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Povedené maškarní odpoledne v Sibřině
V sobotu 2. března 2013 proběhl v restauraci
U Pofíka v Sibřině již II. Dětský maškarní
karneval. Dlouho před zahájením bylo zřejmé, že tento druh zábavy pro děti a rodiče
ze širokého okolí se setkává s velkým zá-

jmem, do pátku byla zarezervována prakticky všechna místa v restauraci. Tento způsob,
(rezervace předem) se ukázal jako velice
účinný, pořadatel se tak chtěl vyhnout možnému přeplnění prostor restaurace, které by

bylo na úkor nabízenému komfortu a v neposlední řadě i na úkor bezpečnosti účastníků.
Již před vlastním zahájením se restaurace
začala zaplňovat maskami, které nasvědčovaly tomu, …    » Pokračování na straně 5.

Foto: Michal Lukavský

Masopust v obci Sibřina – 11. ročník
V sobotu 9. února uspořádalo občanské
sdružení SOSák v obci tradiční masopustní
průvod a zábavu. Nad všemi maskami letos
vládla maska "Vyšší moci úřední" společně s tradiční maskou Královny. Tématem

letošního 11. ročníku byla Svatba. Nedávná
přímá volba prezidenta se masopustu také
nevyhnula. Královna si letos vybírala svého ženicha z postav českých politiků, pánů
Klause, Zemana a Schwarzenberga. K oltáři

si nakonec odvedla sobě rovného pana knížete. Po předání masopustního práva mohla
maškarní zábava začít. K oltáři během dne
přišli i další vtipné dvojice. Všechny je oddala sama … » Pokračování na straně 6.

Foto: o. s. Sosák
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Zprávy z obce – Veřejná zasedání zastupitelstva
USNESENÍ zastupitelstva obcí Sibřina
a Stupice ze dne: 20. 3. 2013. Přítomní:
Ing. Josef Novák, Alena Cvejnová, Petra
Kubánková, Ing. Václav Knytl, Mgr. Markéta Klapková, Mgr. Věra Sirůčková, Jan
Kožuský, Ing. Lenka Stemberková Hosté:
11 občanů.
Zastupitelstvo schvaluje: Doplnění zápisu
z předešlého VZ (19. 12. 2012): Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že je zapotřebí
vytvořit závěrečnou úpravu rozpočtu. Ta
bude projednána na I. Zasedání zastupitelstva obce v roce 2013; Pro – 7; Proti – 0;
Zdržel se – 1 (Lenka Stemberková).
Dohodu mezi obcí a společností TMCZ
ohledně dalšího postupu ve věci umístění
telekomunikační věže; Pro – 7; Proti – 0;
Zdržel se – 1 (Lenka Stemberková).
Závěrečné rozpočtové opatření za rok 2012.
Obec hospodařila s přebytkem ve výši
1.870.645,27,- Kč; Pro – 7; Proti – 0; Zdržel
se – 1 (Lenka Stemberková).
Dodatek ke smlouvě na vybudování autobusových zastávek. Z důvodu méně prací a
víceprací se cena snižuje z 1.648.353,- Kč
na 1.207.405,- Kč bez DPH. Cenový rozdíl
včetně DPH cca. 500.000 Kč. Obec v roce
2011 zaplatila zhotoviteli za materiál, který
bude zhotovitel nyní dobropisovat. Pro – 8;
Proti – 0; Zdržel se – 0.
Projednání a schválení příspěvků spolkům v
roce 2013 – Schvaluje 2000 Kč Dobrovolní
hasiči Sibřina; Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se
– 0.
110 000 Kč – Tělovýchovná jednotka SK
Viktoria Sibřina; Pro – 8; Proti – 0; Zdržel
se – 0.

80.000 Kč – o. s. SOSák, Průběh: o.s. SOSák
požadoval na konci minulého roku 50.000,Kč. Na počátku března přišla žádost na
147.000,- Kč. Ta byla v rámci projednávání
přednesena. Zastupitel pan Václav Knytl
podal protinávrh – poskytnout o.s. SOSák
na provoz částku jako v minulých letech –
80.000,- Kč. Hlasování o protinávrhu: Pro –
5; Proti – 2 (Sirůčková, Stemberková), Zdržel se – 1 (Kožuský).
40.000 Kč o. s. Sibrin – Průběh: o.s. Sibrin
požadoval příspěvek na zajištění kulturních akcí 45.000,- Kč. Místostarostka paní
Klapková podala protinávrh – poskytnout
o.s. Sibrin částku 40.000,- Kč. Hlasování o
protinávrhu: Pro – 6; Proti – 2 (Sirůčková,
Stemberková)
Rozpočet obce na rok 2013 – Rozpočet je
vyrovnaný. Rozpočtové provizorium se stává
součásti rozpočtu obce. Plánované příjmy:
8.211.140,- Kč. Plánované výdaje: 8.211.140,Kč. Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Odkup pozemku st. 229 o výměře 6 m2 v k.ú.
Stupice. Pozemek odkupuje společnost ČEZ
Distribuce. Pro – 8; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Zastupitelstvo projednalo: Zpráva kontrolního výboru ohledně kontaminace vodovodu tetrachloretanem. Kontrolní výbor (KV)
nedospěl k závěru. Téma bylo projednáno.
KV se rovněž zabýval prozatím nedokončenou kontrolou ohledně schválení dodatku č.
1 ke smlouvě z 22. 12. 2009 (navýšení ceny
za rekonstrukci MŠ - viz příloha zápisu. Paní
Klapková zaslala dotaz, jak by měl KV postupovat, pokud se jednotliví členové nedohodnou na výsledku kontroly. Jakmile obec
obdrží odpověď, KV se dle ní zařídí.

