se koncem léta na přátelské
povídání. Požádala jsem ji, aby nám
o sobě prozradila trochu více.
Jiřinko, vím, že tady v Sibřině nebydlíte
dlouho. Kdy jste se sem stěhovali a odkud?
My jsme se sem přestěhovali z Prahy západ
z města Hostivice – Břve, v září roku 2010.
Takže jste šli ze vsi do vsi. Co Vás
k tomu vedlo?
Sháněli jsme s manželem nějaký domek
kousek od Prahy, podmínkou byla především zahrada, neboť už tehdy jsme měli
pejska. Tady ten domek jsem objevila přes
internetovou nabídku realitní kanceláře
a když jsme se sem přijeli podívat, byla
to láska na první pohled☺. Líbilo se
nám, že je to kousek do Prahy, a hlavně
nedaleko v Přišimasech bydlí můj bratr,
což také napomohlo k našemu rozhodnutí
se sem přestěhovat. Domek postupně
rekonstruujeme, největší zásluhu na tom
má samozřejmě manžel☺, který zvládá
veškeré řemeslné práce. Jako první jsme
se tenkrát vrhli na zahradu, přeci jen, pro
mne, jako pro zahradníka, to byla priorita
číslo jedna☺.
Pověz mi, jak se Vám tu líbí a co naopak
bys ráda zlepšila?
Líbí se mi Sibřina jako obec, její okolí,
dobrá dopravní dostupnost do Prahy, kam
dojíždíme oba za prací a za kulturou. Našla
jsem si tu dobré přátele a brzy jsem se
zapojila do místního kulturního života.
(knihovna, Mimi disko, Zebrin, adventní
večer spojený s rozsvěcením vánočního
stromu apod.)
Co se mi nelíbí je hašteření místních spolků,
často dle mého názoru nesmyslné. Taky autobusové spojení o víkendech by mohlo být
častější, ale to se třeba v budoucnu změní.
Vím, že jsi se jako zahradnice podílela
i na výsadbě zeleně v obou obcích.
Ano, ale vlastně nakonec došlo jen na
Sibřinu. Do Stupic nás nepustily některé
místní občanky ☺. Stále je co zlepšovat,

zeleně není nikdy dost, viz například nová
cesta U Hrušky apod.
Už se těšíš na kanalizaci a vodovod?
Zrovna v těchto dnech se budují přípojky
kolem Vašeho domu.
Samozřejmě vítám, že se obecnímu zastupitelstvu konečně podařilo zavést do
obce vodovod a kanalizaci, i když nás to
momentálně trochu omezuje v dopravě. Také
prašnost a hluk stavby nejsou příjemné, ale
to se musí vydržet.☺
Pověz nám, čím se zabýváš profesně.
Každý tě zná jako Zahradníka Šikulu.
Vystudovala jsem na České zemědělské
univerzitě zahradní inženýrství, zde byl
vlastně zrod Zahradníka Šikuly☺. Pak jsem
si tam ještě dodělala doktorské studium
Foto:
Ondřej
Veškrna
a Masopust,
během toho
se mi
naskytla
příležitost

