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mohly pokračovat ke splnění posledního
úkolu, kde si u Křemílka a Vochomůrky
vlastnoručně namalovaly keramický dárek, který si poté odnesly. To bylo z úkolů
vše, děti uháněly do cíle, na zahradu MŠ.
Je s podivem, že po okruhu dlouhém 1 350
metrů a za horka, kdy teplota přesahovala
třicítku, převážná část dětí do cíle skutečně
dobíhala (!). A z výrazu jejich tváří vůbec
nebyla vidět nějaká únava nebo vyčerpání,
na rozdíl od tváří členů jejich doprovodu.

Po doběhnutí do cíle se dětí ujaly hned dvě
hodné bílé paní s pomocníky a všem předaly
odměny za hrdinský výkon. Soutěž skončila, zbyl čas na návštěvu „občerstvovacího“
stánku u Maxipsa Fíka, kde kralovaly poslední pohádkové postavy z řad „hodných
paní“ z mateřské školky Sibřina. Všichni
návštěvníci zde měli zdarma k dispozici
občerstvení připravené kuchařkami školky.
A že se jejich dílo povedlo, dosvědčuje fakt,
že stoly plné ovoce, toustů a dalších dobrot

byly brzy úplně prázdné. I paní kuchařky
tak měly příjemný pocit z dobře vykonané
práce. Všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na celém programu, stejně jako všem
návštěvníkům za účast patří náš velký dík.
Další podrobnosti a fotograﬁe z celého odpoledne najdete na http://sibrinka.webnode.
cz/, nově nás také najdete i na Facebooku
„sibrin-sibřinka“
Za Sibrin o. s. Sibřina – SIBŘINKA
Michal Lukavský

Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 19. 5. 2014. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Ing. Ondřej Veškrna Ph.D.
Omluveni: Jan Kožuský; Složení slibu nového člena zastupitelstva – Ing. Ondřeje
Veškrny, Ph.D.
Zastupitelstvo schvaluje: Zastupitelstvo
obce (ZO) schvaluje smlouvu o právní
ochraně; Pro – 5; Proti – 0; Zdržel se – 1
(Ondřej Veškrna).
ZO schvaluje nákup užitkového vozidla pro
potřeby obce (obslužnost zastavěných území). Předběžně domluven nákup multikáry
do výše 250 000,- Kč Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0.
Informace k realizaci výstavby chodníků v Sibřině a Stupicích – Obec Sibřina
se dohodla se společností Selgen a panem
Vratislavem Zimou na trojsměně pozemku.
Výměnou obec získá pozemek pro plánovanou výstavbu chodníku. Stavební úřad
souhlasí s dělením pozemku. Projektová
dokumentace pro chodník ve Stupicích se
připravuje. Projektová dokumentace pro
chodníky v ulici Říčanská a Ke Kolodějům
se připravuje.
Informace o lokálních záplavách a protipovodňových opatřeních – Dne 3.5.2014
došlo k lokálním záplavám v lokalitě U
Hrušky. Na místě zasahovala JSDH Sibřina
a Hasiči z Říčan. Došlo k erozi ornice vlivem toho, že pole je oseto kukuřicí. Obec
vstoupila v jednání s ministerstvem zemědělství, výzkumným ústavem a pozemko-

vým fondem za účelem regulace druhu pěstovaných plodin. Dále je naplánována schůzka s vodohospodáři za účelem optimalizace
dešťové kanalizace z lokality U Hrušky přes
ulici V Habeši ke hřišti SK Viktoria Sibřina.
Informace o nové inspekční zprávě v MŠ
Sibřina (13. a 14. listopadu 2013). Místostarostka obce seznámila přítomné se závěry
České školní inspekce. Zpráva je vyvěšena
na webových stránkách obce.
ZO schvaluje nápravná opatření po zjištění
kontroly MV ČR. Nápravná opatření budou
uzavřena do dne 30.8.2014. Seznam nápravných opatření je uveden v příloze. Pro – 5,
Proti – 1 (Ondřej Veškrna), Zdržel se – 0;
ZO neschvaluje vymáhání škody vůči projektantovi, který připravoval PD k rekonstrukci MŠ Sibřina. Zastupitelstvo obce čerpalo informace k rozhodování z písemného
stanoviska právního zástupce a z dostupných informací o rekonstrukci MŠ Sibřina.
Pan Knytl upozornil na promlčecí lhůtu týkající se možnosti vymáhání škody. Pro – 1
(Ondřej Veškrna), Proti – 4, Zdržel se – 1
(Alena Cvejnová)
Projednání textu petice občanů k vizi
úprav návsi ve Stupicích – Petice byla doručena na obecní úřad 7. 4. 2014, text petice je přílohou zápisu, obec navrhuje svolat
schůzku přímo ve Stupicích společně s tvůrci návrhu a celou věc znovu prodiskutovat.
ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene na umístění pojistkové skříně pro č.p. 70 na pozemku 370/1
Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0
ZO schvaluje nové členy do svazku obcí

Výmola za obec Sibřina Novými členy za
obec Sibřina: Ing. Václav Knytl a Ing. Josef
NovákPro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 1 (Ondřej Veškrna)
ZO schvaluje, revokuje (doplňuje) zápis ze
dne 11. 12. 2013 o souhlasu zastupitelstva
s podáním žádosti o dotaci na nákup vybavení pro obecní knihovnu. Usnesení: Obec
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt:
Doplnění a modernizace technického vybavení knihovny ze Středočeského fondu kultury a obnovu památek pro rok 2014 a zavazuje se spoluﬁnancovat uvedený projekt ve
výši 5% z celkových nákladů projektu. Pro
– 6, Proti – 0, Zdržel se – 0.
Diskuse: Povodeň, nutnost čištění škarp
a kanálů, vodohospodáři musí říct, jakým
způsobem toto řešit, potok v dolní části je
možné vyčistit pouze v zimních měsících a
za předpokladu, že nebude veden jako zelená plocha, ale jako potok. Paní Cvejnová
Cesta Na Hrázi – zábrany, závora bude
z obou stran a také v lokalitě Na Skalce,
zmulčovat Uličku lásky a za Kravínem. Starosta obce informoval přítomné o hlavním
líčení u okresního soudu v Praze – na základě telefonátu právního zástupce. Pan Vítek
byl zproštěn obžaloby při hlavním líčení dne
19. 5. 2014 dle § 226 písm. b) trestního řádu,
tedy z důvodu, že v žalobním návrhu označovaný skutek není trestným činem. Obec
zatím písemné stanovisko neobdržela. Pan
Veškrna děkuje Ing. Lence Stemberkové za
dosavadní činnost.
Zápis proveden
dne 19. 5. 2014 v Sibřině

Výsledky voleb do evropského parlamentu 23. – 24. 5. 2014 v obci sibřina
Počet voličů celkem: 534; K volbám se
dostavilo: 109 – 20,4%.
Počet odevzdaných hlasů pro
jednotlivé strany:
1. SNK Evropští demokraté: 2;
5. KDU-ČSL: 2;
6. Strana zdravého rozumu: 1;

7. TOP 09: 33 – 30,28%;
9. LEV 21 Národní socialisté: 3;
10. KSČM: 3;
14. ČSSD: 7;
16. ANO 2011: 23 – 21,10%
17. Strana rovných příležitostí: 1;
20. ODS: 10 – 9,17%