Informace k sanačním pracím, které byly
provedeny na dvoře OÚ v lednu 2013. Samotné sanační práce hradilo město Brandýs
nad Labem. Obec hradila opravu a úpravu
vodovodního řádu. Obci byla přidělena výjimka ohledně hranice manganu a železa v
obecním vodovodu na dobu tří let.
Zastupitelstvo schvaluje: Vítěze výběrového řízení na pronájem neb. prostor v budově
OÚ, paní B. Kolářová, nájem 3 800 Kč měsíčně. Prostory budou využívány za účelem
poskytování služeb v oblasti: Masáže, péče
o tělo, mokrá pedikúra, manikúra. Pro – 8;
Proti – 0; Zdržel se – 0.
Zastupitelstvo bere na vědomí: Vítězem
výběrového řízení na zhotovitele projektové
dokumentace „Rozšíření MŠ Sibřina“ se stal
projektant pan Kačerovský. Cena za dílo:
63.800,- Kč
Zastupitelstvo projednalo: Do výběrového řízení na pronájem prostor ve 3. p MŠ
se nikdo nepřihlásil. Prostory využije MŠ.
Schválení dalšího postupu ohledně pohledávky obce vůči firmě CZ Trade za
prodej pozemků v lokalitě Na Březině. S
jednatelem společnosti CZ Trade se obec
nedohodla. Shromažďují se podklady na
vymáhání prostředků soudní cestou. schválení dalšího postupu obce ohledně
vymáhání škody, která obci vznikla při
rekonstrukci MŠ. Obec si vyžádá po bývalém panu starostovi Vítkovi podklady, o
kterých se sám zmiňuje v otevřeném dopise
Transparency International. Následně bude
požádán právník obce o stanovisko, zda je
potenciální škoda vymahatelná. Zastupitelstvo bude informováno.

Pozvánka: jarní pomoc přírodě
Zveme všechny, kdo mají chuť přiložit ruku k dílu
a spolu s námi udělat něco záslužného pro naši obec.
Brigáda na pomoc přírodě proběhne dne 6. 4. 2013 od 9 hod. Sraz účastníků bude v Uličce lásky v prostoru s herními
prvky. Hlavním úkolem bude odstranění náletových dřevin, především v části s herními prvky.
S sebou si vezměte pracovní rukavice, máte-li pákové zahradnické nůžky, pilky,
něco malého na zub a hlavně, dobrou náladu.
Na závěr pracovního dne vás pak zveme ke společnému táboráku,
kde vám nabídneme voňavé a křupavoučké buřty, které po vykonané
práci budou chutnat dvojnásob.
Na setkání s Vámi se těší
Obecní úřad Sibřina a SDH Sibřina
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Zprávy z obce
Technická Infrastruktura
V předešlém vydání časopisu jsme informovali o kontaminaci zeminy na dvoře OÚ
tetrachlorethenem (TTE). Jeho přítomnost
primárně odhalily laboratorní testy vody z
obecního vodovodu, který kontaminovanou
zeminou procházel. Z důvodu obav z ohrožení kvality podzemních vod jsme se obrátily s žádostí o pomoc na Odbor Životního
prostředí v Brandýse nad Labem a na Odbor
Životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Díky vstřícnému a rychlému
přístupu odpovědných pracovníků Města
Brandýs nad Labem a Středočeského kraje
– konkrétně pana Ing. Vlastislava Horáčka a
pana Ing. Josefa Keřky, PhD. byly v relativně krátkém období provedeny na dvoře OÚ
sanační práce. Ty započaly na počátku ledna
a trvaly cca. 1 týden. Kontaminovaná zemina byla postupně odtěžována a odvážena
na skládku do Kralup nad Vltavou. Sanace
byly objednány přímo Městem Brandýs nad
Labem, které je také uhradilo. Nyní město
žádá o refundaci těchto výdajů z rizikového
fondu, který spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Výkopové práce a odebírání vzorků z výkopu
Obec Sibřina uhradila náklady spojené s
opravou zasažené části obecního vodovodu.
I když jsme se pokoušeli o to, aby i oprava
vodovodu nebyla hrazena z obecních prostředků, nebylo to možné. Celý případ prošetřují orgány činné v trestním řízení (oznámení bylo obcí podáno na počátku prosince).
Pokud bude odhalen viník, bude po něm
obec požadovat finanční prostředky spojené
s opravou vodovodu. Po provedených sanačních pracích a výměně zasažené části potrubí

byly odebrány vzorky vody na výstupech z
veřejného vodovodu. Obsah TTE je nyní v
mezích limitu pro pitnou vodu. Jeho koncentraci bude nutno i tak nadále kontrolovat.

