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GULÁ
ŠF

V
sobotu 23.5.2015 bylo na Sibřině
nezvykle živo. Restaurace U Pofika a

Autosibřina (lakovna, klempírna,
autopůjčovna) pořádaly první ročník
soutěžního klání Guláš fest. Osm
soutěžních týmů se od časného rána
snažilo ze všech sil, aby uvařily ten
nejlepší guláš. Celá ulice V koutě za

A
N
I
EST SIBŘ

restaurací U Pofika byla uzavřená a
vyhrazená jen pro soutěžní stany a pódium
pro kapely. V 9,00 ráno byla registrace
soutěžních týmů a od 10,00 do 14,00 se
vařily v obrovských kotlích na dříví
soutěžní guláše. Úderem 14,00 hodiny
museli všichni soutěžící ukončit své
snažení a guláše byly připraveny k

degustaci. Každý, kdo přišel, si mohl
zakoupit degustační lístky a začít
ochutnávat a přidělovat body jednotlivým
týmům. V tu dobu také začaly hrát kapely a
zábava byla v plném proudu. Nemalou
měrou k ní přispěly i skvělé
konferenciérky a průvodkyně celým dnem
Klára Lukavská a Veronika Štěrbová.
pokračování na str. 21
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Klobouková slavnost- oslava kultury a tvořivosti

etošní
L
Sosákem

Zahradní slavnost pořádaná
v sobotu 30.května byla
zasvěcena kloboukům. Klobouky se
nosily, vyráběly, dražily i odhazovaly do
dáli, jak bylo komu libo.
K tomu letos zahrála skvělá Lakuna
kapela, jejíž hudba v sobě snoubí prvky
teskného francouzského šansonu, řízné
kabaretní písně i balkánské dechovky.
Svým oslnivým zjevem a uhrančivým
hlasovým projevem zaujala zpěvačka
Petra Hynčíková na první poslech a její
přirozené charisma ještě umocnila hra na
akordeon, který jí nejen slušel, ale zároveň
tvořil i osobitý hudební doprovod jejích
písní. Do Sibřiny se letos vůbec sjely

zajímavé osobnosti. Výjimečný a
oceňovaný divadelní soubor Buchty a
loutky mívá v Praze k mému velkému
zklamání vyprodaná představení na
měsíce dopředu, letos jsme si je však mohli
užít s představením Zlatá husa pěkně u nás
a s celou rodinou. Také duo Mix Trix, jehož
ženská část pracuje v souboru Státní opery
Praha, předvedlo žonglérské vystoupení
na profesionální úrovni a zaujalo děti i
dospělé.
Kdo raději něco říznějšího, mohl si počkat
na vystoupení kapely Agapepe, která na
naší slavnosti hraje pravidelně a frontman
Tomáš Svoboda dokazuje, že i v Květnici
mohou žít nefalšovaní rockeři se silným

hlasem a fantastickým drajvem. Sečteno a
podtrženo program byl opravdu na úrovni,
a kdo přišel, ten se nenudil.
Škoda, že v Sibřině ve stejnou dobu
probíhal ještě dětský den. Akce si tedy
vzájemně konkurovaly, ačkoliv jsou obě
podporované obcí.
Jako zastupitelka bych proto ráda
prosadila, aby obec kulturní akce, které
podporuje, lépe koordinovala, tak aby se
vzájemně nepřekrývaly, ale spíše
doplňovaly, a občané se tak mohli
zúčastnit všech. Vážím si lidí, kteří
organizují kulturní život obce, a myslím si,
že podobné situace jsou zbytečné.
Veronika Slámová
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Z VZ
DNE 13.5. 2015

Text zápisu byl redakčně upraven a
zkrácen, zveřejňujeme pouze přijatá
usnesení a projednané informace.
Zastupitelé schválili nabídku o
administraci žádosti o dotace na zateplení
budovy OÚ ve výši 20 000,- Kč.
Zastupitelé schválili nákup nového
traktoru pro údržbu zeleně v obci za
137 900,- Kč.
Zastupitelé schválili smlouvu na pročištění
Sibřinského potoka, realizace do
30.6.2015, maximální částka
390 210,- Kč, částka za odvoz bude
fakturována dle skutečně odvezených
kubíků zeminy.
Zastupitelé projednali informaci o dotaci
na rozšíření a úpravy MŠ Sibřina z MŠMT
Stavební povolení na zpevněné plochy
obec má, bude se realizovat oplocení
areálu, musí se navýšit kapacita MŠ o 7
žáků.
Realizace červenec a srpen 2015,
administrace výběrového řízení
20 000 Kč.
Zastupitelé schválili smlouvu na
poskytování hostingových služeb pro

Zprávy z obce
geografický Informační systém, spuštění
27 000,- Kč, pak roční platba 21 000,- Kč.
Zastupitelé schválili smlouvu na směnu
pozemku (pro potřeby vybudování
chodníků ve Stupicích).
Zastupitelé projednali návrh nového
územního plánu obce Květnice a
připomínky obce Sibřina.
Dokument je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
S plánovanou výstavbou v obci Květnice
(Z09 BI) obec Sibřina nesouhlasí.
Zastupitelé schválili žádost na uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene (č. parc: 370/1).
Zastupitelé projednali a schválili nutnost
vypracování smlouvy mezi obcemi Sibřina
a Květnice o společném postupu při
intenzifikaci ČOV a budování splaškové
kanalizace. ZO se shodlo, že vedení obce
připraví návrh smlouvy společně s
právním zástupcem obce Sibřina a obcí
Květnice. Návrh smlouvy bude následně
projednán a schválen na veřejném
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé schválili dodatek č.2 ke
smlouvě mezi obcí a bankou J&T
Nyní má obec uloženo 10 000 000,- Kč u

J&T , 5 000 000,- Kč u Komerční banky
finančí výbor vypracuje průzkum trhu, zda
by nebylo výhodnější je alokovat někam
jinam.
Zastupitelé schválili zvýšení finančních
prostředků na údržbu zeleně ve Stupicích.
Zastupitelé projednali a schválili
rozpočtové opatření č.1/2015, aktuálně
schodkové hospodaření, 133 500,- Kč.
Zastupitelé schválili výjimku na stavbu RD
z regulativů ÚP (Parcela č. 687/24 v k.ú.
Stupice.
Zastupitelé se usnesli na odvolání obce
proti rozhodnutí krajského soudu o
vlastnictví současného dětského hřiště v
lokalitě na Březině Projednali a rozhodli o
dalším postupu ve věci rozsudku
Okresního soudu Praha východ (spor mezi
obcí a společností CZ Trade o vlastnictví
dětského hřiště v lokalitě Na Březině).
Zastupitelé projednali a schválili
poskytnutí příspěvku ve výši 3.500,- Kč
obecní knihovně na pořádání kulturních
akcí. Tuto částku obec obdržela za
pronájem zasedací místnosti pro pořádání
seminářů o finanční gramotnosti
(organizovaných knihovnou).

Co nového v obci
Mateřská školka
Obec získala příslib dotace na zpevněné
plochy a dispoziční úpravy v objektu MŠ
ve výši ca 2 mil. Kč (dotační titul MŠMT).
Prostředky budou využity pro navýšení
kapacity školky, dokončení zpevněných
ploch a parkovacích stání a realizaci
oplocení areálu.

katastru nemovitostí zapsána jako rodinný
dům, i když už mnoho let slouží jako
veřejná budova. Kromě nových povrchů
bylo nutné instalovat jednu novou příčku a
protipožární dveře, abychom mohli
budovu legálně využívat jako veřejnou a
mohli čerpat dotační prostředky na její
zateplení.