22. ÚSVIT: 2;
23. Strana zelených: 6;
24. Strana svobodných občanů: 6;
32. Česká pirátská strana: 7;
37. Občanská konzervativní strana: 3;
Celkem hlasů: 109
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Zprávy z obce
MATEŘSKÁ ŠKOLKA: Mateřskou školku v Sibřině vede od 1. 4. 2014 nová paní
ředitelka, Mgr. Martina Broncová. Byla vybrána na základě konkursního řízení, které
bylo ukončeno na konci února tohoto roku.
V letních měsících proběhne druhá etapa
zpevnění ploch v okolí budovy. Ohledně
letního provozu školky budou informace
vyvěšené na webových stránkách školky.
ČINNOST SPOLKŮ V OBCI V ROCE
2014: Na březnovém veřejném zasedání
obec schválila příspěvky spolkům na sportovní a kulturní akce. Kompletní seznam
akcí najdete na příslušných webových stránkách. Pozvánky na akce pravidelně vidíte
v Zebrinu, ve vývěskách a ve schránkách.
Děkujeme všem spolkům za jejich bohatou
činnost. SK Viktorii Sibřina byla kromě
příspěvku na činnost odsouhlasena částka
50 000,- Kč na opravu tribuny na fotbalovém hřišti.
DOPRAVA: Obec nadále jedná s obcí
Šestajovice ohledně poskytnutí pomoci
městské policie. Na základě výzvy občanů probíhá zpracování návrhu dopravních
opatření na silnici před fotbalovým hřištěm
tak, aby byla bezpečnější pro přechod dětí.
Byly vyznačeny přechody pro chodce. Obec
nadále vyjednává spolu s obcemi Květnice a
Dobročovice zajištění speciálního školního
autobusu do ZŠ Olešská v Praze 9. Jednalo
by se o školní autobus, který by stavěl až u
ZŠ Olešská. V přípravě je výroba třech závor, které budou umístěny na cestě Na Hrázi a Na Skalce.
ZELEŇ: Obec obdržela dotaci na výsadbu
zeleně ve výši 574 046,- Kč. Výsadba bude
realizována v intravilánu i extravilánu obce
a bude probíhat již od podzimu tohoto roku.
V současné době připravujeme vše potřebné pro realizaci výběrového řízení na ﬁrmu,
která bude výsadbu realizovat.

HŘIŠTĚ VE STUPICÍCH: V dubnu bylo
otevřeno obnovené hřiště ve Stupicích.
Nyní se budou na hřiště umísťovat lavičky
a stojan na kola, hřiště tedy bude kompletně
opravené. Na hřišti je nepřetržitě k dispozici síť, můžete tedy využívat kdykoliv na
míčové hry.
KANALIZACE A VODOVOD: Obec si
nechala vypracovat variantní technickoekonomickou studii na realizaci vodovodu
a kanalizace. Jejím cílem bylo získat podklady pro rozhodování o způsobu zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění
odpadních vod. V oblasti zásobování pitnou
vodou bylo cílem studie posoudit: možnost
napojení na vodovod Květnice; možnost
napojení na „říčanský vodovod“ – vytipování vhodného připojovacího proﬁlu, místa,
např. ze stávajícího soukromého vodovodu,
který je veden obcí Křenice; možnost využití lokálního zdroje pitné vody. V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod
bylo cílem studie posoudit: možnost napojení stokového systému obce Sibřina na stávající ČOV Květnice s ohledem na nutnost její
intenziﬁkace; možnost napojení stokového
systému z obce Sibřina na plánovanou výstavbu ČOV Sluštice; přezkoumání výstavby nové vlastní ČOV v obci Sibřina
Každá z výše uvedených možností má své
výhody i nevýhody (z hlediska technického řešeni, nákladů na výstavbu a časových
rámců možné výstavby). Všechny možnosti
byly detailně rozpracovány a následujícím
veřejném zasedání se bude zastupitelstvo
touto záležitostí zabývat. Věříme, že v nadcházejícím čísle zpravodaje vás budeme
moci informovat o zvolené variantě.
ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
PRO OBČANY SIBŘINY A STUPIC
V letošním roce se do základních škol
v okolí podařilo umístit celkem 14 předško-

láků. Nejvíce do ZŠ Koloděje. Obec nyní
jedná se zřizovatelem – městskou částí Praha – Koloděje o úhradě nákladů na provoz
školy. Situace s umísťováním dětí v blízkém
okolí je velmi komplikovaná a předpokládá se, že situace se v nadcházejících letech
ještě zhorší. Společně s obcemi Květnice
a Dobročovice proto o možnosti zajištění
školní docházky našich dětí jednáme se ZŠ
Olešská v Praze 9. Předpokladem je zřízení speciálního školního autobusu, na který
bude přispívat i Středočeský kraj. O dalším
postupu Vás budeme informovat.
ZÁPLAVY: Obec postihly na počátku a
konci května lokální záplavy v oblasti lokality U Hrušky. První záplava nastala po
bouřce s prudkým a vydatným deštěm,
který trval cca 30 mnut. Pole, nacházející
se bezprostředně za rodinnými domy, byla
v letošním roce oseta kukuřicí, a proto nebyla schopna velký příval vody absorbovat.
Vytvořilo se bahnité koryto, kterým se přívalová voda dostala na pozemky rodinných
domů a místních komunikací. Obec vstoupila v jednání se společností RAVA, která
pole obhospodařuje a také s ministerstvem
zemědělství, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a pozemkovým fondem za účelem regulace druhu pěstovaných
plodin. Proběhla schůzka s vodohospodáři
za účelem naplánování a vybudování technických opatření k odvádění dešťových vod.
Obec obdržela nabídky na vypracování
technickoekonomických studií, a to jak pro
lokalitu U Hrušky / V Habeši, tak i podél
Sibřinského potoka. U něho bude provedena pasportizace toku se zjištěním rozsahu
zanesení koryta a navrženo vlastní pročištění koryta toku a jeho zkapacitnění. O těchto
opatřeních bude obecní zastupitelstvo jednat na nadcházejícím veřejném zasedání.
OÚ Sibřina

Otevírání nového hřiště ve Stupicích
Dne 26. 4. 2014 proběhlo otevírání nového dětského hřiště ve Stupicích. Děti si
otevírání užily, hrály přehazovanou a celé
odpoledne jsme také soutěžili v rámci rodin v turnaji v pétanque. K dispozici byl
také skákací hrad a občerstvení. Pěkné

odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků. Obec tímto děkuje manželům Kubánkovým za zapůjčení skákacího hradu
a zázemí pro občerstvení. Dále děkujeme
panu Petru Švárovi za opravu oplocení u
hřiště. Doufáme, že se nové herní prvky

dětem líbí a že hřiště bude hojně využíváno. V současné době připravujeme ještě umístění laviček a stojanu na kola, dále
desinfekci pískovišť.
OÚ Sibřina
Mgr. Markéta Klapková

3× foto: Markéta Klapková

Strana 5

Nový Zebrin 2 / 2014

Přívalové deště zaměstnaly sbor dobrovolných hasičů
Přívalové deště, které se přehnaly přes
Sibřinu, zaměstnaly naší jednotku dobrovolných hasičů na maximum. Bohužel je
tento jev v naší obci stále častější, a tak je

jednotka díky OÚ Sibřina a zájmu všech
aktivních hasičů na zásahy tohoto typu vybavena. Čerpala se voda ze zahrad, studen,
obytných částí rodinných domů, garáží,
sklepů a vodních lagun ze zahrad. V dalších fázích zásahů se preventivně naplnilo
cca 150 pytlů s pískem a postavily se protipovodňové zábrany k zamezení dalších
škod na majetku postižených obyvatel
obce. Následně jsme pomocí asanační lišty
na naší cisternové automobilové stříkačce
provedli opláchnutí komunikací od nánosů bahna. Z důvodu malého počtu hasičů
v jednotce bychom chtěli velice poděkovat za pomoc z řad dobrovolníků, sousedů

postižených obyvatel, obecnímu úřadu a
dalším, kteří poskytli své ruce a techniku
k odstraňování následků.
JSDH Sibřina