Místo po sanačních pracích
pozemní komunikace
V únoru jsme opakovaně požádali Správu
a údržbu silnic Středočeského kraje o opravu povrchu komunikací v jejich vlastnictví. Největší výtluky byly opraveny. Stav
silnice v Sibřině a na některých místech ve
Stupicích je však i nadále ve špatném stavu
a proto náš požadavek budeme opakovat.
V rozpočtu na tento rok jsme vyčlenili částku
220.000 Kč na opravu komunikací ve vlastnictví obce. V rámci oprav komunikací bude
provedena oprava vpustí dešťové kanalizace.
Náklady na provoz obce
Na konci minulého roku bylo provedeno
výběrové
řízení
na
dodavatele
telekomunikačních služeb. Výběr dodavatele
jsme provedli společně s Mateřskou školou.
Obec obdržela na jednotlivé služby slevu v
rozsahu 50-75%. S vítězem – se společností
T-Mobile, byla v lednu uzavřena smlouva.
Od května obec přechází na nového poskytovatele elektrické energie. Dodavatel byl vybrán v rámci elektronické aukce, kterou administroval Městský úřad
Úvaly. Očekáváme snížení nákladů za
nákup energie v řádech desítek tisíc Kč.
Hospodaření obce
Obec v roce 2012 hospodařila s přebytkem
ve výši 1.870.645,- Kč . Jak jsme vás již v
průběhu roku informovali, podařilo se v minulém roce snížit náklady na provoz (obdržení dotací od Úřadu práce + některé práce,

které byly v minulosti nakupovány externě
jsme si zajistili sami).
Jedním z hlavních důvodů přebytku však
bylo to, že jsme v rámci rozpočtu na rok 2012
počítali s uhrazením faktury za autobusové
zastávky, které byly budovány na konci roku
2011. Dle smlouvy, kterou bývalý pan starosta podepsal, jsme měli za výstavbu doplatit
952.000,- Kč. Tato cena však byla snížena
dodatkem ke smlouvě, schváleným na posledním veřejném zasedání dne 20. 3. 2013
o cca 500.000,- Kč. Poslední faktura bude
zhotoviteli uhrazena v tomto roce. Důvodem snížení ceny je to, že během realizace
výstavby nebyl zabudován všechen materiál
dle původního rozpočtu. Navíc bylo zpětnou
kontrolou zjištěno, že firmě byl na konci roku
2011 proplacen materiál, který fyzicky zabudován nebyl. Rozdíl bude zhotovitel obci
dobropisovat.
Pronájem nebytových prostor – Na konci února obec vypsala záměr na pronájem nebytových prostorů ve
vlastnictví obce. Konkrétně na bývalou ordinaci praktického lékaře a na prostor atelieru
ve 3NP mateřské školy. Bývalá ordinace, na
jejíž opětovné obsazení praktickým lékařem
bylo v minulém roce vypsáno 2x výběrové
řízení s neúspěšným výsledkem (nikdo zájem neprojevil), bude pronajata za účelem
poskytování služeb v oblasti: masáže, péče
o tělo, mokrá pedikúra, manikúra. Do výběrového řízení na pronájem ateliéru v budově
MŠ se žádný uchazeč nepřihlásil.
Plánované investice v tomto
roce – Hlavními investičními akcemi
bude v tomto roce rozšíření MŠ a zpevnění komunikačních ploch v jejím okolí. Na
počátku února vypsal Státní fond životního
prostředí výzvu na zateplování obecních budov. Podali jsme žádost a nyní čekáme na to,
zda dotaci na zateplení obdržíme. Pokud budeme s žádostí úspěšní, proběhne zateplení
OÚ včetně výměny oken a pravděpodobně i
střešní krytiny v tomto roce. Obec bude rovněž v rámci přípravy realizace chodníků v
Sibřině a Stupicích investovat prostředky do
projektové dokumentace.
Josef Novák,
Markéta Klapková

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11. 1. – 12. 1. 2013 Sibřina
č.
3.
8.
2.
4.
7.

Kandidát
Počet hlasů
Bobošíková Jana Ing.
2
Dienstbier Jiří
42
Fischer Jan Ing. CSc.
53
Fischerová Taťana
11
Franz Vladimír Prof. JUDr.
37

č.
Kandidát
Počet hlasů
1.
Roithová Zuzana MUDr. MBA 9
9.
Schwarzenberg Karel
121
5.
Sobotka Přemysl MUDr.
4
6.
Zeman Miloš Ing.
56
		
Volební účast: 65,37%

Druhé kolo volby prezidenta republiky
č.
Kandidát
Počet hlasů
9.
Schwarzenberg Karel
217
6.
Zeman Miloš Ing.
125
		