učit na střední zahradnické škole. Tenkrát
to přišlo docela v pravý čas, tak jsem toho
využila. A musím říci, že dodneška toho
nelituji. Sice školství se postupně mění
především v administrativní činnost, ale
není nad ten slastný pocit, když za vámi
přijde žák a poděkuje vám, že jste ho něco
naučili. I kdyby to byl vždy jen jeden žák
ročně, má naše práce smysl ☺.
To znamená, že máš i pedagogické vzdělání?
Ano, to jsem si musela dodělat hned během
prvního roku výuky na škole. Učím veškeré zahradnické předměty, jako například
sadovnictví, kde se učíme o dřevinách,
květinářství, zelinářství, floristiku a také
přírodní vědy, biologii, chemii a ekologii.
Zároveň pracuji jako výchovný a kariérový
poradce. Chodí za mnou děti, rodiče i učitelé, pokud vzniknou problémy s učením
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Představujeme Vám
nebo chováním, občas bývám jen taková
vrba pro žáky, když mají nějaké potíže,
v tomto věku je to docela časté. Velmi často
se mi stává u žáků, kteří jsou již plnoletí,
že za mnou přijdou jen proto, že doma si
s nimi rodiče nepovídají. Tímto bych ráda
apelovala na všechny rodiče, aby se dětem
opravdu věnovali, mluvili spolu, zajímali
se o to, co se s nimi děje, co je trápí. Ten
čas, který jim věnují, je to nejcennější
a rozhodně to děti ocení, byť se pořád tváří,
že vás již nepotřebují.
To je opravdu hodně časově náročné, ale
já vím, že jsi si také dělala kurs první
pomoci. To také vyučuješ?
Ano, jednalo se o zdravotnický kurz Českého
červeného kříže. Teď to učím paní učitelky
z mateřských školek. Ty si u nás doplňují
vzdělání. Tyto znalosti mohu samozřejmě
využít i v běžném životě, člověk již není
ze všeho tak vystrašený ☺.
Máš vůbec čas na svou původní profesi
realizace zahrad? Jsi přece Zahradník
Šikula☺.
Čas si udělat musím, jako Zahradník Šikula
působím již devět let. Práci máme hlavně
o víkendech, svátcích a po večerech. Pomáhá
mi při tom manžel i syn David, resp. musí
pomáhat. Zapojujeme i babičky.
No právě jsem se tě chtěla zeptat, kdy
máš vůbec čas na rodinný život. Vím, že
Davídek půjde v září do školy. Pomáhají
ti kluci s domácností?
Bez manželovy pomoci bych se neobešla.
Pomáhá mi při realizacích zahrad, zvládá
těžké fyzické práce, ale zastane i leckteré
domácí práce. Je šikovný kutil, leccos sám
vyrobí a opraví. Davídek pomáhá také,
razím heslo, že „co se v mládí naučíš…“
Vydělá si tím i nějaké korunky, které si
dává do pokladničky. Učím ho, že bez práce
nejsou koláče. Zatím to jde, ale otázka je,
jak dlouho mu to vydrží ☺.
Ale David chodí i na judo, pokud vím.
Ano, již dva roky. Už máme doma dvě medaile
☺. Doufám, že bude pokračovat i nadále.
Ve škole budou mít jako kroužek florbal,
tak ho asi přihlásím i tam. Chci, aby si ke
sportu vypěstoval kladný vztah. On sám by
chtěl chodit do místního fotbalového klubu,
ale časově to nestíháme. Uvažujeme také
o místních mladých hasičích, kam doposud
nemohl, protože byl ještě malý a neuměl

moc číst. Letos by to ale mohlo vyjít, přeci
jen, je starší a čtení mu již potíže nedělá.
A co tvoje záliby, máš na něco vůbec čas?
Na záliby si čas udělám, život je krátký
a musíme si ho pořádně užít. Baví mě
cestování a četba, proto jsem byla i místní
knihovnice, ale to už bohužel časově nestíhám. Mám ráda humoristickou a odlehčenou
literaturu, protože si potřebuji odpočinout
od odborné literatury, kterou musím číst
kvůli své profesi. Ráda chodím do kina,
a to hlavně s Davídkem, oba dva milujeme
animované filmy. Snažím se co nejvíce trávit
čas s rodinou, takže jezdíme na výlety, na
společné dovolené, apod.
Cestujete daleko? Kde se Vám nejvíce
líbilo?
S manželem milujeme Asii. Byli jsme na Srí
Lance, v Thajsku a teď naposledy na Bali,
to bylo moc pěkné. Taky se mi líbilo na
Kubě, v Karibiku. Evropa nás momentálně
moc neláká, máme ji dost procestovanou,
hlavně přímořské státy jako Řecko, Španělsko, Chorvatsko, když už, míříme raději
na ostrovy, máme rádi Kanárské ostrovy.
Dávám teď přednost exotice a objevování
nových kultur. Naším dalším cílem je Dubaj,
najdeš zde vše, co má správná dovolená mít.
Jezdíte s cestovkou nebo si to organizujete sami?
Jezdíme s cestovní kanceláří, protože potřebuji mít zajištěné ubytování a dopravu.
Takový dobrodruh nejsem, abych s malým
dítětem jela někam jen tak s batohem na
zádech. No a když máme někde základnu,
výlety si pak organizujeme sami. Oba dva
se domluvíme anglicky, teď začíná i David, takže není problém objevovat kulturu
daného místa.
Vím, že kandiduješ v podzimních volbách
do obecního zastupitelstva v Sibřině. Co
tě k tomu vede?
Já prostě nemám ráda, když si lidé na
všechno jen stěžují. Proto se chci aktivně
podílet na chodu obce. Chci pomoci hlavně
naší mateřské školce, aby se děti z naší
mateřské školky dostaly na základní školy
v okolních obcích. Vadilo mi, že když jsme
byli letos na zápisu do základní školy, tak
např. v ZŠ Dubeč nebo Klánovice, jakmile
se dozvěděli, že jsme ze Sibřiny, dívali
se na nás skoro přes prsty. A to se musí
změnit, resp. pokud mne spoluobčané do