CZ Trade
Společnost CZ Trade podala soudní spor
na navrácení dětského hřiště v lokalitě Na
Březině pro neplatnost smlouvy. Obec
získala dětské hřiště spolu s účelovými
komunikacemi na základě této smlouvy za
1,- Kč. Smlouva byla podepsána bývalým
starostou p. Vítkem v roce 2011. Podepsal
ji však bez souhlasu zastupitelstva, což je v
rozporu se zákonem. Soud shledal žalobní
nárok jako oprávněný a rozhodl, že
vlastníkem předmětného pozemku je
společnost CZ Trade.
Společností CZ Trade podala žalobu na
navrácení hřiště jako reakci na žalobu obce
na zaplacení dluhu ve výši ca 1,5 mil. Kč +
úroky z prodlení při prodeji parcel v
lokalitě Na Březině. Líčení v této věci bylo
odročeno v červenci 2014 a i přes
dotazování právního zástupce obce není
stále znám termín dalšího soudního líčení.

Polní cesty
Na konci dubna byla zkolaudována polní
cesta mezi Sibřinou a Stupicemi a na konci
května předána do majetku obce. Celkové
náklady na její vybudování činily 3,7 mil.
Kč a celé byly hrazeny Státním
pozemkovým úřadem, respektive
dotačními prostředky z EU.

územního plánu. Dle tohoto návrhu by
mělo dojít k zastavění území v blízkosti
fotbalového hřiště směrem na Sluštice viz
červená oblast ohraničená zeleným pásem
v levé dolní části obrázku na další straně.
Jelikož se zastavitelná oblast nachází v
bezprostřední blízkosti našeho
zastavěného území, uplatnili jsme
připomínky k územnímu plánu. Hlavními
důvody je to, že dopravní situace v naší
obci je již v současné době velmi
závažným problémem a zástavba na
zmíněné ploše by nevyhnutelně vyvolala
další nárůst automobilové dopravy, což by
vedlo ke zcela neúnosné dopravní zátěži.
Jsme přesvědčeni, že rozvoj zastavitelných
ploch v dané oblasti musí být vzhledem k
naprosto nedostačující kapacitě dopravní
infrastruktury přiměřeně omezen, a to do
doby dostavby východní části pražského
okruhu R1 včetně navazujícího radiálního
přivaděče R12 (obchvat Běchovic a
Újezda nad Lesy). Dalším důvodem je to,
že navrhované území se nachází v oblasti,
která byla v letech 2013 a 2014 zasažena
lokálními záplavami a došlo k zasažení
rodinných domů, postavených sice v
katastrálním území obce Sibřina, nicméně
fakticky v bezprostřední blízkosti.

Pročištění Sibřinského potoka
V minulém čísle jsme vás informovali, že
byla dokončena projektová dokumentace
za účelem pročistění Sibřinského potoka a
doufali, že všichni majitelé budou s
navrženým čistěním souhlasit. Bohužel,
manželé Vítkovi, kteří vlastní část koryta
podél svých pozemků, s projektovou
dokumentací nesouhlasili. V první části
proto proběhne pročistění od spodní části
potoka v blízkosti ulice Šťovíková v
Květnici proti proudu k pozemku manželů
Toto území bylo určeno pro výstavbu
Vítkových v délce 390 běžných metrů.
Budova OÚ
rodinných domů již v předešlém územním
Byla provedena částečná rekonstrukce Územní plán obce Květnice
plánu, který byl časově omezen a pozbyl
interiéru budovy OÚ. Budova OÚ je na
platnosti v roce 2011. Ještě před tím
Obec Květnice připravila návrh nového
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Zprávy z obce
vlastník pozemku (developer) poskytl
Květnici příspěvek ca. 7 mil. Kč na
technickou infrastrukturu a nyní ji o tuto
částku a dalších ca. 8 mil. Kč za prodlení s
neplněním smlouvy žaluje. Je nutné
podotknout, že ani obec Květnice,
respektive její místní samospráva není v
současné době nakloněna k tomu, aby se
tato oblast zastavěla, ale vzhledem k výše
uvedeným závazkům z minulosti bylo toto
území do nového územního plánu
navrhnuto jako zastavitelné. Proces

vypořádání s připomínkami a námitkami k na ČOV v Květnici by se dalo realizovat
územnímu plánu a jeho samotné schválení vněkolika málo letech, ale posílení
Škvoreckého vodovodu bude časově
bude trvat ještě několik dalších měsíců.
mnohem náročnější, připravujeme tuto
alternativu.
Technická infrastruktura obce
Na konci května proběhlo ústní jednání k
územnímu řízení na rekonstrukci a úpravu Josef Novák
Václav Knytl
místní vodárny. Účelem rekonstrukce je starosta obce místostarosta obce
zajištění zdroje vody do vodovodu, který
by měl být budován společně se
splaškovou kanalizací. Jelikož víme, že
napojení plánované splaškové kanalizace

Územní plán obce Květnice
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Zprávy z obce
"Čestné ocenění pro naší obec"
Vážení čtenáři, naše obec získala čestné ocenění od CRIF Czech Credit Bureau, a. s. za kvalitu
finančního hospodaření. Chtěl bych poděkovat členům místní samosprávy a zaměstnancům, kteří se na
tomto výsledku podíleli.
Josef Novák, starosta obce
Níže zveřejňujeme dopis od Czech Credit Bureau
Vážený pane starosto,
Obec Sibřina, jejíž jste představitelem, získala v našem iRatingovém hodnocení za rok 2014 druhý
nejvyšší možný stupeň „B+“. Z celkového počtu 110 obcí okresu Praha-východ jich toto prestižní ocenění
získalo pouze 34, v rámci celé České republiky pak patří Obec Sibřina do skupiny pouhých 9% obcí s
oceněním „B+“.
Hodnocení vyjadřuje známku kvality finančního hospodaření v souladu se standardy ratingových agentur.
Výsledný stupeň svědčí o míře schopnosti obce dodržovat své závazky na základě kvality rozpočtového a
finančního řízení v minulých letech a zároveň ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie.
CRIF Czech Credit Bureau, a.s.
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Zprávy z obce
Reakce na článek Zajištění míst v ZŠ
uveřejněný v čísle 1/2015.
Jako opoziční zastupitel obce Sibřina si
dovolím rozvést téma zajištění míst v ZŠ,
neboť je považuji za důležité a rozhodnutí,
které zastupitelstvo v nedávné době
učinilo, bude vázat obec a její občany na
dlouhé roky.
Je zřejmé, že stávající model, kdy pro
svazek obcí máme zajištěnou kapacitu v
ZŠ Olešská v Praze na Skalce, není ideální,
což je doloženo i malým zájmem rodičů o
umístění dětí v této ZŠ. Rodiče zajištují pro
své děti místa v základních školách
individuálně a stoji je to mnoho úsilí. Proto
jsme o návrhu obce Úvaly, abychom se
investičně a provozně podíleli na výstavbě
nové velké ZŠ v Úvalech, diskutovali se
zastupiteli velmi detailně a zodpovědně.
Podle prvních úvah by tato škola mohla
nabídnout i více než 1.000 míst v závislosti
na zájmu z okolních obcí. Starosta obce
navrhoval, aby kapacita pro obce Sibřina a
Stupice byla 3,5 třídy. Podle pana starosty
tato kalkulace vycházela z předpokladu
celkového počtu dětí, které mají v