Volební účast: 67,2%
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Zprávy z obce – Lesní školka v Sibřině
V minulém čísle Nového Zebrinu jsme vás
informovali o podání žádosti o dotaci na
výsadbu zeleně, která by oživila a doplnila naši obec. A protože zeleně není
nikdy dost, rádi bychom v našem
úsilí pokračovali, proto dalším
naším záměrem bude zřízení lesní
školky. Vhodných míst, kde by lesní školka mohla být vysázena, není
v obci mnoho, proto jako jedno z
možných řešení se jeví oplocený
pozemek kolem vodárny nacházející se na cestě Na Hrázi. Tento
pozemek bude nejprve odbornou
firmou vyčištěn, odplevelen a zrekultivován tak, abychom docílili
co nejoptimálnějších pěstebních

podmínek pro výsadbu a pěstování sazenic
především listnatých stromů. Sazenice nám
přislíbil pan ing. Lukačevič, který vlastní

lesní školku a všechny námi vybrané sazenice obci daruje. Vlastnoručně vypěstované stromky bychom v budoucnu rádi
použili na další ozeleňování obce,
přičemž pro pěstování ve školce by
byly zvoleny především původní druhy listnatých stromů domácí provenience (lípy, javory, habry, apod.). Do
založení lesní školky bychom rádi zapojili také vás, občany, kterým stejně
jako nám není lhostejný „rozkvět“
naší obce v dalších letech. O plánované akci, kterou jsme nazvali „Vysaď
si svůj strom“ se včas dozvíte jednak
na webových stránkách obce a samozřejmě z našeho Nového Zebrinu.
Foto: Jiřina Neckářová
Za OÚ Ing. Jiřina Neckářová

Zprávy z obce – Kácení stromů v Sibřině
Dne 16. 3. 2013 bylo odbornou, arboristickou firmou Treework pokáceno celkem
5 ks suchých stromů. Vybrané stromy byly
určeny k odstranění především z bezpečnostních důvodů, neboť u nich bylo, v rámci provedené inventarizace, shledáno velké
riziko pádu suchých větví.
Na zahradě MŠ byla pokácena suchá hrušeň a současně prořezána hrušeň stojící u

plotu, neboť ohrožovala okolí pádem suchých větví. V ulici Na Hrázi byla pokácena třešeň, která byla z 90% proschlá a opět
zde bylo velké riziko pádu suchých větví na
cestu pod ní.
Dále jsme odstranili smrk v ulici Z Kopečka a jednu ztrouchnivělou mirabelku
v ulici Ke Květnici. Další mirabelku, která by rovněž měla být odstraněna, také na

doporučení arboristů, jsme na přání paní
Proškové, pouze zakrátili a odstranili suché větve. Obec dřevní hmotu postupně
odklidila a dřevo z pokácených stromů
bude používáno dle potřeby, např. při pálení čarodějnic. Ostatní proschlé dřeviny v
obci budou ošetřeny postupně na základě
volných finančních prostředků.
Ing. Jiřina Neckářová

Sběr víček pokračuje
Děkujeme všem, kdo se podíleli na sběru
víček od PET lahví pro Michalku Láníkovou. Všechna nasbíraná víčka byla již
předána rodině malé Michalky a spolu s
ostatními poslouží k zakoupení speciálních
zdravotních pomůcek. Prozatím jsme společně nasbírali 115 kg víček.
Pro Michalku můžete střádat víčka až do
konce dubna 2013, ale ve sběru určitě pokračujte i nadále, protože dětí, které potře-

bují pomoc (a kterým alespoň takto pomoci můžeme) je všude kolem nás stále dost.
Hlavním sběrným místem stále zůstává
Obecní úřad Sibřina.
Pokud by vás osud malé Michalky Láníkové
zajímal více a chtěli byste rodině pomoci
např. finančně, podívejte se na www.
michalka-lanikova.cz
Děkujeme.
Jiřina Neckářová (koordinátorka sběru)

Újezdský duatlon tradičně v půlce dubna
Jubilejní 5. ročník duatlonu, ale i celého
Újezd.net „Seriálu tří závodů pro Zdraví“ odstartuje v neděli 21. dubna pod
záštitou starosty Újezda nad Lesy pana
RNDr. Pavla Roušara.
Místo konání se léty nemění, Újezd nad
Lesy a jeho areál multifunkčního hřiště v
Čentické ulici je jedinečným místem pro
centrum závodu.
Újezdský duatlon, spojující běhání a cyklistiku v nenáročné formě, se již tradičně
řadí k těm nejhezčím v okolí. Především
malé i velké děti si přijdou na své, připra-