zastupitelstva zvolí, pokusím se o to, aby se
to dalším rodičům nestalo. Taky bych ráda
vyřešila častější víkendové spoje a autobus,
který by zajížděl k mateřské školce, a to
minimálně dvakrát denně, ráno a odpoledne.
Využijí toho hlavně děti, když jedou s paní
učitelkou na výlet. Nyní musí v každém
počasí jít pěšky dolů na zastávku, takže za
deště jsou promočené již ve chvíli, kdy ze
školky vyšly. Jistě by spoje autobusů uvítali
i někteří rodiče, protože ne všichni jezdí
autem. Největší problém je vždy v zimě.
Nechci se spokojit s odpovědí, „že to prostě
nejde.“ V dnešní době jde spousta věcí, jen
je třeba něco dělat a za něčím jít.
Myslím, že je čas na mou obligátní
otázku. Vaříš ráda a co bys nám mohla
doporučit z tvých oblíbených receptů.
Něco jednoduchého, pokud možno.
No já raději jím, než vařím☺. Ale vařit
samozřejmě musím, nejčastěji českou
klasiku, polévky, omáčky, maso a taky rádi
grilujeme. Kluci jsou na sladké, takže hodně
peču. Hlavně štrůdly, perníky, bábovky, atd.
Ale teď mě napadá, že bych ti mohla dát
recept na naše oblíbené sýrové koule, miluje
je i moje maminka. Je to rychlé, jednoduché
a vždycky se po tom jen zapráší.
Sýrové koule a´ la Zahradník Šikula
Porce pro cca 3 osoby
Suroviny: 250 g sýr Eidam
                  3 bílky
                  strouhanka a sůl
                  olej na smažení
Rozšleháme a osolíme 3 bílky na hustý
sníh a postupně přidáváme nastrouhaný sýr,
až vznikne hustá hmota, kterou lze nabrat
lžicí. Tvoříme koule o průměru asi 3 cm,
obalíme ve strouhance. Pokud se koule
netvoří, přidáme sýr.
Smažíme na oleji na pánvi tak, aby výška
oleje byla zhruba do půlky sýrové koule,
cca 1 minutu. Nutno hlídat a otáčet, protože se to smaží velmi rychle. Nejspíše by
to bylo možné i ve friťáku, ale nemám to
vyzkoušené (pokud někdo vyzkouší, dejte
vědět☺). Podáváme s brambory, hranolky,
zeleninou, zkrátka s tím, kdo co má rád.
Dobrou chuť´.
Moc děkuji za příjemné povídání.
Jdu si udělat sýrové koule .
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Zahradník Šikula radí
Zahradničíme podle našich babiček
V současné době, kdy je všude plno reklamy
na nejlepší hnojivo, nejlepší osivo, nejlepší
nářadí, atd. zapomínáme na to, že v dobách
našich babiček a dědečků nic takového
nebylo a stejně měli bohatou úrodu, aniž
by použili ždibec chemie. Ačkoliv bych
zde mohla doporučit mnoho osvědčených
obchodních přípravků, aby právě vy jste
měli tu nej zeleninu a ovoce, neudělám to.
Dnes se totiž zaměříme na to, co vše z vaší
domácnosti, co mnohdy bez povšimnutí
vyhodíte, použít na svoji zahradu, abyste si
zvýšili úrodu a nezaplatit za to ani korunu.
Zní to příjemně, co říkáte?

zálivce, ve které jste vejce vařili a dodáte
rostlinám vápník. Skořápky můžete nadrtit
také do kompostu, čímž dodáte uhličitan
vápenatý. Není toho sice mnoho, ale pokud
byste je měli vyhodit, raději je prakticky
využijte.

občas promíchejte. Nejprve se vytvoří
pěna (trochu to zapáchá), která se přestane
tvořit asi za 2 až 3 týdny. Po té je výluh
připraven k použití. Před použitím jej ale
nezapomeňte naředit vodou v poměru 1:10
a rostliny touto hnojivou zálivkou zalijte.