II. setkání Spolku čarodějnic sibřinských
Poslední dubnový den proběhlo na hřišti
SK Viktoria již II. Sibřinské pálení čarodějnic, pořádané občanským sdružením
Sibrin-Sibřinka. Za nemalé pomoci řady
spolupracovníků a za přispění již tradičních sponzorů – OÚ Sibřina, restaurace „U
Poﬁka“ Sibřina, sibřinských hasičů, Pavla

Liebschera a nově také Hospůdky „Na hřišti“ , se podařilo uspořádat povedené setkání dětí ze Sibřiny a okolních obcí s „jejich“
čarodějnicemi sibřinskými. A jelikož se
„Spolek čarodějnic sibřinských“ má čile
k světu, dosvědčuje i letošní přijímání dvou
nových překrásných členek (Míši Musilové
a Mirky Králové až z Prahy), které se tak

po přijímacím rituálu zařadily do čarodějného kolektivu našich krásných čarodějnic.
Pokud zde zmiňuji krásu a půvab našich
čarodějnic, mám na mysli jejich krásu čarodějnou a samozřejmě i jejich půvab v podobě „člověčí“ a „pozemské“.
Co ale v jejich přeměně na podobu čarodějnou provedla nová spolupracovnice v oboru maskérském a kosmetickém, zasluhuje
zvláštní zmínku. Pavla Krejčová ze Sibřiny (nyní paní Pavla
Buriánová-Krejčová, dodatečně gratulujeme ke sňatku)
odvedla při líčení
jejich tváří obdivuhodný výkon. Po
zásahu jejích rukou,
štětců, špachtlí a
nevím ještě čeho, se
tváře „ctihodných
dam“ neuvěřitelně
změnily na překrásné ošklivky- čarodějnice a po dokonání jejich proměny
v několika případech jejich pravou
identitu nepoznali ani nejbližší přátelé. Ba
co více, i některé jejich vlastní děti se od
nich se slzou v oku odvrátily. Takže paní
Buriánová-Krejčová, díky.
Díky tomu, že se programu zúčastnilo mnoho dětí v převleku čarodějnickém, atmosféra věrně připomínala skutečný slet čarodějnic. A tak se i děti-čarodějnice zúčastnily
jako porota přijímacího aktu a rozhodovaly
tak samy o přijetí či nepřijetí nových členek do Spolku čarodějnic sibřinských. Po
splnění krutých zkoušek byly odpovědnou
volbou nakonec obě nové čarodějnice přijaty do čarodějnického spolku.

Na závěr volby však všichni neukázněně
zkonzumovali obsah kotlů připravených
k prověření odolnosti adeptek řemesla čarodějného. Ke cti jim však slouží, že jak
požitím „vařených žab, hadů“, tak i vypitím
„ jedového nápoje“ osvědčily své čarodějnické schopnosti a tato konzumace vůbec
neovlivnila následné spořádání celkem 150
kusů špekáčků, zdarma poskytnutých všem
zájemcům.

2× foto: Michal Lukavský
Při následné čarodějnické diskotéce se
všichni dostatečně vyřádili. Taneční kreace za podpory všech dospělých čarodějnic,
které ještě dostatečně ovládaly své končetiny k samostatnému pohybu, byly neuvěřitelné. Takto se všichni společně protancovali k okamžiku, na který se celé odpoledne těšili.
Místní hasiči totiž jako obvykle naprosto
kvaliﬁkovaně a bezpečně splnili svůj úkol
a na dva pokusy kvalitně zapálili připravenou hranici. Co na tom, že při tomto odpovědném úkolu téměř shořela střecha stánku
tradičního vařiče dobrot Pavla Liebschera,
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Sri Chinmoy centrum, Naučná; Kačírková Eva – Nenechám tě odejít Šulc a spol.
Detektivky; Kostrhun Jan – Svatba století, KLČ, Česká; Kriseová Eda – Perchta z
Rožmberka, Paseka Hist.rom.; Lacroixová
Nitya – SEX, obrazový průvodce, Svojtka,
Osvěta; Lampitt Dinah – Tajemné víno,
Knižní klub, Hist.rom.; Lumley Brian
– Nekros aj. noční můry, Polaris,
horor; MacLeod Ian – Světlověk, Laser Fantasy; Maeder
Thomas – Vraždí doktor Petiot,
Dialog, Detektivky; McDermott
Andy – Tajemství excaliburu, Domino, Sciﬁ; Mead Richelle – Vampýrská akademie, Domino, Horor; Miéville China – Pátrání po Jakeovi, Laser,
Fantasy; Moorcock Elrik – Z Melniboné,
Deus, Fantasy; Nová Jarmila, Nový Petr
– Soukromý život Jaroslava Marvana,
Eminent, Životop.r.; Petiška Eduard – Příběhy starého Izraele, Levné knihy, Česká;
Poberová Slávka, Denková Melita – Nejmocnější ženy Evropy, AL Press, Hist.
rom.; Pospíšilová Zuzana – Mašinka Jů-
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linka, Junior, Děti a ml.; Pospíšilová Zuzana – Vláček Tomáš, Junior, Děti a ml.;
Pratchett Terry – Muži ve zbrani, Talpress
Fantasy; Pratchett Terry – Národ, Talpre-

ss,
Fantasy Pratchett Terry – Nadělat prachy, Talpress, Fantasy; Pratchett
Terry – Nevídaní akademikové, Talpress,
Fantasy; Pratchett Terry – Koule, Talpress, Fantasy Rankin Ian – Dokonalá vražda, BB/ART, Detektivky; Roddalová Emily – Bájná země, Deltora Jezero prokletí,
Fragment, Fantasy; Rohál Robert – Lesk

a Bída slavných českých žen, Petrklíč, Životop.r.; Rowley Christopher – Draci z Argonathu, Fantom Print, Fantasy; Růžička
David – Strašidla, přízraky a skřítci našich
hradů a zámků, AL Press, Česká; Sobota
Luděk – Facky místo pohádek, HAK, Životop.r.; Solnon Jean-Francois – Kateřina Medicejská, Domino, Životop.r.;
Soubor autorů – Nejlepší světové čtení, Readers Digest, výběr
Detektivky; Soubor autorů –
Světové krimipovídky, Domino,
Detektivky; Swainstonová Steph
– Čas jako dar, Laser, Fantasy; Šabach
Petr – Hovno hoří, Paseka, Česká; Trojan
Pavel, Balvín Jiří – Všechno o Jiřině Bohdalové, Formát Životop.r.; Vurbs Petr – A
život je tu, PAN Česká; Weiss Margareth
& Don Perrin – Brigáda Zatracených, Fantom Print, Fantasy; Werich Jan – Všechno je jinak, TaM, Životop.r.; Woodwards
Bob – Bushova Válka, BB Art, Válečná;
Zázvorková Stella – Stella o sobě, Camis,
Životop.r.
Vaše knihovna

Sibřinsko–Stupické fórum: Malá venkovská ZOO – Stupice
Zimní „ornitologická“ pozorování při přikrmování opeřenců na lojových koulích na
bezlisté vrbě na návsi skončila. Vrbě narostly na větvích vlásky. Nejdřív malé mašličky
pupenů listů, pak jehnědy a listy se protáhly. Z vrby je krasavice vlasatice a ptákům
skýtá úkryt i zdroje potravy.
Na rybníku na návsi každoročně přilétá párek kachen divokých. Letos páry dva. Jak
vnučka říká :“ Babi, oni tu mají jen svatbu
a rodinku mají až za Buckovejma - na konci
Stupic.“
Přiletí několikrát ráno, pak zmizí na „potok“, který odvodňuje rybníček a po vytvoření zarostlé tůně se pod silnicí otáčí jako
vodoteč mezi poli směr Sibřina.
Tamtéž je vidět pár nutrií. Původně před
mnoha lety byly vidět na návsi ondatry, ale
po betonovém zpevnění okrajů rybníčka při
jeho čištění zmizely a přestěhovaly se do
tůně na potok, vzhledem ke způsobu „bydlení“. Vytvářejí si nory ve břehu . Letos jsou
nutrie mnohem víc viditelné. Zvykly si na
lidi, tu a tam je někdo za podívanou přikrmí. Býložravé nutrie, které nějaký chovatel
vypustil do přírody díky mírné zimě přežily
a hledají si nová teritoria.
Nebezpečí přejetí hrozí nutriím i kačenkám. Pasou se a vyhřívají na travnatém pásu
u silnice.
Největší nebezpečí je, když kačenka vyvede
mladé. Vyhřívají se a někdy je máma, neobeznámená se silničním provozem, vede na
svačinu přes silnici na protilehlé pole.
K pozorování je i stádo ovcí s jehňaty pana