horizontu 15 let každoročně nastoupit do
1. třídy (vychází zhruba na 13 dětí ročně).
To by pro obec obnášelo spolufinancování
ve výši cca 2,3 milionu Kč. Já, jako
opoziční zastupitel, jsem si neuměl
představit, že bychom takovou kapacitu
dokázali naplnit především s ohledem na
to, že značná část rodičů dojíždějících za
prací bude i přesto volit školu v Praze.
Spolu s dalšími zastupiteli jsme se
domnívali, že by taková kapacita mohla
znamenat pro obec značný finanční
závazek, a tak jsme přednesli protinávrh,
aby zastupitelstvo přijalo kapacitní
variantu 1,5 třídy, což je podle mého
názoru varianta pro obec dostačující.
Zastupitelstvo tento návrh přijalo většinou
hlasů. Budoucí škola v Úvalech dozajista
osloví část rodičů, avšak směr na druhou
stranu od Prahy se jeví jako značná
nevýhoda pro rodiče dojíždějící za prací do
Prahy. Škola má stát navíc mimo centrum
Úval na druhé straně hlavní silnice a
železnice vedle stávajících stavebnin
společnosti Krutský.
Vzhledem k demografickému vývoji a

plánovanému rozvoji obce nelze, myslím,
oprávněně předpokládat, že bychom
využili větší kapacitu než 1,5 třídy. Sice
není možné zcela odhadnout, jaká situace
bude za několik let, až se škola postaví, a
jaký bude skutečný zájem rodičů o ZŠ v
Úvalech, ale dost pochybuji, že by zájem
převýšil tuto navrženou kapacitu a jsem
proto rád, že se nám podařilo prosadit
umírněnější a finančně méně náročnou
variantu
Rozhodnutí podílet se na škole v Úvalech
nám v horizontu 5-8 let sice pomůže
vyřešit povinnou školní docházku, kterou
obec ze zákona musí pro své občany
zajistit, ale zároveň zatíží rozpočet obce
příspěvkem na výstavbu školy a případně i
provoz. Doufám, že až přijde ta doba, bude
pro nás škola v Úvalech přínosem a celou
kapacitu schválenou zastupitelstvem
využijeme. Přeju nám všem, aby škola
dobře sloužila zájmům nás, obyvatel obcí
Sibřina a Stupice.
Kamil Salajka
Zastupitel obce.

Jarní výlet do Babiččina údolí
9.5.2015 proběhl jako každé jaro
pravidelný výlet. Tentokrát naše kroky
směřovaly do Babiččina údolí, na zámek v
Ratibořicích a do Náchoda.
Toho rána lilo jako z konve. Řekla jsem si,
že je to asi pravidlem, že nám bude každý
výlet pršet. Vzpomeňte na Lipno a
Drážďany. Vzala jsem to jako hotovou věc
a vyzbrojila se dobrou náladou a
deštníkem. Autobus byl navzdory počasí
téměř plný. Po necelých dvou hodinách
jsme vystoupili v Ratibořicích, prošli si
krásný zámek a s milým panem průvodcem
jsme se vydali na procházku údolím.
Procházka byla velmi příjemná, všichni se
dobře bavili a hlavně nám začalo svítit
sluníčko, které svítilo po celou dobu
výletu.
Při zpáteční cestě jsme se ještě stavili v
Náchodě, kde jsme se na dvě hodinky
rozešli, aby si každý prohlédl, to co ho
zajímalo. Někteří zamířili na pozdní oběd,
někteří na nákupy nebo na krásný zámek.
V 5 hodin nás vyzvedl pan řidič a jelo se
domů.
Děkuji všem zúčastněným a těším se na
příště. Již teď mohu prozradit, že se pojede
do Plzně- evropského města kultury pro
tento rok.
Přeji Všem krásnou dovolenou a v září
nashledanou.
Petra Kubánková
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Společně pomáháme…
Stále pokračujeme ve sběru víček. Děkuji
vám všem, kdo je nosíte na sběrné místo na
našem Obecním úřadě. Doposud jsme
sbírali víčka pro malého Maximka
Čejkovského z Kostelce nad Černými lesy.
Vzhledem k tomu, že nás nedávno o
pomoc požádala další maminka, sběr víček
pro malého Maximka zakončíme, resp.
pozastavíme koncem června 2015.
Od července sbíráme víčka pro sedmiletou
Elišku z Květnice, která trpí dětskou
mozkovou obrnou spastickou diparézou s
postižením dolních končetin. Eliška ještě
nechodí a neudrží rovnováhu. Sběrem
víček můžeme pomoci, neboť jejich
prodejem získá rodina Elišky finanční
prostředky na její další léčbu, která může
malé holčičce ulehčit již tak těžký životní
úděl.
Velmi děkuji za to, že nejste lhostejní a
spolu s námi pomáháte i tím málem, jako je
právě sběr víček.
Jiřina Neckářová
Koordinátorka sběru víček pro obec
Sibřina

Guláš fest pokračování z titulní strany
Kapely Vackova Pěna, Wyrton a Patrola Šlapeto podbarvovaly atmosféru skvělou muzikou a mnohého účastníka strhly k tanci a
zpěvu. Na regulérní průběh soutěže dozírala odborná porota v čele se Zdeňkem Srstkou, známým hercem a gurmánem. Dalšími členy
byli renomovaní mistři kuchaři z Asociace kuchařů, pan Jiří Eichner a Jiří Napravil ze Sibřiny, pan Antonín Škoda, gastronomický
expert , výborný kuchař a výrobce škodových medových dobrot a pan Přemysl Kotouček, předseda představenstva hlavního partnera
firmy BOR BIOTECHNOLOGY, která zapůjčila nerezové kotle a stany. Odborní porotci pilně ochutnávali, dozírali na přípravu a
přidělovali body do soutěže. Takže se každý ze soutěžících snažil porotce zaujmout a strhnout na svou stranu lichotkami, vlastními
koláčky a jinými laskominami. Porotci však byli přísní a neúplatní.
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Guláš fest pokračování z titulní strany
Pojďme si představit jednotlivé soutěžní týmy tak, jak si vylosovaly své pořadí a číslo stanu.

1. Vltavští voraři, Sibřina + Praha
2. Naše banda, Sluštice
3. Rohlíkovci, Kobylisy
4. Vávrův tým, Šestajovice
5. Číslo 5 žije, Praha
6. Hrachova crew, Sibřina
7. Rararoka, Sibřina
8. Borčata, Kozomín

No, a jak to nakonec dopadlo? Sešlo se asi 350 lidí a všichni si moc pochutnali nejen na soutěžních guláších, ale i na klobáskách a
dalších dobrotách, které servíroval pan Liebscher a restaurace U Pofika a kdo měl chuť na sladké či na bylinkový čaj, mohl si dopřát
medové laskominy u stánku pana Škody.
Soutěž odborných porotců vyhrál zcela po právu tým Vltavských vorařů, který na soutěž nastoupil v krásných a vtipných kostýmech
zapůjčených z Národního divadla a navíc měl opravdu výborný guláš dle originálního receptu Vltavských vorařů. Soutěž degustátorů
z řad veřejnosti vyhrála Naše banda Sluštice, jejíž gulášek byl neméně kvalitní a brzy se po něm zcela zaprášilo. Kdo přišel později, už
jen vylizoval kotle.
Všichni se moc těšíme na příští ročník, který by se měl konat také v květnu roku 2016.
Zapsala Zuzana Čermáková, foto Zuzana Čermáková, Stanislav Podlipný, Klára Lukavská