veny pro ně budou závody i úžasný doprovodný program. Program začíná v 10 hodin závodem dětí a postupně se dostane na
všechny věkové kategorie.
I letos se vydejte strávit příjemné odpoledne v Újezdě a nechte se unést jedinečnou
atmosférou závodu.
Nezapomeňte však, že seriál jsou také dva
další závody: Klánovické MTBO 19. 5. –
orientační závod na kolech a Velká cena
města Úval 31. 8. Pro přihlášení a informace navštivte www.triprozdravi.cz.
www.triprozdravi.cz
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Povedené maškarní odpoledne v Sibřině
Pokračování ze strany 1. … že přípravě na
tuto akci rodiče věnovali značnou námahu
a všechny masky byly bez výjimky překrásné. Spektrum masek bylo značně široké, s
převahou vyhrála maska Batmana, těch se
tu sešlo hned několik v různé výšce a stáří. Nechyběly masky zastupující zdravotnictví, (lékaři, sestřičky, operatéři apod.),
bylo přítomno několik princezen, princů,
pohádkových postav jako Karkulka, andílkové apod., nechyběly ani postavy strašidelné, (upír, ježibaba apod.). Nechyběla ani
ruka zákona v podobě strážce, který se zde
zastavil i s trestancem, kterého právě převážel. O průběh odpoledne se již tradičně
postarali klauni Fredík a Bertík, známé
to postavičky již z minulého ročníku. Tito
klauni, (Klára Lukavská a Veronika Štěrbová) provázeli celým odpolednem, starali
se o dobrou zábavu, jejich společný tanec
„hlava,ramena,kolena,palce“ strhnul všechny přítomné děti (v několika případech i
rodiče) k dosud nepoznaným tanečním kreacím. Po celé odpoledne rozdávali dobrou
náladu, ale i různé dárky, které si děti jako
soutěžící zasloužily. Krásné bylo představení opravdivého kouzelníka, který svým vystoupením na dlouhou dobu zaujal všechny
přítomné a jeho čáry a máry, které předváděl, sledovali přítomní doslova s otevřenou
pusou. O všeobecné zpestření se v průběhu
odpoledne postaral příchod přerostlého kuřete, které pravděpodobně uniklo z kuchyně
restaurace, odkud přišlo mezi děti. Svým
příchodem vzbudilo mezi účastníky značný
zájem, i přes své stáří a stupeň vykrmení si
s dětmi zatančilo legendární “ptačí tanec“.
Na závěr si snad každý z účastníků pořídil
společnou fotografii jako památku na toto
povedené odpoledne. Na závěr programu

proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlepší
masku, pro větší spravedlnost byla soutěž
rozdělena do dvou kategorií. V kategorii
nejmenších si ceny rozdělili Spiderman, Alheida-Beruška a půvabná Kristýnka-Karkulka. V kategorii starších dětí byli oceněni
David-pirát, Marek-trestanec a krásná Štěpánka jako Drakula. Bohužel mohly vyhrát
pouze tři masky v každé kategorii, pokud
by to šlo, zasloužili by si ocenění všichni
přítomní. A tak ve skutečnosti byli vítězové všichni, kteří se karnevalu zúčastnili. Na
závěr byla zvláštní prémií oceněna maska
Alheidy-Berušky jako nejaktivnějšího tanečníka odpoledne. Odměnou byl půvabný
dort z kuchyně a trouby Kláry Lukavské.
Co konstatovat na závěr? Určitě se jednalo o
velice povedené odpoledne, které by se však
nepodařilo zajistit bez přímé účasti několika místních organizací a osob. Občanskému sdružení SIBRIN o. s., které v letošním
roce připravuje dalších nejméně 8 akcí pro
děti a rodiče ze Sibřiny, Stupic a okolí. Ne-

3 × Foto: Michal Lukavský

menší měrou se o krásné odpoledne zasloužili klauni Fredík a Bertík, (Klára Lukavská a Veronika Štěrbová), na jejich bedrech
byla kompletní příprava programu, zajištění
cen a zároveň byli průvodci celého odpoledne. Nemenší podíl na úspěchu měl i Pavel
Liebscher a jeho firma PLK s.r.o. Sibřina.
Při zajištění programu se sám na chvíli
změnil na kouzelníka, když musel na poslední chvíli „vyčarovat“ náhradu za původně domluvené vystoupení. Nejen, že zajistil
náhradu, ale formou sponzorského daru vystoupení i finančně pokryl. Nelze pominout
ani přímou finanční účast Obecního úřadu
Sibřina, hudební zajištění programu od DJ
Stenlyho, personálu restaurace U Pofíka a
dalších nejmenovaných osob. Všem patří
velké poděkování. Pozn. Fotoalbum z celého odpoledne je volně k dispozici na http://
fotolukavsky.zonerama.com/Album/81766,
zájemcům o CD s fotografiemi pro prohlížení ve všech DVD přístrojích apod. zdarma na vyžádání zašlu.
Za Sibrin o. s.
Michal Lukavský
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Masopust v obci Sibřina – 11. ročník
Pokračování ze strany 1. …
Vyšší moc úřední. Např. Levici s Pravicí, masku Smrtky
a Šaška nebo Kohouta a jeho
pět slepiček. Ona sama také
svatbě neunikla. Za ženicha
ji vybrali typickou masku každého masopustu, a to urostlého medvěda. Na oslavě nechyběly i další tradiční masky - bába, žid s nůší, kobyla,
nevěsta a ženich, smrtka nebo
četník.
Pro pobavení všech vystřídal
letos koňský kočár povoz na
4 kolech. Do průvodu mezi
masky se připojil veterán
zvaný „hadraplán“, který byl
vyzdoben nejtransparentnějším transparentem ze všech a pobavil tak mnohé přítomné.
Místní masopust je mimořádný i kvůli pořádání soutěží pro děti, mládež a dospělé. Soutěží se například v pojídání koblih
ve 4. věkových kategoriích, závodí se o
kupky sena s překvapením. Jak uvádí ředitelka o. s. SOSák Michaela Vítková“…
touto soutěží navazujeme na starou tradici. Závod horské mládeže o kupky se běhá
ve Vysokém nad Jizerou od roku 1924 a
pak pokaždé při Závodech po staru, konaných jedenkrát za 4 roky , to aby dřevěné
sky vydržely… Na Masopustu nechyběla
ani letos forma masopustního ohňostroje
„Masostroj“.