Krpelána. Na návsi se dál projevuje svým
způsobem několik psů a pobíhá za tajným
cílem několik kočiček-nejčastěji černobílá
tulačka.
Je to milé pozorování, když se nám podaří
v divokém běhu života zastavit.
A další důvod, aby se při průjezdu obcí dodržovala snížená rychlost.
( přes silnici přecházejí dospělí i malé děti )
ONDATRA PIŽMOVÁ
(Ondatra zibetica) savec, řád hlodavci
Do Evropy se dostala se Severní Ameriky,
1905 vysazena v Dobříši, rozšířena invazivně, chována nejdříve pro maso a kůži, lovena pro porušování hrází, skoro vyhubena.
Později se šíří tento vodní savec po celém
území ČR. Plave, potápí se. Staví nory ve
březích. Má 4x ročně 5-14 mláďat.
Potrava - měkkýši, malé rybky, vodní rostliny, nepohrdne mrkví, jablky, trávou na
břehu. 30 cm veliká i větší- hnědošedá,
ocas dlouhý, zploštělý na jeho konci žláza
s pižmem.
KACHNA DIVOKÁ
(Anas platyrynchos)- březňačka
Největší plovavá kachna. Samečka ve svatebním šatě nelze zaměnit. Třpytivě zelená
hlava oddělena od šedohnědého krku bílým
proužkem. Světlá záda a ocasní peří je třpytivě zeleno-černobílé.
Samička je hnědě skvrnitá. Hnízdění - březen, duben ( proto březňačka). Hnízdo má
na suchu, poblíž vody, 7-11 vajec modroze-

lených. Potrava převážně rostlinná.
SLÍPKA ZELENONOHÁ
(Gallinula chloropus)- chřástalovití
O málo menší než koroptev. Samečci jsou
tmaví, červená čelní plotýnka a oči, krátký
ocas, zelené nohy. Při plavání posazena vysoko na vodě, typické rytmické kývání hlavou. Obývá stojaté vody s hustou pobřežní
vegetací. Hnízdění duben až červenec, 2-3x
ročně 6-10 velkých vajec s hnědými skvrnami. Oba rodiče sedí 19-22 dnů. Potrava
- drobní vodní živočichové a zelené části
vodních rostlin.
NUTRIE ŘÍČNÍ
(Myocastor caupus )- savec, řád hlodavci
Známá též jako vodní krysa, řekomyš americká, bobr bahenní, bobr jihoamerický.
Velký hlodavec, původem z Jižní Ameriky,
chovaný pro kožešinu a maso na všech kontinentech mimo Antarktidu a Austrálii.
Je býložravá, má oranžové hlodavé zuby.
Měří 40-70cm a 35-45cm zploštělý ocas,
váží 4-6kg, ale dobře živený samec v zajetí
až 12kg
Biotopem jsou zarostlé břehy řek, potoků,
v nichž vytváří nory. Je tmavohnědá, ale u
šlechtěných forem jsou různé škály barev
např. perlová. Jako u všech hlodavců- velká
schopnost rozmnožování. Přirozenou regulací jsou drsné zimy.
Zapsala
RnDr. Zdena Kubánková
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Sibřinsko–Stupické fórum: Dobrá práce Obecního úřadu
Někdy koncem února 2014 se na mně obrátilo několik občanů Sibřiny s problémem,
který sám již delší dobu sleduji. O co se jednalo? Nebezpečná až přímo kritická situace
u vstupu na hřiště SK Viktoria Sibřina. Konkrétně pohyb dětí i dalších osob po silnici
kolem hřiště a možnost bezpečného vstupu
na hřiště. V současné době se naprostá většina dětí naprosto bezstarostně pohybuje
po zmíněné silnici bez ohledu na provoz
na této komunikaci a k přecházení použijí jakékoliv místo, které se jim právě hodí.
Toto opakovaně vyvolává vážné nebezpečí
střetu s projíždějícími vozidly. V době, kdy
se v obci „střílely zastávky a přechody jako
na běžícím pásu“, nějak se na tuto část obce
pozapomnělo. V součastné situaci nezní

problém“ aby se tu něco nestalo“ ale „kdy
se tu něco stane“!! A zde je nutné konstatovat, že představitelé obce, i když někdo
bude tvrdit opak, reagují na podněty občanů
aktivně, rychle a odpovídajícím způsobem.
Dne 30. března 2014 jsem věc prokonzultoval s místostarostkou Klapkovou a starostou Novákem, téhož dne jsem písemně
navrhl tento problém zařadit jako nový bod
k projednání zastupitelstvem obce při veřejném zasedání. A hned 31. března byl skutečně problém zastupitelstvem projednán a
všemi zastupiteli bylo schváleno urychlené vyřešení. A jak to vypadá dnes? I přes
složitou situaci ve věci vlastníků pozemků
v okolí (obec nevlastní žádné vhodné části
pozemků), v běhu je již schválené dopravní

opatření, kdy bude místo k přechodu silnice
osazeno dopravními značkami, navíc přímo
na silnici bude vyznačená výrazná dopravní
značka „pozor děti“ a dvě dopravní značky
se stále blikajícím výstražným světlem.
Nyní vše bude záležet na rychlosti „úředního šimla“, který se musí vším potřebným
a nutným papírováním prokousat. Po schválení všech náležitostí obec toto dopravní
opatření neprodleně zrealizuje. Doufejme
pouze, že to všichni stihnou včas. Každopádně poděkování patří p. místostarostce
Mgr. Klapkové a p. starostovi Ing. Novákovi za vstřícný přístup k řešení problému,
stejně tak i celému zastupitelstvu obce
Michal Lukavský

Zhodnocení fotbalové soutěže jarní části SK Viktoria Sibřina
Do zimní přípravy na jarní část sezony
2013/2014 jsme nastoupili s výrazním oslabením. Vážná zranění tří klíčových hráčů A
mužstva (František Chumlen, Jan Chumlen,
Paul Baker), ukončení aktivní kariéry některých hráčů (Petr Brabec, Milan Sommer)
a dlouhodobá nemoc Petra Nováka způsobily zásadní rozhodnutí výboru FK Sibřina, a
to odhlásit z jarní části sezony 2013/2014 B
tým Sibřiny. Tím bylo zajištěno, že A tým
se mohl tvořit z poměrně většího kádru hráčů, ale příprava a začátek jarní části sezony
ukázaly, že v okresním přeboru nebudeme
patřit k mužstvům, která budou stabilně
hrát na špici okresního přeboru. Postupně
jsme se začali propadat do spodních pater
tabulky a vzhledem k většímu zisku bodů
z podzimní části sezony jsme nespadli až na
sestupové příčky okresního přeboru. Opatřením fotbalového výboru FK Sibřina se
podařilo v dubnovém přestupném termínu

získat na hostování 3 mladé hráče (Polyakov, Plecitý, Tuháček – všichni z ročníku
1991) a naše výsledky se začaly zlepšovat.
V současné době je umístění FK Sibřina na
10. místě tabulky a k deﬁnitivní záchraně
v okresním přeboru potřebuje ve zbývajících dvou utkáních získat 3 body. Je v silách celého hráčského kádru udržet okresní
přebor pro Sibřinu i do dalšího soutěžního
ročníku.
Výsledky v jarní části sezony 2013/2014:
22. 3. Nehvizdy – Sibřina 2:0 (2:0)
29 3. Sibřina – Mnichovice 1:5 (0:2)
br. Kubín
5. 4. Vyžlovka – Sibřina 1:0 (0:0)
12. 4. Sibřina – Brandýs n/L 1:2 (1:2)
br. Polyakov
19. 4. Úvaly B – Sibřina 0:1 (0:1)
br. Kubín