Nový Zebrin 2 / 2015

Strana 9

Představujeme Vám
Rozhovor s Janem Procházkou ZAPP info systémy
A to všechno vyrábíte tady na Sibřině?
Ne, tady máme jen kanceláře a konečnou
kompletaci. Jinak řadu věcí tady
vymyslíme a objednáme výrobu
dodavatelsky. Například profily jsou naše
a ostatní výrobu si zadáváme. Není moc
firem v Česku, které by se zabývaly čistě
výrobou informačního značení. Je nás tu
jen pár.
Dobrý den pane Procházko, vím, že Vaše
firma se specializuje na výrobu
informačních systémů, jako jsou různé
informační tabule, cedulky na dveře,
informační panely, totemy a podobné
výrobky. To si ovšem každý může najít na
Vašich stránkách. Ostatně pro úřad jste
nedávno zajišťovali novou informační
tabuli, která je na fasádě úřadu před
vchodem.
Budu ráda, když nám představíte svou
firmu trochu blíže, zejména historii firmy.
Rodina Bártlova začínala v Sibřině již za
První republiky. Mí předkové zde
provozovali brašnářskou firmu. Po válce
přišlo znárodnění a vyvlastnění firmy.
Přišli jsme tím pádem o náš domek, ve
kterém dnes sedíme. Po převratu v roce
1989 jsme v restituci získali firmu zpět.
Můj otec Vladimír Procházka je dodnes
majitelem firmy a dohlíží na její chod. Já se
starám spíše o provozní záležitosti.
Dodnes fungujeme jako rodinná firma.

být neustále ve střehu. Jak se dcerka
jmenuje?
Jmenuje se Nina.
No to je teď docela módní, ale není to
ruské jméno?
To je omyl (velký úsměv). Přátelé se mi
také často ptají, proč dáváme ruské jméno,
ale to jméno je původem řecké nebo
španělské.

Máte hodně zaměstnanců?
Nemáme, jak už jsem říkal, jsme jen Děkuji za poučení, to jsem opravdu
rodinná firma. Pracuje nás tu asi 8 lidí. netušila. Já Vám přeji, ať se Vám daří ve
Nehrajeme si na šéfy a zaměstnance.
Vaší práci i v osobním životě. Na závěr
bych Vás ráda požádala, abyste nám
To tu, tedy, také bydlíte?
prozradil svůj oblíbený recept nebo recept
Nyní už bydlíme všichni v Újezdě nad Vaší rodiny.
Lesy, tady si jen renovujeme jeden byt. Ale
tím, že jsme po znárodnění o tento dům Recept:
přišli, bydlíme teď v Újezdě. Já sem do Můj oblíbený způsob úpravy jídla je
práce jezdím na kole.
grilování, jelikož je nyní „grilovací
sezóna“, podělím se s Vámi o jeden z mých
No to je prima, tím jste mi krásně nahrál velmi oblíbených na mořského vlka:
na otázku, jak po práci nejraději
relaxujete? Máte čas ještě na nějaké své Suroviny:
koníčky?
1 mořský vlk celý - 250g (300g)
Času opravdu moc nezbývá. Pokud to jde, 1 stroužek česneku
rád jezdím na kole, věnuji se zahrádce a 1 - 2 lžíce olivového oleje
rodině. Mám malou dcerku, rok a čtvrt, a to ½ limetky
je také můj velký koníček.
1 plátek schwarzwaldské šunky
200 - 250 g sherry rajčat
To ráda věřím. Malé děti jsou velká radost
a dají člověku dost zabrat. Mám taky Další přísady:
Jak to ale přišlo, že jste se dali na malého vnuka, tak vím, jak člověk musí
1 větvička tymiánu a 1 rozmarýnu,
kovovýrobu a specializujete se na
hrubozrnná sůl, půl lžičky
informační systémy?
semínek koriandru
To má přece jen k brašnářství daleko.
To víte, po znárodnění byla vazba na
Příprava:
řemeslo přerušená a otec pracoval v
Čerstvou rybu na bocích
kovovýrobě na dráze.
nařízněte několika
Zkušenosti s reklamou jsme neměli.
šikmými zářezy až ke
Začínali jsme od nuly. Učili jsme se od
kostem, aby se lépe
zahraničních firem, jezdili na výstavy a
propekla. Osolte a
veletrhy, čerpali jsme zkušenosti, kde to
opepřete zevnitř i zvenku a
šlo. Učili jsme se například
potřete olivovým olejem.
velkoformátové tisky, prosvětlené
Česnek oloupejte a
reklamy, apod. Ruční malbu neděláme, ta
nakrájejte na plátky a ty
by byla pro reklamní účely příliš drahá.
vmáčkněte do zářezů na
Vyrábíme veškeré značení pro interiéry a
bocích. Z větvičky
exteriéry.
tymiánu a rozmarýnu
otrhejte pár lístku (asi 1
Kde všude se s Vašimi výrobky můžeme
lžíci) a zbytek vložte do
setkat? Vyvážíte také do zahraničí?
břicha s plátkem
Naše výrobky jdou z 90% na český a
schwarzwaldské šunky a
slovenský trh a také spolupracujeme se
kolečky limetky. Rybu
státy EU.
posypte odtrhnutými
Spolupracujeme s reklamními agenturami,
lístky a hrubou solí s
které mají své zákazníky a zajišťují
koriandrem.
distribuci našich výrobků. Děláme ale také
Rybu položte na gril. Pečte
pro architekty projekty na míru. Dodávali
asi 10 minut.
jsme například do nově
Podávejte se zeleninou
zrekonstruovaného hotelu Imperial Na
čerstvou nebo grilovanou.
Poříčí nebo na letiště Praha, na nádraží, do
Rozhovor připravila
Zuzana Čermáková
bank a pojišťoven.
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Znáte projekt Květnice Gardens?
Kdo si dnes vzpomene na územní plány
obce Sibřina a Květnice, které vznikly na
sklonku minulého tisíciletí? Obávám se, že
nikdo. Tehdy se jednalo ještě o
srozumitelné dokumenty zajišťující
udržitelný rozvoj obou obcí, přátelské jak
k lidem zde žijícím, tak k přírodě. Pak
nastal prudký zvrat. Obec Květnice začala
účelově dělat změny. Během dalších deseti
let jich bylo celkem sedm. Obec Sibřina se
nedala zahanbit a v roce 2001 provedla ve
svém územním plánu první změnu. Tato
změna přinesla nové lokality pro zástavbu
Na Březině a U Křenice. Druhou změnu
územního plánu, která měla zastavět pole
mezi Stupicemi, Progress servisem a
Kolodějemi (lidové domky) se naštěstí
podařilo zastavit. To se ovšem nepodařilo
na straně Květnice. Postupnými úpravami
se navýšil počet obyvatel z původních 130
na 2500 dnes. Ve schválených změnách
dosud nerealizovaných by zde mělo bydlet
až 6000 obyvatel. To je pro vaši představu
počet obyvatel Českého Brodu.
Změny územního plánu Květnice ale
přinesly i další negativa, která nejsou zcela
zřejmá. Kdo dnes ví, že mezi Květnicí a
Sibřinou byl naplánován obchvat, který
měl vést za naším hřištěm směrem k
benzínce a školce? V průběhu změn zmizel
ze světa a dnes tam stojí domy. Kdo ví, že
původní plán počítal se společnou
kanalizací a vodovodem? Dnes je problém
nalézt technické řešení, aby se to dalo
zrealizovat. Takových přehmatů je k
nalezení více.
Bohužel tehdejší změny květnického
územního plánu probíhaly bez povšimnutí
ze strany tehdejšího vedení naší obce.
Obec nikdy nepodala žádnou námitku.
Tiše souhlasila a nijak neinformovala o
občany, co se chystá. To se změnilo
nástupem nových lidí do vedení obou obcí.
V roce 2006 v Sibřině a v