Slupky od banánů – na rozdíl od kávové
sedliny obsahují sušené banánové slupky
hodně draslíku. Ten rostliny potřebují
hlavně na podzim, aby si na zimu zpevnily
pletiva v listech a byly tak více odolné
vůči nepříznivým vlivům v podobě mrazu
a nízkých teplot. Takže, až příště dobaštíte
banán, slupku rozhodně nevyhazujte,
usušte ji, rozdrťte a zapravte pomocí hrábí
do záhonu. Na draslík třeba velmi dobře
reagují růže, které více kvetou. Pokud byste
banánové slupky povařili, můžete k zálivce
pokojových rostlin použít i tento nálev.

Kávová sedlina – vy kdo holdujete
poctivé černé kávě, nikdy nevyhazujte
zbylou kávovou sedlinu. Je totiž bohatá
na dusík a má kyselé pH, tzn., že pokud
ji použijete k vřesovištním rostlinám,
jako jsou pěnišníky (rododendrony),
hortenzie, vřesy a vřesovce nebo třeba
borůvky, budou vám za to vděčné. Sedlinu
můžete aplikovat buď sušenou, jednoduše
ji vysypete co nejblíže ke kořenům, nebo
ji můžete smíchat s vodou, což je zase
výborné hnojivo pro břečťany. Pokud ji
dokážete nashromáždit více, můžete ji
využít k prokypření půdy (zkrátka ji jen
s půdou či substrátem promícháte). A bonus
navíc, její typickou vůni nemají v oblibě
mravenci, takže i těch se pouhým pitím
kávy zbavíte. No není to krása?

Hnojivé výluhy - chcete-li svým rostlinám
trochu přilepšit, opět nemusíte používat
hnojiva průmyslové výroby, ale postačí,
když si vyrobíte svoje tekuté hnojivo, tzv.
jíchu. Je to zdarma a účinné. Využívají se
k tomu buď různé rostliny, nejlépe kopřivy
(které byste bez užitku vyhodili) nebo trus
od slepic či holubů.

Pokud máte slepice či holuby, opět by
byla škoda, nevyužít, co se nabízí. Trusem
naplníme nádobu tak do poloviny, doplníme
vodou a necháme kvasit. Z nádoby se
opět bude linout nepříjemný zápach,
takže nebude asi vhodné nechávat nádobu
poblíž terasy. Opět občas promíchejte,
čímž urychlíte celý proces a zhruba za
14 dnů je výluh připraven k použití. Před
samotnou aplikací nutno naředit vodou
v poměru 1:10, zalévejte nejlépe po dešti
nebo po zálivce. Tekutinu vlijte do řádků,
cca 10 cm od rostliny, nekropí se tím celá
rostlina, díky koncentraci živin byste totiž
mohli rostliny popálit.

Skořápky z vajec – pokud nemáte slepice,
kterým se skořápky běžně dávají, aby byla
pěkně pevná skořápka vajec, určitě je
nevyhazujte. Jednak můžete použít vodu k

A jak na to? Kopřivu natrhejte nejlépe před
květem tj. květen - červen (tím si zajistíte
největší množství výživných látek, hlavně
dusičnanů a stopových prvků). Nasekejte
ji do vhodné nádoby (plastový kyblík)
a na zhruba 1kg nasekaných kopřiv nalijte
10 litrů dešťové vody, dejte někam do
kouta zahrady a nechejte pěkně kvasit,

Zahradník Šikula
Zahradnické a aranžérské služby
• Návrhy, realizace a údržby zahrad
• Kompletní péče o trávníky
• Zahrady Feng-šuej
• Instalace automatických,
závlahových systémů

www.zahradniksikula.cz,  tel: 728 007 691
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Zahradník Šikula radí
Využití dřevěných prken – díky horkému
létu není slimáků na zahradách tolik, ale
pokud se přeci jen objeví (i slimáci musí
jíst), nemusíte hned utíkat do zahradnictví
zakoupit jedovaté granule, ale stačí na
záhon položit obyčejné prkno nebo mokrý
papírový karton. Slimáci, neboť potřebují
vlhko, aby nevyschli, sem během dne
postupně zalezou a večer je v klidu seberete.
Jednoduché, ale účinné.