26. 4. Sibřina – Velké Popovice 2:2 (1:1)
br. 2 Tuháček
4. 5. Šestajovice – Sibřina 0:1 (0:0)
br. Polyakov
10. 5. Mukařov – Sibřina 4:3 (1:1)
br. Brabec Michal, Tuháček, Koliandr
17. 5. Sibřina – Hrusice 0:3 (0:0)
24. 5. Radonice – Sibřina 1:0 (1:0)
31. 5. Sibřina – Zápy 1:4 (0:3)
br. Kubín
Do konce soutěže zbývají ještě 2 kola.
V předposledním kole zajíždí naše mužstvo
do Sokola Pacov a poslední kolo hraje na
domácím hřišti s SK Stránčice.
Závěrem bych chtěl bych poděkovat všem
sponzorům, příznivcům a přátelům, kteří
nás chodí podporovat při zápasech.
Zdeněk Kukačka
– předseda:

Zajímavá technická památka v Sibřině
Milí čtenáři, víte o tom, že v Sibřině se
nachází velmi stará technická památka, o
kterou mělo zájem i Národní technické muzeum v Praze?
Jak se k zajímavé památce dostal, mi vyprávěl její majitel a zachránce pan Jaroslav
Těšínský, který v Sibřině v 80. letech minulého století zakoupil pozemek na okraji
vsi a postavil zde pěkný rodinný dům.
To bylo tak, na počátku 90. let zakoupil se
synem pro podnikání starou halu Agrostroje v Pelhřimově. V té době byla hala už delší
dobu nepoužívaná. Součástí haly byla i stará rozvodna elektrické energie, která zásobovala bývalou továrnu elektrickou energií.

Syn podnikal v hale a o starou rozvodnu se
nezajímal, byl tam jen sklad nepotřebných

věcí. Vloni ovšem potřeboval prostor haly
vyklidit a využívat pro podnikání. Tak se
stalo, že po vyklizení nepotřebných věcí,
objevili historické vybavení elektrické rozvodny. Zařízení vypadalo na první pohled
velmi staře, ale bylo celkem zachovalé.
Pan Těšínský vše nafotil a fotky zaslal do
Národního technického muzea v Praze.
Obratem dostal odpověď, že se jedná o přístroje a zařízení z doby kolem roku 1900.
Muzeum nic takového ve vlastnictví nemá
a projevilo o vybavení rozvodny zájem, ovšem s tím, že nemá kde přístroje vystavit,
takže by vše zůstalo v depozitáři muzea.
Pan Těšínský se tedy rozhodl renovovat a
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vystavit historické stroje sám. V té době
zrovna budoval novou garáž. Po poradě
s kamarádem vybudovali ve vnějších rozích garáže prostorné niky, kde vystavil
dva krásně zrenovované vysokonapěťové
vypínače. Jeden vypínač byl vyroben v továrně Škoda a druhý v ČKD. Další obří
pojistky, izolátory a spínače jsou k vidění
uvnitř prostorné garáže.
Musím přiznat, že i mně, jako naprostému
laikovi, se krásně zachovalé staré stroje
moc líbily. Kdokoliv by měl zájem, může

se s panem Těšínským spojit přes jeho E-mail a domluvit si prohlídku této krásné
technické památky.
Na fotkách uvidíte dva vysokonapěťové vypínače a velké pojistky a izolátory.
Kontakt na p. Těšínského:
j.tesinsky@iol.cz
Zapsala
Zuzana Čermáková,
21.5. 2014

Představujeme Vám: paní Škodová
Rozhovor pí. Škodová 26 .5. 2014
– Firma Antonín Škoda s. r. o.
Dobrý den paní Škodová,
ráda bych pro náš časopis představila
blíže historii Vaší ﬁrmy. Věřím, že všichni naši čtenáři dobře znají Vaše výborné
medové pochoutky, bylinné sirupy, čajové směsi, medovinu, atd.
Chtěla jsem původně vyzpovídat
také Vašeho manžela, ale je příliš
zaměstnán, tak mne svěřil do Vaší
péče. Váš manžel mi řekl, že je původem z Prahy, ale Vy jste místní
rodačka.
Povězte mi prosím, jak to všechno
začalo, trochu z rodinné historie.
Moje rodina Soustružníkova pochází ze Sibřiny. Žila zde po několik století. Moji předkové byli
zemědělci a řezníci. Můj strýc měl
statek a mlékárnu v Praze, byl velmi podnikavý. Koupil i licenci na
výrobu Eskyma a za první republiky prodával Eskymo v kinech. Můj
otec měl za první republiky autodopravu
s mlékem a zavážel nejen bratrovu mlékárnu, ale i obchodníky v Praze. Naše rodina
Soustružníkova bydlela původně ve vedlejším domě, který pak prodala v roce 1919
rodině Stehlíků. S manželem jsme tento bývalý rodinný dům koupili v roce 1999 zpět,
tedy přesně po devadesáti letech.
Vidím, že místní historii znáte velmi dobře, jistě by se o tom dalo dlouho vyprávět.
Možná bychom mohli někdy uspořádat
besedu s pamětníky. Alespoň bychom tro-

chu oživili vzpomínky a nahradili ztracenou místní kroniku. Řekněte mi ale, jak
jste se s manželem seznámili a co Vás přivedlo k Vašemu dnešnímu podnikání.
Manžel měl restauraci v Klánovicích. Já,
jako mistrová odborného výcviku, jsem

velký úspěch. Jezdili jsme po trzích i po
poutích a prodávali také maxi kremrole a
tzv. orientální cukrovinky, jako je turecký
med, kokos, žužu, perníková srdce, apod.
Vše jsme si sami vyráběli. Byla to dřina ve
dne v noci, ale dařilo se nám velmi dobře.
Konkurence postupně přibývalo
a my jsme viděli, že bude vhodné,
abychom naše podnikání zaměřili
jiným směrem. V roce 1995 jsme se
stánkovým prodejem skončili. Měli
jsme ještě výrobu cukrovinek, uzenin a také výrobu kečupů, ale pořád
to nebylo ono. Přemýšleli jsme, do
čeho se pustit, abychom nemuseli
čelit stále vzrůstající konkurenci
ze zahraničí. A tak jednou, když
manžel vyráběl pro rodinu pampeliškový med, tak mě to napadlo.
Dívám se na něj a říkám: „Ty Tondo, budeme dělat bylinkové medy!
‘’ Manžel jen zvedl hlavu, podíval
foto: Z. Čermáková se na mě a řekl: „Jo!“ Tři měsíce
vymýšlel postup, skladbu bylinek
měla na starosti učně, kteří u něho praco- jsem dodala já. Začátky byly těžké, nikdo
vali, a tak jsme se vlastně poznali a v této to tu neznal. Zpočátku jsme nabídli naše byrestauraci jsme pak už jako manželé pra- linkové medy do Meinla, ale moc to nešlo.
covali až do roku 1988. Rok předtím vyšel Postupně jsme zjistili, že naše výrobky se
zákon, že je možné podnikat, ale nesměli nehodí do velkých prodejen a řetězců. Naše
jste mít zaměstnance. Takže skoro rok nám výrobky jsou všechny vyráběny ručně, bez
trvalo, než jsme se s manželem rozhodli a jakýchkoliv chemických přísad a konzerzačali podnikat sami. Zařídili jsme si pro- vantů, dárkově baleny, a tak jsme postupně
dej rychlého občerstvení. Prodávali jsme zařídili distribuci do menších prodejen po
pizzu a zapečené žemle s masem, smaže- republice tam, kde se prodávají dárky, do
né hranolky, opečené klobásy. My s tím bylinářství, zdravých výživ, prodejen kávy
začínali jako jedni z prvních a měli jsme a čaje, apod. První sirupy a ořechy v medu