roce 2010 v Květnici. A začalo se brzdit. V
Květnici začali řešit zadlužení obce,
nezkolaudované komunikace,
infrastrukturu, vypovídání nevýhodných
smluv, atd. Na obci Sibřina už toho moc
nebylo, protože se schváleným územním
plánem již moc dělat nejde. Zaměřili jsme
se tedy na územní řízení a stavební
povolení v jednotlivých lokalitách. Tou
hlavní se stala lokalita developera
Květnice Gardens. Jedná se o pole po
pravé straně za naším hřištěm směrem ke
Slušticím. Zastavit výstavbu nešlo, ale
mohli jsme ji kladením podmínek brzdit
nebo zmenšit. Výsledkem byla písemná
smlouva, ve které se developer zavázal k
vybudování části kanalizace v naší obci do
výše nákladů 2 milióny, k odklonu části
dopravy mimo obec Sibřinu, k opravě
silnice ke Slušticím, ke společnému
postupu při intenzifikaci čistírny
odpadních vod, k vybudování chodníku v
naší ulici Ke Hřišti, k obnovení pěší cesty
U Hrušky a k zaplacení příspěvku na
kanalizaci ve výši jednoho miliónu. V
průběhu jednání se upravila výstavba na tři
etapy a umístění vodojemu na
developerově pozemku. Víc se dělat
nedalo a čekalo se na rozhodnutí správních
orgánů o vydání územního rozhodnutí. V
první etapě se mělo postavit 140 domů, ve
druhé 100 a ve třetí 90. Celkem cca tisíc
nových obyvatel. Pro porovnání - v Sibřině
a Stupicích je dohromady cca 700
hlášených obyvatel.
A pak se stal zázrak. Územní plán Květnice
z legislativních důvodů přestal platit jako
celek. A to ještě před tím, než bylo vydáno
územní rozhodnutí pro Květnici Gardens.
Pole se zaselo a Květnice snížila cílový
počet obyvatel o tisíc osob.
Vítězství to však bylo hořké, Květnice
totiž v současné době čelí žalobě, ve které
developer žádá navrácení zhruba sedmi
miliónů, které poslal obci na účet, a úroků z

prodlení ve výši dalších miliónů a žádá
dodržení smlouvy, kterou uzavřel ještě s
původním vedením obce. Vzhledem k
tomuto vývoji se v právě připravovaném
novém návrhu územního plánu, který
Květnice začala tvořit v roce 2012, se
objevuje tato lokalita znovu, sice v
upravené verzi, ale s obdobným
navýšením počtu obyvatel.
Jako opoziční zastupitelé jsme se o tomto
návrhu dozvěděli na poslední chvíli zhruba
tři týdny před uplynutím lhůty pro podání
připomínek. Dohledali jsme materiály k
této záležitosti, zjistili si informace od
květnických zastupitelů a začali jednat s
vedením obce. Cílem bylo vydat za obec
zamítavé stanovisko zpracované
právníkem obce. Po intenzivní výměně
argumentů se podařilo získat většinový
souhlas s odmítnutím výstavby. Pan
starosta Novák si vzal tuto věc za svou a
aktivně pověřil právníka vypracováním
stanoviska. Na následném veřejném
zasedání 6 dní před ukončením lhůty bylo
stanovisko odsouhlaseno všemi
zastupiteli. Jako opoziční zastupitel bych
rád naše občany ubezpečil, že otázka
výstavby a udržitelnosti rozvoje naší obce
je naší prioritou a budeme i nadále sledovat
veškeré dění.
Závěrem musím zmínit, že není v naší
moci výstavbu zastavit, to může pouze
obec Květnice nebo státní orgány. Naše
stanoviska jsou ale důležitá mimo jiné i
proto, že jasně deklarují názor obce,
informují občany o dění a vytvářejí prostor
pro zapojení veřejnosti či korekci
rozhodnutí státních orgánů.
Petr Vítek

Reakce na článek pana Vítka, Květnice Gardens
Nechci a nebudu brát právo každému, kdo
se chce jakkoli vyjádřit v obecním
zpravodaji. Po přečtení příspěvku pana
Vítka jsem si ale začal říkat, jak je možné,
že může někdo přeměnit události, které se
udály úplně jinak, v příspěvek do obecního
zpravodaje, který je zde publikován.
Nebudu se vyjadřovat ke všemu, co je výše
uvedeno. Za klíčové považuji následující:
Informovanost zastupitelů a občanů o
návrhu nového ÚP
Obec Květnice byla pod tíhou soudního
sporu s developerem nucena vyhlásit
projednávání návrhu územního plánu dosti
narychlo. Jakmile informace došla na

Obecní úřad, obdrželi ji obratem nejen
všichni zastupitelé, ale dokument byl
vyvěšen na úřední desce (každý si ho může
dohledat na webových stránkách obce
zveřejněn byl od 14. 4. 2015). Lhůta pro
podání připomínek byla do 19. 5. 2015.
Pokud si tedy pan Vítek stěžuje, že
informaci obdržel na poslední chvíli,
doporučuji mu kontrolovat si e-mailovou
poštu a sledovat úřední desku.
Příprava stanoviska obce
Příprava stanoviska obce k návrhu ÚP
vznikala postupně, a to jednak na schůzce
zastupitelů s autorem našeho územního
plánu, tak na společné schůzce zastupitelů

Sibřiny a Květnice. Na první schůzku pan
Vítek dorazil na posledních cca 10 minut a
schůzky v Květnici se neúčastnil vůbec.
Pokud ve svém příspěvku píše, že bylo
stanovisko schváleno všemi zastupiteli na
veřejném zasedání, tak jaksi pozapomněl
na sebe, protože na ně také nepřišel (viz
prezenční listina z VZ 13. 5. 2015). Možná
by se dal jeho přípěvek přejít bez
povšimnutí, ale nebylo by to spravedlivé
vůči těm, kteří se v celé záležitosti
angažovali, i když netouží po publicitě.
Zapsal Josef Novák,starosta obcí Sibřina a
Stupice
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Kácení ovocných stromů dětské hřiště Stupice
Kdo navštěvujete dětské hřiště ve
Stupicích, jistě jste zaznamenali, že došlo k
poměrně rozsáhlému kácení ovocných
stromů. V tomto příspěvku bych Vás rád
seznámil s důvody, které nás k tomu vedly.
Prvotní impuls byl od místních pěstitelů
ovoce, neboť zaznamenali zvýšený výskyt
moniliové hniloby ovoce. Zvýšený
infekční tlak vedl až k výskytům moniliové
spály peckovin. Toto onemocnění může
způsobit i úhyn stromu. Jako jeden ze
zdrojů tohoto patogenu byly určeny i
špatně ošetřované jabloně na dětském
hřišti. Šíření nemoci napomáhal i fakt, že
stromy nikdo neprořezával ani neodklízel
spadané hnilobné ovoce.
Využití těchto zanedbaných stromů pro
případné občerstvení návštěvníků
dětského hřiště bylo téměř nulové, a to z
důvodu částečného zplanění a silného
výskytu strupovitosti plodů. Většina
stromů byla naroubována podzimními a
zimními odrůdami, které nebývají vhodné

pro přímou konzumaci. Ani stínu korun
jabloní si návštěvníci hřiště nemohli užít
díky tlejícímu ovoci a přítomnosti vos.
Z uvedených důvodů jsme přistoupili k
velmi razantnímu kácení. Z celkového
počtu byl ponechán jeden strom odrůdy
„Letní průsvitné“, která podle našeho
názoru odpovídá poslání tohoto veřejného
prostoru a může v letních měsících svými
plody osvěžit.
Rozhodnutí i samotná realizace byly
provedeny velmi rychle na konci období
vegetačního klidu. Tento krok tudíž nebyl
řešen veřejně. Celá akce tím ovšem
nekončí.
Jelikož pokácené jabloně vytvářely
pohledově příjemnou kulisu, považujeme
za žádoucí, aby byl uvolněný prostor
citlivě osázen stromy a keři, které by tyto
pozitivní hodnoty přinesly zpět. Protože
výsadba bude probíhat až na podzim,
nabízí se prostor k diskuzi a návrhům.
Prostor pro váš názor je vytvořen v