chorobami, jako je např. padlí nebo třeba
plíseň bramborová, která bohužel napadá
i rajčata. Stačí, pokud 100g čerstvě
nasekaného česneku namočíte do 1l
vody, osivo zde nechejte máčet několik

hodin, např. přes noc. Česnekové aroma
nemají v oblibě další nevítaní návštěvníci
zahrad-hraboši, stačí, nasázíte-li česnek
okolo stromů či dáte pár česneků přímo do
záhonu s rostlinami. Ostatně, když česnek
vykvete, je velmi fotogenický.
Pokud i vy máte nějaké osvědčené rady
do zahrady, napište mi o nich.
Přeji příjemné chvíle ve vaší zahradě
a bohatou úrodu.

Česnek – všichni víme, jak je zdraví
prospěšný, ale víte, že ho můžete použít
také jako mořidlo osiva? Díky tomu se
vyhnete napadení rostlin houbovými

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

RECEPTY
Zdravé recepty z jablek
Věděli jste, že na světě je tolik odrůd
jablek, že pokud byste chtěli každý den
ochutnat jednu, bude vám to trvat více
než 19 let? Jablko je mnohotvárnou potravinou a možnosti zpracování tohoto
super zdravého ovoce vás nikdy neomrzí. Vyzkoušejte naše recepty na dobroty
z jablek, na kterých si pochutnají nejen
děti, ale i zbytek rodiny.
Nejobyčejnější ovoce v našich zeměpisných
šířkách je mezi exotickými druhy ovoce tak
trochu podceňováno. A přitom obsahuje

více než 30 minerálních látek, mezi nimi
i vápník, fosfor, železo či hořčík. Žádný jiný
plod nemá v sobě tolik rozpustné vlákniny
(pektin), která brání rozvoji škodlivých mikroorganismů. Konzumace jablek pomáhá
snižovat cholesterol, a protože mají nízký
obsah cukru a málo kalorií, jsou ideálním
ovocem i tam, kde je třeba hlídat váhu.
Na receptech z jablek, které jsme pro vás
připravili, si vaše děti určitě pochutnají.
A i když se nám jablíčka většinou spojují
se sladkou chutí, překvapit může i jablečné
pyré na slaný způsob jako jeden z příkrmů.

Jablečno-ovesné cookies
Ingredience
2 hrnky ovesných vloček
1 velké jablko
1 bílý jogurt
1 vejce
1 PL medu
1 lžička jedlé sody
1 lžička prášku do pečiva
1 lžíce medu
1 a ½ lžičky skořice
trocha mléka
Postup
Omytá a oloupaná jablka nastrouhejte
a smíchejte spolu s ovesných vločkami.
V další nádobě spojte med, jogurt, vajíčko,
skořici a trochu mléka. Suroviny smíchejte
a na závěr přidejte prášek do pečiva a jedlou
sodu. Jogurtovou směs přidejte k jablkům
s vločkami. Hmotu nabírejte velkou lžící
a klaďte na plech vyložený papírem na
pečení. Vytvarujte malé placky. Pečte asi
20 minut na 180 stupňů. Výsledné cookiesky
by měly být měkké.
Náš tip:
Cookies můžete vylepšit různými semínky
(chia, slunečnicová, lněná ...) či nasekanými
ořechy.
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RECEPTY
Jablečno-tvarohové muffiny
Ingredience
100 g celozrnných pšeničných vloček
50 g ovesných vloček
210 g jablek
250 g měkkého tvarohu
1 dcl mléka
1 dcl vody
1 vejce
2 lžičky skořice
sníh z 2 bílků
vanilkový lusk
Postup
Smíchejte všechny suché suroviny. Přidejte
k nim nastrouhané jablko, tvaroh, mléko,
vodu a vejce. Nakonec zapracujte sníh
z bílků. Košíčky na muffiny naplňte asi
do poloviny a pečte při 200 stupních asi
15 minut.
Jablečno-čočkové pyré
Ingredience
1 jablko
½ hrnku čočky
1 hrnek vody
1 PL olivového oleje
2 PL cibule
1 stroužek česneku
1 lžička mletého kmínu
½ lžičky mletého koriandru
špetka mleté skořice
špetka soli
Postup
Nalijte do hrnce vodu a přidejte čočku. Přiveďte
do varu a na mírném ohni vařte přibližně
30 minut. Mezitím si opražte nadrobno
nasekanou cibuli, přidejte nastrouhané jablko,
prolisovaný česnek a zbylé koření. Duste na
mírném ohni, dokud jablko nezměkne. Obě
směsi nechte vychladnout a rozmixujte na
hladké pyré.
Náš tip:
Čočku můžete nahradit zeleninou
a experimentovat tak s různými příchutěmi
příkrmů pro děti.
Dobrou chuť!
Zdroj: blog:
medvidkové hračky/zdravé recepty
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Křížovka
Tajenka: Milí čtenáři, všichni se jistě také těšíte na… (tajenka)
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Omalovánky