Máte problém s komáry?
Na další venkovní posezení vyzkoušejte tuto bezpečnou
a účinnou metodu proti komárům!
Limetky nebo citrony překrojte na polovinu a vtlačte dovnitř hřebíček.
Komáři budou od vás prchat.
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Představujeme Vám
vznikly v roce 1998. Medové chuťovky,
džemy s bylinkami, ovocné a bylinné čaje,
bylinné kapky, dárkové kazety a medovina
přišly na řadu až později. Bylinky jsme nejdříve sami sbírali, ale nyní je nakupujeme a
med máme od včelařů ze Šumavy.
Moc děkuji za zajímavé vyprávění o historii ﬁrmy. Vidím, že práce máte stále hodně, máte také trochu času na odpočinek a
nějaké koníčky?
Manžel je vášnivý rybář, jezdí každý rok
s partou rybářů do Norska. Celou dobu jim
tam také vaří. Zpracovává i rybí vnitřnosti,
výborná jsou třeba tresčí játra. Manžel umí
výborně vařit, vyváří celé rodině i našim
zaměstnancům. Já moc odpočívat neumím.
Rodina mi to často vyčítá a sama si také začínám uvědomovat, že bych potřebovala občas trochu vysadit a odreagovat se. Pamatuji
si, že jsem byla vloni jeden víkend na chatě
u přátel v Želivě, bylo to moc krásné a ráda
na to vzpomínám.
Rozumíte bylinkám. Učila jste se to od někoho v rodině?
Vlastně ani moc ne, přišla jsem k tomu až
později, ale už od mládí mě bylinky zajímaly. Pravdou je, že moje babička byla tak
trochu vědma, rozuměla bylinám a uměla je
používat na léčení. Zajímám se také o homeopatii, astrologii, numerologii a regresní
terapii. Musela jsem si ale sama ověřit, že
to funguje, abych tomu mohla uvěřit a pře-

dávat to ostatním lidem. Mám radost, když
vidím, že to pomáhá.
Mohla byste mi poradit nějaký jednoduchý recept na bolavé klouby? Jsem už ve
věku, kdy mě občas něco pobolívá.
Mám účinný a jednoduchý recept, který
zabírá nejen na klouby, ale i na pohmožděniny, naraženiny, bolesti od námahy, artrózu, apod. Potřebujete čerstvé listy kostivalu, mám ho na zahrádce, ale můžete si ho
snadno vypěstovat sama. Je nenáročný na
půdu. Kostivalový list přejedete válečkem
na nudle, aby zavlhl a pustil šťávu. Přiložíte
na bolavá místa, zakryjete igelitem a ovážete čistým hadříkem, aby to nesklouzlo. Necháte to až do vyschnutí kostivalu, můžete
obklady opakovat častěji.
No to opravdu zní jednoduše. Zkusím,
jestli mi to zabere na bolavá kolena a artrózu v zápěstí.
Musím říci, že se mi moc líbí, jak jste

zrenovovali vedlejší usedlost. Jsem moc
zvědavá, co tam vlastně bude? Vypadá to
trochu jako rodinný pension.
No, je to stavení po pradědečkovi, stavbu si
řídím sama, jestli chcete, provedu Vás tam.
Chceme stavení využívat pro různé oslavy,
ﬁremní akce, apod. Jsou tam i pokojíky na
přespání a společenské místnosti, vinný
sklípek a velká relaxační místnost. Byla
bych ráda, kdyby dům sloužil jako centrum oddychu. Firmu už teď vede dcera, my
s manželem jí stále ve všem pomáháme, ale
rádi bychom se více zaměřili na provoz vedlejšího domu.
Vím, že máte velkou zahradu a pozemek za
domem směrem k cestě Na hrázi. Nedávno
jste tam vybudovali rybníček a velké hrazení okolo pozemku. Budete zde chovat
nějaká větší hospodářská zvířata?
Je to spíše tůňka, ale vnáší do zahrady příjemnou atmosféru. Manžel tam nedávno
nasadil amury a perlíny (jsou to býložravé
ryby), aby nezarůstala řasami. A k relaxaci
patří i domácí zvířata, a tak pro oživení budeme mít kravičku a pár ovcí.
Vidím, že při Vašich aktivitách Vám moc
odpočinku opravdu nehrozí. Moc děkuji
za příjemné povídání a přeji Vám, ať se
Vám stále daří a splníte si všechny své sny
a plány.
zapsala
Zuzana Čermáková

Mateřská školka – rozhovor s pí. Broncovou, ředitelkou MŠ
Dobrý den paní ředitelko, vím, že jste
v březnu vyhrála konkurz na ředitelku
zdejší MŠ a od dubna jste oﬁciálně jmenovaná do funkce ředitelky. Ráda bych
Vás tedy představila našim čtenářům a to
i těm, kteří už děti v MŠ nemají,
ale mohou sem na různé kroužky
posílat třeba svá vnoučata nebo
sami chodit do MŠ na různé aktivity. Povězte mi prosím nejprve
něco málo o sobě, jak jste se dostala k Vašemu krásnému povolání.
Bydlím v Zelenči už 18 let, mám
3 děti. Synovi bude 18 let, studuje
gymnázium a pak mám dvě dcery
dvojčata 11 let. Po Střední pedagogické škole jsem začala studovat na
vysoké škole obor Vzdělávání dospělých. Ve školce jsem pracovala
jen krátce. Po ukončení studia jsem
byla na tříměsíční stáži v Rakousku
ve vzdělávacím centru. Po návratu
jsem nastoupila do obchodní společnosti
na Výstavišti Praha jako vedoucí personálního oddělení. Pak jsem byla 4 roky na