Sibřinka o. s. Sibřina již nebude http://www.sibrinka.com/vase-vzkazypublikovat žádné materiály v Novém nazory-napady/, o dalších odmítám s
redakcí NZ po předešlých zkušenostech
Zebrinu
dále diskutovat a prosím, aby toto
rozhodnutí bylo bráno jako mé svobodné
Vážení,
musím s politováním konstatovat, že od rozhodnutí. Dle zaznamenaného počtu
červnového vydání Nového Zebrinu číslo p ř í s t u p ů n a s t r á n k y S i b ř i n k y
2/2015 nebo 6/2015, ( ??, kdoví ? ) (http://www.sibrinka.com/) jsem poznal,
počínaje akcí Sibřinské čarodějnice že zájemce o informace z akcích Sibřinky
nebudu do redakce NZ žádné materiály a již ví, kde je nalézt, a umí si je sám
fotografie z akcí Sibřinky zadávat, vše vyhledat. Nemusí se 4x za rok probírat
bude publikováno pouze na stránkách nepřehledným NZ, ale najde si je právě
Sibřinky, http://www.sibrinka.com, na zde. ( od začátku roku 2015 zaregistrovali
vývěsce Sibřinky u OU, na FB stránkách a stránky 5 186 přístupů při jedinečných
odkazy na akce budou zveřejněny na přístupech 1 541 zájemců.)
V této podobě není pro mě a bohužel, jak
stránkách obce.
A důvody? Již dlouhodobě mám vážné jsem zjistil, i pro stále rostoucí řadu občanů
výhrady k obsahové podobě a způsobu Nový Zebrin obecním zpravodajem podle
prezentace příspěvků v NZ a dále ke nepsaných, ale i psaných představ a
způsobu vedení obecního zpravodaje ze pravidel, ale pouhá amatérská tiskovina se
strany paní šéfredaktorky. Některé (hlavní) značným a zcela nadměrným rozsahem
sebeprezentace zúčastněných osob
důvody najdete na

internetové anketě, jejíž odkaz je uveden
níže. Odkaz je rovněž přístupný na
webových stránkách obce (
www.sibrina.cz ) pod označením
„ANKETA - Úprava zeleně na dětském
hřišti ve Stupicích 2015“. Anketa bude
ukončena 2.9.2015, napište nám prosím
svůj názor.
Http://www.anketovnik.cz/db83d09631b
2ca6b
S pozdravem,
Ondřej Veškrna
opoziční zastupitel obce
Děkuji manželům Tláskalovým za
významnou pomoc při kácení stromů,
firmě Selgen, a.s. za zapůjčení techniky a
paní Neckářové za odborný jarní řez
jabloně.

namísto výkladní skříně prezentující práci
Obecního úřadu
Sibřina. NZ tak v
součastné podobě dosahuje nezaslouženě
úrovně obtěžujících reklamních materiálů
vkládaných do našich domovních
schránek. A bohužel jako s takovou pokud
se v kvalitě Nového Zebrinu něco
zásadního nezmění, je nakládáno, myšleno
tím, že obecní zpravodaj je bez zvláštního
zájmu odkládán.
Pozn.: Upozorňuji, že s veškerými
materiály, který budou dále využívány pro
publikační činnost z těchto zdrojů je třeba
pracovat dle autorského zákona držitele
autorských práv.
Zapsal: Michal Lukavský
Předseda o.s. Sibrinka
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Mateřská školka
Školka v přírodě
Školka v přírodě probíhala tento rok v
CHKO Kokořínsko, v obci Konrádov.
Školky se zúčastnilo celkem 16 dětí.
Penzion byl využíván pouze naší MŠ. Paní
učitelky využily krásné přírody v okolí a
naplánovaly pro děti řadu výletů do okolí
včetně návštěvy a prohlídky hradu
Houska.

je vzbudit v dětech zájem o techniku a
přispět k rozvoji technického vzdělávání
již u předškolních dětí. Malá technická
univerzita je zábavně-vzdělávací program,
k t e r ý n á z o r n ě a j e d n o d uš e d ě t i
seznamujeme se základy techniky s
využitím stavebnice LEGO DUPLO,
kterou děti znají a mají ji rády. Děti staví
město, mosty, ulice, věže, zavádějí
elektřinu do svých domečků. Pracují s
jednoduchými technickými výkresy a
Projekt Mensa NTC Learning
V měsíci květnu byla vyškolena paní plány a pak podle nich staví domy a ulice.
učitelka ze třídy Čarodějů v metodě Mensa Projekt podpořila i světoznámá architektka
NTC Learning. Metodu již začala používat paní Eva Jiřičná.
ve své třídě a postupně budeme zařazovat
tyto prvky i do dalších tříd. Metoda Školka hrou, práce s interaktivní tabulí
využívá soubor technik a speciálně V příštím roce chceme využít nabídku od
sestavených cvičení, která vedou ke firmy EDULAB. Přínosem by měla být
zvýšení intelektových schopností u dětí v vzdělávací nabídka s rozšířeným využitím
předškolním věku. Pravidelné provádění IT při vzdělávací práci. Dětem se práce s IT
NTC aktivit působí také jako prevence velmi líbí, zařazujeme ji vždy jako doplněk
problémů souvisejících se specifickými a zpestření vzdělávacích aktivit a jako
přípravu na ZŠ.
poruchami učení.
Rozšířená nabídka kroužků
Ve školním roce 2015/2016 chceme
rozšířit nabídku kroužků a volnočasových
aktivit pro děti. Plánujeme otevřít kroužek
Vědec- šikula, který vede zkušená
lektorka, zároveň chceme rozšířit nabídku
v oblasti nápravy řeči a v oblasti hudební,
více prostoru chceme věnovat i nadaným
dětem.

Akce v MŠ a okolí
Tento rok jsme se snažili co nejvíce
představení přesunout do MŠ. Zejména
pro menší děti je tato varianta vhodnější,
protože není nutné platit pronájem
autobusu nebo cestovat MHD a děti tak
mají možnost shlédnout více představení.
Několikrát jsme využili nabídky o.s.
Sosák, které pro nás připravuje dílničky
přímo na míru dle ŠVP a dle týdenního
plánu dané třídy.

Sponzorské dary pro MŠ
Touto cestou chceme mnohokrát
poděkovat všem, kteří mateřskou školu
podporují a to jak sponzorskými dary, tak i
svým časem a pomocí při různých akcích
školky. Díky těmto sponzorům
můžeme dofinancovávat některé akce v
MŠ - máme nové cvičební a výtvarné
pomůcky pro děti a upravenou školní
zahradu. Děkujeme!