www.omalovanky-zde.cz
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Bludiště
Pomoz Micce najít cestu ke klubíčku

START

CÍL
www.omalovanky-zde.cz
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Omalovánky

Inzerce
Milí spoluobčané,
rádi bychom Vám nabídli možnost inzerce v našem občasníku Nový
Zebrin, který vychází jednou za čtvrt roku.Časopis vychází nákladem
400 výtisků a je roznášen zdarma do schránek v Sibřině a Stupicích.
Řádková inzerce je bezplatná pro podnikatelea občany s trvalým
bydlištěm v Sibřině a Stupicích v černobílém provedení.
Ceny za větší rozsah inzerce:
Černobílá inzerce:	 
1 strana – 800 Kč, ½ strany – 600 Kč , ¼ strany – 400 Kč
Barevná inzerce :
1 strana – 1300 Kč, ½ strany – 700 Kč, ¼ strany – 500 Kč
Platba: 	1) v hotovosti na obecním úřadu Sibřina
2) na fakturu.
Zašlete fakturační údaje na e-mail redakce. Fakturu Vám zašle účetní
obecního úřadu.
! Důležité upozornění! Pokud máte zájem o inzerování v našem
časopise, pošlete text inzerátu v požadovaném formátu v pdf a foto
v jpg. na adresu novyzebrin@email.cz
S přátelským pozdravem Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka

Oplanská 2614, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Společnost AW COOL, s.r.o.
přijme nové zaměstnance na pozice:
OBCHODNÍK S TECHNIKOU
SERVISNÍ KOORDINÁTOR
SERVISNÍ TECHNIK

KONTAKTY: j.civin@awcool.cz
tel.: +420 281 867 578, +420 775 213 201
www.awcool.cz

Tiráž
Časopis Nový Zebrin je vydáván jako čtvrtletník, toto vydání vychází v září 2018
Redakce: Ing. Zuzana Čermáková – šéfredaktorka, tel.: 777 782 266, Ing. Jiřina Neckářová - redaktorka, tel.: 728 007 691
Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci zasílejte na e-mail: novyzebrin@email.cz nebo nás kontaktujte na výše uvedených
tel. číslech. Elektronická podoba zpravodaje: www.sibrina.cz/novyzebrin.htm. Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic zdarma do Vaší
poštovní schránky. Nový Zebrin, Sibřinsko-stupický občasník. Vydavatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina, IČO: 00240745,
Reg. zn. MK ČR E 17368, Tel: 281 970 692, Mob: 733 394 574, E-mail: obec.sibrina@sibrina.cz
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Inzerce

KLASICKÁ MOKRÁ PEDIKÚRA
Máte problémy si ostříhat nehty na nohu?
Máte ztvrdlé paty, mozoly nebo kuří oka?
Vše lze snadno vyřešit díky klasické mokré pedikúře.
Nabízím i úpravu a lakování nehtů.
Vaše nohy budou jako znovuzrozené a vy se budete jen vznášet.
Cena od 240 Kč
Tereza Sucháčková
Tel.: 724 526 849
Poliklinika Rohožník
Živonínská 1630, Újezd nad Lesy
Využijte možnosti
docházky i k Vám domů.
Po dohodě i mimo tuto lokalitu.