nými příspěvky a vstupným
během masopustu, finanční
podporu přislíbilo i vedení
obce Sibřina (poděkování
všem sponzorům jmenovitě
naleznete na webu sdružení
www.sosakos.cz). Poděkování patří i Restauraci u Pofika
za masopustní občerstvení a
vzorné starání se o hosty, orchestru Péro za kloboukem za
hudební a pohotovou řečnickou výpomoc v masopustním
průvodu. Sluší se poděkovat
i JHSD Sibřina za pomoc při
organizaci i všem ostatním
organizátorům, bez nichž by
Foto: o. s. Sosák
Masopust v Sibřině nebyl tím,
Největší atrakcí je ale vždy pro všechny čím je. Skvělé zázemí pro cca dvoustovku
kouzelný "babský mlýn". Sibřina i proto lidí, která během masopustní zábavy a vemá pověst skvělou, že "báby na mladý" selí dorazila opět poskytlo nenahraditelné
tu melou. Konec masopustu byl tradiční. „Šapitó pro tvořivá setkání a kulturu na
Krotila se a porážela kobyla. Místo řezní- vsi“, které zakoupilo sdružení SOSák spoka se ale o porážku postarali samotní ná- lečně s dalším vybavením (lavice, stoly,
vštěvníci. Všichni dostali papírový pytlík, židle, aparaturu) ze získané dotace z pekterý na povel nafoukli a práskli. Velkou něz Evropské Unie - z Programu rozvoje
ránu, která kobylu porazila, doprovázel venkova v roce 2010 právě pro zajištění
déšť konfet a rozveselil hlavně přihlížející technického vybavení pro kulturní akce
děti. Sibřinští pak části poražené klisny o. s. SOSák.
rozdělili, komu uznali za vhodné. Tře- Na závěr patří poděkování všem, kteří na
ba slechy a oči dostala letos symbolicky Masopust dorazili v maskách, jsme rádi,
organizace Transparency International, že každým rokem lidí, kterí se Masopustu
aby neoslepla a neohluchla a věděla, pro- účastní v maskách přibívá. Příští Masoti komu bojovat. Akci podpořilo mnoho pust vychází na sobotu 1. března 2014.
Už teď se na Vás těší SOSáci
soukromých sponzorů a firem dobrovol-

Představujeme Vám – Zuzana Svobodová, ředitelka MŠ
Dobrý den paní ředitelko, ráda bych Vás
trochu blíže představila našim čtenářům.
Zdaleka ne všichni sibřinští a stupičtí občané mají děti ve školkových letech. Připadáte mi na paní ředitelku velmi mladá.
Povězte nám, jak jste se stala ředitelkou
zdejší mateřské školky?
Přistěhovala jsem se z pražského Jižního
Města do Dobročovic v roce 2007. V tomtéž roce jsem začala učit ve zdejší mateřské
školce. Za rok jsem se zúčastnila konkursu
na uvolněné místo ředitelky mateřské školky a od roku 2008 jsem tady ředitelkou.
Mám tři děti, z toho dva kluky vlastní a jednu holčičku v pěstounské péči. Kluci už chodí do základní školy a dcerka je v mateřské
školce. Musím říci, že život na vesnici mi
vyhovuje více než anonymita sídliště, kde
jsem bydlela dříve.
Kolik dětí je ve vaší školce ? Naše čtenáře
by určitě také zajímalo kolik dětí je místních a kolik přespolních?

V mateřské školce máme 76 dětí ve čtyřech
třídách různé velikosti. Máme tu třídu kde
je 28 dětí, v další je 18 dětí a pak dvě třídy
po 15 dětech. Ze Sibřiny a Stupic se dostaly všechny děti, které se přihlásily. Těch je
34, dalších 20 dětí je z Květnice a zbytek z
okolních obcí.
Jak Vaše školka funguje? Myslím, od
kolika máte otevřeno a jak dlouho tu
děti jsou?
Máme otevřeno od 7,00 hodin ráno do 17,00
večer, ve čtvrtek a v pátek pak do 16,30.
Stane se Vám někdy, že rodiče si děti nestihnou včas vyzvednout? Jak to řešíte?
Stává se to velmi zřídka. Myslím, že není
dobré, aby rodiče nechávali děti ve školce
dlouho do večera. Na vesnici je ta výhoda,
že se dá vždy domluvit, aby dítě v případě
potřeby vyzvedla kamarádka nebo sousedka či soused. Takže pozdní vyzvedávání dětí
naštěstí nemusíme řešit.
Velmi důležitou součástí každé školky je