Přejeme všem krásné blížící se léto.
Malá technická univerzita v MŠ
Paní učitelky v druhém pololetí objednaly Zapsala Mgr. Martina Broncová
pro některé třídy projekt MTU, jehož cílem Foto Martina Broncová
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Knihovna
Poděkování
Za podpory Obecní knihovny spolu s
Obecním úřadem v Sibřině jsem měla
možnost dne 9.4.2015 uspořádat
přednášku v zasedací místnosti obecního
úřadu spojenou s promítáním ze svého
měsíčního putování po Jižní Americe v
dubnu 2011.
Byla jsem potěšena velkým zájmem
občanů a velmi mne potěšila také
přítomnost nejstaršího občana Sibřiny,
pana Jaroslava Krejčího (94 let).
Znovu jsem prožívala se všemi
zúčastněnými zážitky z dobrodružné cesty,
kde jsme s kamarádkou Janou bez cestovní
kanceláře, jen s velkými bágly na zádech,
procestovaly čtyři země Jižní Ameriky.

Nejdříve jsme putovaly po severozápadní
Argentině s překrásně barevnými skalami
a horami, ochutnaly vynikající asado hovězí steak. Z Argentiny jsme moderním
busem, ale velmi strmými serpentinami
dojely do Chile, navštívily nejvýše
položené gejzíry na světě El Tatio, nasedly
do džípů a uháněly pouští Atacama na
náhorní plošině v nadmořské výšce 4000
m. n. m, kterou lemovaly šestitisícové
stratovulkány, až na známou Salar de
Uyuni - solnou pláň velkou jako naše jižní
Čechy. V Bolívii jsme dále navštívily
Potosí, La Paz, jezero Titicaca, kde jak
Inkové věřili, se zrodilo slunce. Také jsme
pily čaj z koky, kterou místní indiáni pro

povzbuzení stále žvýkají, ale domů jsme si
ji přivézt nemohly, je to droga a měly
bychom velké problémy na letišti.
Poslední zemí naší expedice bylo Peru a
hlavní město Inků Cuzco. Na závěr jsme si
nechaly to nejlepší - posvátné ztracené
město Inků - Machu Picchu.
Všem našim knihovnicím Karle, Zuzce a
Jiřce, ale též sibřinským spolkům Sosák,
Sibřinka, též Standovi Podlipnému ml.
chci za všechny Sibřiňáky poděkovat za
jejich obětavou snahu, abychom se
setkávali na různých akcích, které
organizují, místo toho, abychom
vysedávali doma u televize a počítačů.
Monika Jírová /roz. Líznerová/

Navštívili jsme
spolu Čínu
Ve čtvrtek 18. května 2015 pořádala
knihovna další z cestovatelských povídání
tentokrát o Číně. I když se ten večer hrálo
velmi důležité hokejové utkání našeho
týmu na mistrovství světa, zasedačka na
obecním úřadě byla plná. Karla Mellerová
nás seznámila se svými zážitky z cesty do
této nejlidnatější země světa, kde navštívila
hlavní město Peking, Si-an, Su-chou,
Tongli a Šanghaj. Poslouchali jsme
povídání o historii i současném životě,
kulinářských a jiných zážitcích, např. o
umění kung-fu. Promítané snímky nás
seznámily s památkami, z nichž mnohé
jsou zapsány na seznamu světového
dědictví UNESCO: náměstí Nebeského
klidu, Zakázané město, chrám Nebes,
hrobky dynastie Ming, Lámáistický klášter
v Pekingu, velká čínská zeď, staré hutongy
i letní palác císařů. Pak přišla na řadu
neuvěřitelná terakotová armáda, největší
dochované středověké městské opevnění
Si-anu, velká pagoda Divokých husí,
nádherné staré zahrady, „čínské Benátky“
Tongli, tržiště i futuristická architektura
Šanghaje a superrychlý vlak Maglev.
Po prázdninách pro Vás chystáme další
zajímavé přednášky, budeme Vás včas
informovat.
Vaše knihovnice Karla, Jiřka a Zuzka

Pozvánka na promítání a besedu

Beseda s cestovatelem, spisovatelem a režisérem
panem Viliamem Poltikovičem
Pan Poltikovič se svou ženou Hanou procestoval řadu pro nás vzdálených a exotických
míst a natočil o tom spoustu krásných filmů. O svých zážitcích umí také poutavě vyprávět.
Přijďte se s námi přenést do jiné civilizace a poznat krásy tajemného Bhútánu, kam není
jednoduché se dostat a povolení k pobytu získá jen málo cizinců.
Sám pan Poltikovič o Bhútánu říká:
Bhútán: Poslední pohádkové království
Nevelké bhútánské království se nachází mezi Indií a Čínou. Vládne mu osvícený královský
rod, kterému záleží více na štěstí lidí, než na růstu národního produktu. Královským
dekretem je stanoveno, že šedesát procent území musí zůstat stále zalesněno. Bhútán se
tak stal poslední ekologicky nenarušenou zemí, kde žijí lidé. Bhútán se zvedá od 100 m
nadmořské výšky až přes 7500 m nadmořské výšky, a tak jsou zde oblasti s tropickým
klimatem i oblasti věčně ledové. Je tu i rezervace pro sněžného muže, o jeho existenci zde
nikdo nepochybuje. Jedinečných bhútánských zajímavostí však uvidíte mnohem víc.
Zveme Vás na promítání filmů a besedu o BHÚTÁNU a JAPONSKU.

Těšíme se na Vás Vaše knihovnice Karla, Zuzka, Jiřka

Kdy?
17.září 2015
V kolik? 19:00
Kde?
V zasedací
místnosti
místního
úřadu
Sibřina
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Zahradník Šikula radí
Pro zdraví si zajděte na zahradu..
majoránky, lze i oregáno žvýkat, příp.
vetřít pár kapek éterického oleje do dásně a
ulevit si tak od bolesti zubů.
V kuchyni je to typické koření na pizzu,
hodí se ale také do zeleninových salátů,
těstovin, ozdoba příloh jako jsou
brambory, hranolky.

Léto je za dveřmi a všichni, tedy
především milovníci zahradničení, máme
plné ruce práce. Tu je třeba zalít, vyplet,
prořezat..naši péči nám však zahrada vrátí
v podobě úrody a užitkových rostlin,
kterými jsou mj. také bylinky. Většina z
nás pěstuje na zahradách či balkonech
nějakou tu bylinku, kterou šikovné
kuchařky používají k dochucování svých
pokrmů. Bylinky nám však mohou dát
mnohem více, než jen svoji lahodnou chuť.

Oregáno - dobromysl (Origanum
vulgare)
Oregáno neboli „francouzská majoránka“
je vytrvalá bylinka, která nesnáší
přemokření. Listy a konce výhonů
obsahují nejvíce vonných silic v době
květu a v době těsně před polednem.
Odstříhává se kvetoucí nať i s listy. Po
usušení dobromysl uložte do
vzduchotěsných nádob, aby se uchovaly
vonné silice co nejdéle. Lze jej také

Proto, než příště budete chtít při bolestech
hlavy nebo zažívacích potížích sáhnout po
nějaké té „zaručené“ tabletce, zkuste
nejprve zajít na svou zahradu a podívejte
se, zda by tam třeba nebyla nějaká ta
bylinka právě na vaše neduhy. Možná vás
překvapí, jaké poklady máte na dosah ruky
a zadarmo.
Bylinek s léčivými účinky je mnoho, proto
bych vám ráda představila ty nejčastější,
které s velkou pravděpodobností budete
mít doma také vy.

