
Zastupitelstvu obce Sibřina 
Obecní úřad v Sibřině 
250 84 Sibřina        V Sibřině dne 25. června 2012 
          
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA 
(petice je sepsána podle zákona č.85 /1990 Sb. o právu petičním) 
 
Vážené zastupitelstvo obce Sibřina, 

obracíme se na Vás tímto dopisem, abychom takto hromadně vyjádřili svůj postoj k nastalé situaci 
s rodinným centrem Rozmarýn.  

Všichni níže podepsaní jsme rodiče, jejichž děti již navštěvují nebo budou navštěvovat rodinné 
centrum Rozmarýn od září 2012, nebo jsme podporovatelé těchto rodičů, a chceme se k petici 
připojit. * 

Přihlášky na příští školní rok se podávaly od prosince 2011, v březnu 2012 byla již kapacita plně 
obsazena, podle informací vedení Rozmarýnu 10 dětí už muselo být dokonce odmítnuto, takový byl o 
Rozmarýn zájem. 

Prohlašujeme, že jsme velmi rozhořčeni postojem vedení obce, které hodlá Rodinné centrum 
s okamžitou platností zrušit (eventuálně přesunout do jiných – nefunkčních prostor). Přijde nám to 
nefér a především k tomu dochází velmi pozdě.  

Už dlouhou dobu žijeme v domnění, že jsme naše děti přihlásili do renomovaného zařízení, kde si 
budou moci v klidu hrát a tvořit. Naše děti si přivykly na tety i režim. Sami víte, jak je to v tomto věku 
těžké. Nyní se zprostředkovaně dozvídáme od vedení Rozmarýnu a rodičů, kteří se účastnili 
veřejného zasedání 20.6.2012, že zastupitelé Sibřiny chtějí toto vyhlášené centrum pro děti zrušit.  

Co to pro nás znamená? Léto plné obav a otázek, kam budeme chodit se svými dětmi, kde se budou 
moci setkávat se svými vrstevníky, jak s nimi budeme trávit volný čas. Mnoho z nás má již 
naplánované aktivity v příštím školním roce a počítáme s využíváním RC Rozmarýn. Některé děti mají 
sourozence v MŠ, bude těžké jim vysvětlit, že už nemohou chodit se starším bráškou do stejné 
budovy. 

Apelujeme na vás, milí zastupitelé, kteří jste sami rodiči, abyste uvážili vaše postoje. Neříkejte, proč 
něco nejde, nevytvářejte problémy, ale hledejte jejich řešení. Nejednejte ukvapeně, přímočaře a 
nejednejte pod vlivem momentálních sympatií či antipatií.  

Nejednáte o houskách na krámě, ale o našich dětech. 

Svým podpisem dáváme najevo, že NESOUHLASÍME se zrušením rodinného centra Rozmarýn a 
prosíme vás, abyste se s vedením Rozmarýnu dohodli na řešení problému.  

Písemné vyjádření k celé věci zašlete k rukám autora petice. 

Petiční archy jsou rozděleny na petiční archy pro rodiče a petiční archy pro další podporovatele 
petice.* 

Děkujeme, 

 

Autorem petice je: Veronika Slámová, Říčanská 14, 250 84 Sibřina, tel. 602195300 

*Text petice byl upraven dne 4.7.2012, aby ji mohli podepisovat i další podporovatelé petice, úpravy jsou 
označeny hvězdičkou. 