samozřejmě kuchyně. Jakpak Vám tady
vaří? Dnes se hodně mluví o zdravé výživě. Zajímalo by mě, jestli dětem chutnají
i zeleninová jídla a jak často je Vaše kuchařky připravuji?
Máme tu dvě kuchařky a paní hospodářku.
Musím říci, že dětem i nám dospělým tu
moc chutná. Děti mají asi nejraději omáčky.
Vaříme ale i ryby, zeleninová jídla a dokonce i neoblíbené luštěniny umí připravit například ve formě karbanátků, takže je děti
rády snědí. Naše kuchařky vaří jen z čerstvých surovin. Nepoužívají různé polotovary, ale vaří jako doma. Například polévkové
vývary jsou opravdu z masa, kuchařky používají i bylinky, máme často ryby i zeleninu.
Dnes je například k obědu ryba platýz, zítra
je hrachová kaše. (Paní ředitelka se směje a
říká paní hospodářce, že tu kaši si asi nedá.)
Obědy vaříme i pro veřejnost. Kupují si je i
rodiče, ale kdokoliv další by měl o obědy zájem, může se domluvit s paní hospodářkou
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Představujeme Vám – Zuzana Svobodová, ředitelka MŠ
a zavolat jí na telefon 739 041 333. Máme
volnou kapacitu kuchyně, protože už od nás
nebere obědy centrum Rozmarýn. Obědy
stojí 44 Kč. Je to polévka a hlavní jídlo.
Od letošního září bude Vaše
MŠ zajišťovat i mimoškolní
aktivity pro děti. Už víte, jaké
kroužky budete dětem nabízet?
Budete i nadále spolupracovat
s o.s. Sosák a jeho lektory?
Rodinné centrum Rozmarýn,
které u nás pod hlavičkou o.s.
Sosák zajišťovalo mimoškolní
aktivity a hlídání dětí, končí k
31. 8. 2013. Od září bude tyto aktivity, ovšem kromě hlídání dětí,
zajišťovat naše mateřská školka.
S lektorkami vedeme v současné době jednání o jejich dalším
působení u nás. Jednáme jak s
lektory o.s. Sosák , tak i s dalšími lektory mimo Sosák. Každopádně zachováme to, na co jsou rodiče dosud zvyklí. Určitě budeme zajišťovat výuku
cizích jazyků a další běžné kroužky jako je
výtvarný, sportovní, hudební. Od září chceme navíc zavést přípravu na víceleté gymnázium a doučování školních dětí. Chceme zajistit logopedii, která je v předškolním věku
velmi důležitá. Také jednáme o akreditaci
na další vzdělávání pedagogických pracov-

níků pod záštitou MŠMT. Pokud akreditaci
obdržíme, bude školka také vzdělávací centrum pro pedagogické pracovníky. Od září
bude probíhat rozšířená výuka v anglickém

velikonoční dekorace, barvit vajíčka. Děti
dostanou zajíčkovou nadílku. Dále plánujeme rozšíření mateřské školky o jednu třídu,
to je cca 20 dětí. Mělo by to být už od září. O
letních prázdninách budeme nabízet školku v přírodě. Jezdíme
každoročně do Radostína. To je
kousek od zámku Sychrova v libereckém kraji. Školku otvíráme
poslední týden v srpnu.
Paní ředitelko, děkuji za obšírný a velmi zajímavý rozhovor.
A na závěr má obligátní otázka, vaříte ráda? Mohla byste
nám prozradit Váš oblíbený
recept, něco jednoduchého,
co bychom si mohli připravit
doma.
Já nevařím ráda. Již rok dodržuji
režim zdravého stravování a navíc se stravuji ve školce, kde, jak
Foto: Zuzana Čermáková
jsem už řekla, vaří velmi dobře a
jazyce formou her. Pod dohledem lektorky také podle zásad zdravé výživy. Recept Vám
budou v angličtině i některé kroužky. Záleží tedy neposkytnu. Já sama dělám nejraději
na zájmu rodičů a dětí. Rádi bychom otevře- různé saláty.
li dvě třídy. To by se týkalo jen dětí z naší Moc Vám ještě jednou děkuji za rozhovor
školky. Pro mimoškolkové děti máme různé a přeji Vám stále tolik elánu a hodně hodzájmové aktivity. Vše je možno se dozvědět ných dětí.
na našich stránkách, které jsou zveřejněny
Rozhovor vedla a zapsala
na webu obce Sibřina. Nyní je aktuální příZuzana Čermáková,
prava na Velikonoce. Budeme vyrábět různé
V MŠ Sibřina 13. 3. 2013