v mateřské škole, nastoupila jsem do obchodní společnosti. Tato práce mě ale moc
nenaplňovala. Přes personální agenturu
jsem se vrátila k předškolním dětem. Obchodní činnost není moje parketa, tak jsem
i při té své personalistické činnosti
pracovala pro SCIO, vypracovávala jsem úlohy pro školní děti a
vedla zájmové kroužky pro předškolní děti. .
Musím přiznat, že jste mě překvapila. Vypadáte velmi mladě
a máte za sebou celkem pestrou
a dlouhou pracovní kariéru. Je
ale vidět, že Vás práce s dětmi
těší. Jak dlouho pracujete zde
v Sibřině?
Moc dlouho ne. Nastoupila jsem
v roce 2013 jako učitelka v MŠ
v Sibřině. Když jsem se dozvěděfoto: Zuzana Čermáková
la, že zdejší paní ředitelka bude
odcházet, zúčastnila jsem se výje na vstup do ZŠ. To jsem dělala asi 3 roky, běrového řízení na ředitelku MŠ a uspěla
pak se mi narodila dvojčata a protože po jsem. Pravdou je, že jsem tento krok hodukončení rodičovské dovolené nebylo místo ně dlouho zvažovala, přece jen jsem zde
mateřské a rodičovské se synem a v té době
jsem se vrátila k předškolní pedagogice.
Pracovala jsem v miniškoličce s menší skupinkou předškolních dětí, které nenavštěvovaly státní mateřskou školu a připravovala
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učila krátce. Nyní mám také svou třídu
předškoláků. Máme tu celkem 5 tříd s 96
dětmi. Největší je třída Kašpárků s 28 dětmi.
Ostatní třídy jsou trochu menší. Hlásilo se
nám 101 dětí, bohužel jsme museli některé
odmítnout. Děti přijímáme dle stanovených
kritérií. Samozřejmě přednost mají
děti ze Sibřiny, Stupic, pak z Květnice
a teprve pak z dalších obcí. Přednostně přijímáme předškoláky. Letos jsme
ale mohli přijmout více menších dětí
než vloni, protože k zápisu se dostavilo méně předškolních dětí.
Povězte mi něco o Vašich mimoškolních volnočasových aktivitách.
Naše volnočasové aktivity se odehrávají hlavně ve 3. podlaží, teď právě
probíhá baletní kroužek pro malé slečny. (Během rozhovoru se na nás přišlo
pár malých zvědavých baletek podívat). Kroužků pro děti máme hodně.
Seznam všech našich kroužků Vám
pošlu zvlášť , bude to tak přehlednější.
A co plánujete přes prázdniny? Bude školka fungovat?
Budeme mít školku otevřenou posledních
14 dní v srpnu, vždy minimálně pro 15 dětí,
které se mohou střídat po týdnu nebo si zamluvit celých 14 dní. Vím, že dříve bývala o
prázdninách školka v přírodě. Ráda bych to
posunula na konec června. Také plánuji 3. NP
poskytnout pro letní příměstský tábor, třeba i
jazykový. Máme tu velmi dobrou výuku angličtiny s rodilým mluvčím, děti komunikují
anglicky i během běžné denní činnosti. Ráda
bych navázala na tuto výuku i pro školní děti.

Mohla by tu být angličtina s rodilým mluvčím
odpoledne, kdy se děti vrací ze školy, aby nezapomněly to, co se už naučily a plynule navázaly s další hravou výukou. Máme tu také
kroužek logopedie. Paní učitelky absolvovaly
logopedické kursy a mohou děti rozmluvit a

opravit drobné nedostatky ve výslovnosti i
během běžné denní činnosti. Kolikrát stačí,
aby se pusinky pořádně rozhýbaly a drobné
vady řeči se tím zlepší.
Vidím, že Vás práce s dětmi opravdu naplňuje. Máte vůbec čas na nějaké své záliby,
koníčky. Čím se nejraději bavíte doma?
Baví mě malování a práce se dřevem. Absolvovala jsem řezbářský kurs, ale spíš to
kombinuji s malbou. Ráda maluji na nábytek. Baví mě zpěv, hudba, cestování, cyklistika, čtení.
A jak to máte s vařením? Nemáte pro nás

nějaký zajímavý a také jednoduchý recept?
No doma vařím to, co chtějí děti. To jsou
oblíbené omáčky rajskou, svíčkovou, řízky,
prostě klasiku. Ale občas dělám dětem kurkumovou placku ( jako náhradu za chipsy,
které děti chtějí a já zakazuji ) a po té se
vždy jen zapráší. Recept na kurkumovou placku: Hladká mouka
asi ½ kg, Olivový olej 1 dcl, Sůl
( 1-2 špetky), Kurkuma 3-5 pol.
lžic ( podle chuti může být i více
či méně), voda.
Ze surovin vypracujeme vláčné těsto a rozválíme na tenkou
placku. Já ji dělám hodně tenkou, a tak mi těsto vyjde i na 2
placky.
Navrch potřeme olivovým olejem, posypeme kmínem, nebo
různými semínky a dáme na pečicí papír do trouby. Placku spíše
sušíme při 150°C asi 15 minut.
Pak zvýšíme teplotu na 180°C
asi na 10 minut a nakonec necháme dosušit. Je třeba to hlídat. No a je hotovo. Placku
můžeme před pečením nakrájet na proužky
nebo ji po vychladnutí nalámat a jíst místo
brambůrků.
Paní ředitelko, moc Vám děkuji za rozhovor i zajímavý recept. Určitě to vyzkouším.
Přeji Vám hodně elánu a spokojených dětí
i rodičů. Těším se, že po prázdninách zase
společně uspořádáme pro děti z MŠ čtení
v knihovně.
Zapsala 27.5.
Zuzana Čermáková

Mateřská školka – kroužky v MŠ
Přehled zájmových kroužků pořádaných Mateřskou školkou v letošním školním roce:
Angličtina pro školkáčky; Balet starší holky; Balet mladší holky; Pilates pro dospělé
- nepravidelně; Pohybové hrátky s batolátky;
Sportovky mix; Gymnastika pro holčičky;
Rytmické krůčky Yamaha; Rytmické krůčky

Yamaha; Street dance děti; Šikulové I.; Šikulové II.; Angličtina Britishschool; Tvořílek;
Keramika; Zpívánky; Veselá pusinka I.; Veselá pusinka II.; Vaření
Lektory pro příští rok budeme teprve oslovovat
s možností pokračovat i v dalším školním roce.
Určitě plánujeme rozšířit výuku angličtiny

s Britishschool, nabídneme i němčinu s novou
paní lektorkou (také rodilou mluvčí), poběží
i oblíbené kroužky Yamahy a chceme o prázdninách nabízet i příměstské tábory.
Mgr. Martina Broncová,
ředitelka MŠ

Mateřská školka – hledáme paní učitelku!
HLEDÁ KVALIFIKOVANOU PANÍ UČITELKU na hlavní a zkrácený pracovní úvazek
Požadujeme: Pedagogické vzdělání dle zákona
o pedagogických pracovnících. Profesionální
zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku
výhodou. Nadšení a zájem o práci s dětmi.
Spolehlivost, zodpovědnost, kreativitu Výborné komunikační a organizační schopnosti.
Nutné vlastní auto – omezená doprava MHD.
Nabízíme: Příjemné pracovní prostředí, mladý kolektiv. Možnost seberealizace. Nástup
možný od 1. 9 .2014. Platové ohodnocení dle
platného platového tarifu. Pracovní smlouva.

Stravování na pracovišti. Náplň práce: Péče
a vzdělávání dětí hravou a kreativní formou
Příprava a realizace výchovných a vzdělávacích činností Vytváření příjemného, podnětného a tvůrčího prostředí. Analýza věkových i individuálních potřeb dětí Komunikace s rodiči
Sledování, kontrola a hodnocení výsledků
vzdělávacího programu. DÁLE HLEDÁME
PANÍ UČITELKU na občasnou i pravidelnou výpomoc (vhodné pro maminky na mateřské dovolené, paní v důchodu, studující)
Požadujeme: Nadšení a zájem o práci. Zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku

Spolehlivost, zodpovědnost. Nutné vlastní
auto - omezená doprava MHD. Nabízíme: Příjemné pracovní prostředí, Možnost seberealizace. Nástup možný od září 2014, DPP, DPČ.
Náplň práce: Výpomoc v případě nemoci a
nepřítomnosti učitelek v Mš. Spolupráce na
přípravě výchovných a vzdělávacích činností
V případě zájmu zasílejte své životopisy na
emailovou adresu: ms.sibrina@centrum.cz.
Mgr. Martina Broncová,
ředitelka MŠ
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Inzerce v Novém Zebrinu
Vážení podnikatelé a živnostníci,
rády bychom Vám nabídly možnost inzerce
v občasníku Nový Zebrin.
Časopis vychází, nákladem 400 výtisků
a je roznášen zdarma do schránek v Sibřině
a Stupici.
Inzerce pro podnikatele a občany
s trvalým bydlištěm v Sibřině a Stupici
je zdarma v rozsahu vedlejšího sloupce
7,30 × 5,40 cm a v černobílém provedení.
Také řádková inzerce je zdarma.
Ceny pro ostatní zájemce a větší rozsah
inzerce:

Černobílá inzerce:
1 strana 600 Kč bez DPH
½ strany 300 Kč bez DPH
¼ strany 200 Kč bez DPH
Barevná inzerce:
1 strana 1000 Kč bez DPH
½ strany 500 Kč
¼ strany 350 Kč
Řádková inzerce:
1 řádek černobíle 10 Kč bez DPH
1 řádek barevně 15 Kč bez DPH
Sleva na opakovanou inzerci :
2 × 5% sleva, 3 × 10% sleva

Pokud máte zájem o inzerování v našem
časopise, pošlete text ev. foto inzerátu
na adresu novyzebrin@email.cz, pokud
nemáte elektronický přístup, pošlete text
na adresu:
Ing. Zuzana Čermáková,
Říčanská 25,
250 84 Sibřina,
tel. 777 782 266.
S přátelským pozdravem,
Ing Zuzana Čermáková
Šéfredaktorka Nového Zebrinu

Tiráž
Redakce:
Ing. Zuzana Čermáková
– šéfredaktorka
Tel: 777 782 266

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

Ing. Jiřina Neckářová
– redaktorka
Tel: 728 007 691

E-mail: obec.sibrina@sibrina.cz
Fotograﬁe:

Příspěvky, náměty, připomínky a
inzerci zasílejte na E-mail:

Michal Lukavský,
Ing. Zuzana Čermáková,
Ing. Jiřina Neckářová,
O. S. Sosák.

novyzebrin@email.cz
nebo nás kontaktujte na výše
uvedených tel. číslech.
Elektronická podoba zpravodaje:

Graﬁka a sazba:

http://www.sibrina.cz/novyzebrin.
htm

Jan Laták
lafoto.cz

Pro zájemce ze Sibřiny a Stupic
zdarma
do Vaší poštovní schránky.

Ilustrace:
http://www.sxc.hu

Sibřina. Zdroj: Geodis Brno s.r.o.; Mapy.cz

Řádková inzerce
OK NA - DVEŘ E - DŘ EVOSTAVBY
Zajistím návrh a osazení otvorových výplní (plast, euro, hliník, dřevohliník), garážových vrat,střešních oken a hliníkových
vchodových dveří s vynikajícími parametry včetně zaměření.
Dále poradím při výběru značkových dřevostaveb rodinných domů dodávaných
spolu se základovou deskou. Konzultace,zaměření a zpracování cenových nabídek

ZDARMA.
Ing. Milan Řezáč;
U Zvoničky 2,
Stupice 250 84;
tel: 725 811 438
e-mail: rezac.stoprookna@seznam.cz
STAVÍTE NEBO RENOVUJETE SVŮJ
DŮM ČI CHALUPU, POTŘEBUJETE
GARÁŽOVÁ VRATA, PŘEDOKENNÍ

ROLETY NEBO ŽALUZIE?
Máme pro Vás garážová vrata a žaluzie ﬁ rmy LOMAX. Provádíme zaměření, montáž i servis.
Vše u Vás doma bezplatně a rychle. Využijte služeb zavedeného výrobce kvalitních
garážových vrat, rolet a žaluzií.
Kontakt : Filip Čermák,
Říčanská 25, Sibřina
Tel: 724 828 948
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také tombola, jejíž hlavní
výhrou byl let balónem.
Protože vyhrával každý
třetí los, téměř všichni,
kteří dorazili, odcházeli
obdarováni.
S přibývajícím deštěm
začala louka stále více
připomínat bahenní slať.
Vůbec mě nepřekvapilo,
když se na pódiu z úst
frontmana rockové kapely
Agapepe ozvalo „Ať žije
Woodstock!“ a vlastně
mě to přirovnání potěšilo. Prohlížela jsem si se
zájmem lidi, kterým nevadí, že celou dobu tančí
v holínkách a čvachtají
přitom v bahně - vypadali
spokojeně a ačkoliv většina z nich měla svůj věk „hippies“ dávno za
sebou, bylo vidět, že je jim to fuk. „Agáči“ navíc hráli skvěle. Vůbec jsem neměla tušení, jak dobrá může být venkovská
kapela a myslím, že všichni, co přišli, si
to parádně užili. Možná
si to nedobrovolně užili
i ti, co nepřišli, protože
rocková hudba se zkrátka
nedá hrát potichu a za to
se nyní dodatečně omlouváme.
Ačkoliv piknik nakonec
vypadal jinak než v našich představách, přesto
dokázal přilákat všechny
romantické duše, všechny
ty moře- i vzduchoplavce,
zkrátka všechny ty, kterým je představa modravých dálek a bílých oblak
něčím sympatická.
PONDĚLÍ 19.5. – SOUD
Jen dva dny po slavnosti,
v pondělí 19. května nás
čekal nelehký den. Spolu
s dalšími lidmi ze Sibřiny
a Stupic jsem se vypravila k Okresnímu soudu
pro Prahu-východ, abych
se jako divák zúčastnila
třetího soudního stání v
kauze Petra Vítka, který
byl obžalován ze zneužití pravomoci veřejného činitele a dalších činů
kvůli rekonstrukci MŠ
v Sibřině. Celé dva roky
spor pozorně sleduji a při
znalosti všech okolností
jsem si nepřála nic jiného,
než aby to už co nejdříve
skončilo. Cestou k soudu
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jsem přemítala o tom, co se dosud kvůli
této kauze v obci odehrálo, a co jsem ani
teď po letech nedokázala pochopit. Přemýšlela jsem o lidské důstojnosti a odvaze,
o lidské závisti a zlobě. O tom, jak snadné

je stvořit pomluvu a jak
těžké je se jí bránit. O tom,
zda platí, že každý dobrý
skutek má být po zásluze
potrestán. Do hlavy se mi
vkrádaly i černé myšlenky
– co když je ona nedávná
nepřízeň počasí jakýmsi předznamenáním věcí
příštích? Co když bude
Petr Vítek navzdory všemu odsouzen?
Přestože jsem byla po celou dobu sporu přesvědčená o tom, že je celá kauza
jen smutně nafouknutá
bublina naplněná lidskou
nenávistí a celé obvinění
je absurdní, nebylo mi to
pondělní ráno nejlíp.
U soudu jsem vydržela
do závěrečných řečí. Rozsudek jsem ale
nestihla, zpráva o výsledku soudu mě zastihla až v práci. To, co jsem se dozvěděla
z telefonu, mě nepřekvapilo:
Soud Petra Vítka zprostil obžaloby v plném rozsahu. Dostavila se
úleva, klid a radost. A pak
i smutek z toho, že trvalo
dva roky, než se podařilo
obvinění Petra Vítka vyvrátit.
Stydím se za to, že mě ve
slabé chvíli napadlo stavět
rovnítko mezi nepřízeň
počasí a nepřízeň osudu.
Jak se nakonec ukázalo,
lidský život přináší to zlé
i dobré v podivných a nepředvídatelných kombinacích.
Tím chci říct, že slunce
na pikniku nebo vítr na
Drakiádě by byly fajn, ale
kdybych si mohla vybrat,
neměnila bych. Zpráva,
která ke mně v to pondělní odpoledne doputovala,
mě totiž přesvědčila, že
všechno má svůj smysl,
to zlé i to dobré, byť nám
onen smysl někdy dlouho
uniká.
Modrobílá je půvabná
barevná kombinace. Vyvolává v nás pocity klidu, smíření, nezáludnosti
a čistoty. Možná bychom
mohli nechat modrobílý
půvab, aby na nás působil
častěji. Třeba by se nám tu
žilo líp.
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