Zamrazit v mikrotenovém sáčku nebo Při sklizni odstřihávejte vždy stonek s listy
tak, abyste podpořili její rozvětvení.
naložit do olivového oleje.
Léčebné účinky: čaj z listů pomáhá proti
nechutenství a při nemocech horních cest
dýchacích, nálev z oregána podporuje
odkašlávání, má desinfekční a baktericidní
účinky. Nakapete-li si pár kapek
éterického oleje z oregána na polštář, bude
se vám lépe usínat. Odvar z dobromysli se
také přidává do koupele, kde napomáhá
odstraňovat únavu. Podobně jako listy

Bazalka pravá (Ocimum basilicum)
Jednoletá rostlina, která se používá v
kuchyni tak běžně, jako sůl a pepř.

Léčebné účinky: podporuje trávení (stačí
rozžvýkat pár čerstvých listů), je
potopudná, pokrmům dodává pikantnost a
používá se při neslaných dietách. Šťáva z
listů odpuzuje komáry, proto sedíte-li v
létě večer na terase, stačí se natáhnout pro
pár lístků bazalky a komářím samičkám už
vonět nebudete..

Zahradník Šikula
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
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Dětem
Milí kamarádi, protože se blíží prázdniny, připravily jsme pro vás omalovánky, kterými si můžete ukrátit dlouhé
čekání, než pojedete někam s rodiči na dovolenou, příp. bude třeba ošklivé počasí a nebudete moci běhat venku.
Hezkou zábavu!

Zde dva obrázky z omalovánek:
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Tiráž
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Inzerce

PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah.
Prodej podlah včetně příslušenství.Renovace,
nivelace a odborná pokládka podlah.
VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA PO - PÁ
od 8.00 do 16.00 h po telefonické domluvě
otevřeno do 20.00 h včetně So a Ne.
Domex Prag spol.sr.o.
Kojická 1242
Praha 9- Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856
http://www.domex.cz

Nabídka inzerce
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.
Zdarma pro podnikatele a občany s trvalým bydlištěm v Sibřině a
Stupicích v černobílém provedení, řádková inzerce.

Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah inzerce:
Černobílá inzerce: 1 strana 800 Kč Barevná inzerce: 1 strana 1200 Kč
½ strany 400 Kč
½ strany 600 Kč
¼ strany 300 Kč
¼ strany 450 Kč
Platba: 1) v hotovosti na obecním úřadu Sibřina
2) na fakturu.

mobil 777 002 913
e-mail: info@domex.cz

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.

Centrum Chvilka

Soukromá školka

Staroújezdská 23, 190 00 Praha 9

MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 Klánovice

Nově otevřené centrum Vám nabízí služby:
klub dětí, kavárna, doučování
v oblasti základního vzdělávání, semináře pro
dospělé, kroužky pro děti, magnetoterapii,
fotoomlazení, fotodepilace, masáže,
psychoterapie.
Plánujeme: služby kosmetiky, pedikúry,
manikúry.
Sídlíme v budově, kde se nachází provozovna
Pošta Újezd nad lesy.

Bližší informace na tel.čísle 734309293,
731182122
Http://www.centrumchvilka.cz/

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT. Výuka dle ŠVP,
individuální přístup, ZOO koutek,
zahradnický koutek, pravidelné canisterapie, hipoterapie,
šachová škola pod vedením
reprezentanta ČR, dětská joga, hra na zobcovou flétnu,
taneční kroužek pod vedením
reprezentantky LAT, týdenní ruční dílničky, hry s padákem,
divadelní představení,
návštěvy solné jeskyně, logopedická prevence, pravidelná
prevence krátkozrakosti,
biligvní prostředí, dětská laboratoř. Screening školní
zralosti, přípravka pro ZŠ.
Máte dítě s SPU, SPCH či zdravotním postižením?
Nebojíme se integrace, zkušenosti
máme. Škola má zřízené místo asistenta pedagoga,
schválené MŠMT.
Privátní pedagogicko psychologická poradna.

Školné od 2.300Kč
Bližší informace na tel.čísle 736769720, 731182122,
minisvetukrtecka@seznam.cz,
http://www.minisvetukrtecka.cz/
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Mimi - Disco 2015
Již 3. ročníkem odstartovalo letošní Mimi Disco, které se těší stále větší oblibě u
malých tanečníků. Ten, kdo přišel 18.
dubna do prostor naší mateřské školy,
rozhodně, doufáme, nelitoval. Letošního
ročníku se zúčastnilo celkem 18 tanečníků.
Přihlášených dětí bylo přes dvacet, ale
bohužel někteří z vás, kamarádi, jste
onemocněli a nemohli se diskostéky
zúčastnit. Ale nesmutněte..
Po prvotním rozehřátí na oblíbené a známé
vypalovačky byla pro tanečníky
připravena první soutěž. Naši věrní
tanečníci ji již dobře znají a skoro bych se
nebála tvrdit, soudě dle jejich výkonů, že
doma poctivě trénují. Jednalo se o foukání
bublin z bublifuku. Abychom byly
spravedlivé, naše soutěžící jsme rozdělily
dle věku. Malí tanečníci měli za úkol
udělat co nejvíce bublin a ti větší pak tu
největší. Nevěřili byste, kolik legrace se dá
zažít právě při hrátkách s bublifukem!
Po „ fyzicky náročné“ soutěži následovalo
další taneční kolo, kdy tanečníci tančili s
balónky, které obdrželi u vchodu. Všichni
byli zchváceni tancem, proto bylo nutné se

posilnit řadou dobrot, které byly pro děti
připravené. Během doplňování energie
jsme tanečníky trochu „zkrášlily“ barvami
na obličej, takže se zde objevily kočičky,
různá zvířátka a jiné příšerky.
Další soutěž spočívala v tom, udržet ping pongový míček na pálce. Toto měly za úkol
malé děti, ty větší musely vydržet co
nejdéle s míčkem pinkat. I zde bylo velmi
těžké rozhodnout, kdo je v této soutěži
vítězem. Ale povedlo se.
V dalším tanečním kole jsme se opět
pořádně protáhli, dokonce se zapojili i
rodiče. Někteří z nich se neváhali zapojit
také do další soutěže, kterou byl tanec ve
dvojici s jablkem - všem jistě známá
soutěž, kdy tančíte a mezi vašimi čely
musíte udržet jablko. Musím říci, že
všichni byli neskutečně šikovní, skoro to
vypadalo, jako by opět všichni doma
trénovali..
Během celé akce měli všichni přítomní
rodiče a doprovod malých návštěvníků za
úkol bedlivě sledovat tanečníky, aby nám
pak dali tipy na vítěze v kategorii nejlepší
tanečník a tanečnice. Vítěze jsme rozdělili

dle věku a velmi těžce zvolili ty nejlepší z
nejlepších. Tímto bychom také chtěly
vzkázat těm tanečníkům, kteří se snažili a
nevyhráli, že vítězem jste byli všichni, bez
rozdílu..
Ten, kdo nevyhrál v žádné soutěži (a že vás
naštěstí moc nebylo) nemusel být smutný,
protože od nás, z Mimi - Disca, neodchází
nikdo domů s prázdnou. Všichni
zúčastnění dostali na památku tradiční
diplom, řadu sladkostí a balónky.
Tímto bych ráda poděkovala za hojnou
účast, za věrnost našich tanečníků a spolu s
tetou Zuzkou se budeme těšit na další
taneční setkání. Další ročník Mimi - Disca
proběhne na podzim, proto se včas
nezapomeňte přihlásit.
Naši malí kamarádi, těšíme se s vámi zase
na viděnou.
Tety Zuzka a Jiřka
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