Sbírka použitého ošacení
OÚ Sibřina a Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org
•
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční od pondělí 13. května do pátku 17. května
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
prosím zanechte v přízemí budovy obecního úřadu Sibřina
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Sibřinsko–Stupické fórum: Mlčení bývalého vedení obce
Šokující podrobnosti ve věci otrávené vody v obecním vodovodu v letech
2010–2012
Podařilo se nám zjistit další šokující podrobnosti o nepochopitelném jednání bývalé místostarostky obce ing. Stemberkové v postupu po zjištění kontaminované
vody ve vodovodním řádu Sibřina v roce
2010 nebezpečnou chemickou látkou Tetrachlorethen.
Co to vlastně látka „tetrachloreten“ je
• Toxicita: Tetrachlorethen je karcinogenní (rakovinotvorná) látka, která tlumí
centrální nervový systém. Do lidského
těla může vstupovat přes dýchací ústrojí
nebo kůži, pro kterou je nebezpečný, protože v ní rozpouští tuky a činí jí suchou
a zranitelnou. Při opakovaném styku se
mohou vytvořit i kožní záněty. V přírodě
se prakticky netvoří.IARC (mezinárodní
agentura na výzkum rakoviny) klasifikuje
tetrachlorethen jako karcinogen
Skupiny 2A, což znamená pravděpodobnou karcinogenitu pro
člověka. Podobně jako mnoho
dalších chlorovaných uhlovodíků působí tetrachlorethylen
tlumivě na centrální nervový
systém a může vstupovat do těla
přes dýchací ústrojí nebo kůži.
Rozpouští tuky v kůži a může ji
dráždit. (zdroj IARC)
• Z uvedeného vyplývá, že
voda kontaminovaná touto látkou n e n í v žádném případě použitelná ani jako voda užitková,
(mytí, koupání, teplá i studená
voda) natož voda pitná!! Takto
kontaminovaná voda nesmí být
používána v prostorách provozoven, kde
by mohla přijít do styku s potravinami
(prodejny, restaurační zařízení apod.).
A jaký postup zvolila bývalá místostarostka obce ing. Stemberková od okamžiku
zjištění takto otrávené vody ve vodovodním řádu Sibřina roce 2010? Jaký nepochopitelný postup vymykající se chápání
průměrně inteligentního člověka zvolila v
době, kdy byla veřejným činitelem obce,
měla tak i ze zákona povinnost učinit
nezbytná opatření. (Zde ani nemluvím o
otázce morálky a osobní odpovědnosti).
11.5.2010 – Protokolem o zkoušce vzorku
pitné vody - místo odběru: Obecní úřad
(!), který vyhotovila Vodohospodářská
laboratoř Říčany - akreditovaná laboratoř
pod čj. 2010/0612 a laboratoř VIS, akreditovaná laboratoř Praha 5 pod č. 1318
bylo zjištěno, že z celkem 24 provedených
rozborů na zjištěné ukazatele kvality vody
nevyhovělo 6 vzorků. (barva, zákal, chlo-

ridy, železo, mangan. - provedla AL Říčany a tetrachlorethen.Tento rozbor zadala k
analýze AL Říčany spec. laboratoři VIS
Praha 5. U tohoto vzorku byla naměřena
hodnota 73 µg/l, kdy zákonem povolená
nejvyšší mezní hodnota je určena maximálním limitem 10µg/l . Maximální
limitní hodnota u této nebezpečné látky
byla tedy překročena 7,3 x (!!!). Uvedené
výsledky byly na OÚ Sibřina doručeny 21.
5. 2010, kdy v posouzení výsledku analýzy vydaného laboratoří jsou nevyhovující
parametry výslovně uvedeny.
• Co mělo být neprodleně provedeno: Na základě ust. § 4 odst. 5 zákona
258/2000Sb. (zákon o veřejném zdraví),
měl vlastník vodovodu (zde Obecní úřad)
neprodleně toto zjištění prošetřit, zjistit
jeho příčinu a přijmout účinná nápravná opatření. Jako prvotní kroky měl OÚ
ihned informovat všechny odběratele o

zjištěném nálezu s vyhlášením okamžitého zákazu jakéhokoliv užívání vody z vodovodu. Mělo být uvedeno, že voda není
vhodná ani na osobní hygienu, pití, ohřívání a využití k dalším účelům. Zároveň
měly být neprodleně zahájeny kroky ke
zjištění příčiny a jejich odstranění.
• Jak postupovalo vedení Obecního úřadu: Neudělalo nic, nic a opět nic! Nepochopitelně se vedení obce Sibřina rozhodlo nikoho neinformovat, neinformovalo
nejen přímé uživatele z řad rodin domů a
bytů napojených na obecní vodovod, ale,
což je možná ještě hrůznější, neinformovovalo odpovědné osoby z prodejny potravin a ordinaci praktického lékaře (!!)
Tímto jednáním se okruh potencionálně
ohrožených osob několikanásobně zvětšil.
2. 6. 2010 – tedy až necelých 14 dní od
obdržení alarmujících výsledků prvního
odměru provedla akreditovaná laboratoř
VIS Praha 5 analýzu opakovaného vzorku

vody, což měla dle zákona 258/2000 Sb.
provést neprodleně. Otázkou zůstává, proč
odpovědná osoba Obecního úřadu Sibřina provedla opakovaný odběr vzhledem k
závažnosti nálezu až po tak dlouhé době.
Tato otázka bude snad zodpovězena v průběhu dalšího šetření.
• Co mělo být provedeno: Neprodleně patrně dříve než po 14-ti dnech měl obecní
úřad zadat opakovaný rozbor vody. V souladu se zákonem, § 8 ods. 1 písmeno a. d
vyhlášky 252/2004 byla povinnost správce vodovodu (zde OÚ) odebrat opakovaný
vzorek. Citace zákona: “V místě uvnitř
budovy nebo na pozemku, kde pitná voda
vytéká z kohoutků určených k odběru pro
lidskou potřebu“). Logicky měly být odběry provedeny tam, kde byly nabrány první
– nevyhovující vzorky. V opakovaném odběru měly být zadány parametry analýzy
ke všem nevyhovujícím položkám pro potvrzení nebo vyvrácení původních
hodnot( tedy 6 analýz).
• Co provedla ing. Stemberková jako oprávněná osoba OÚ: V
naprostém rozporu s povinností danou jí zákonem a v rozporu
s logikou, po vzájemné dohodě s
vedoucí laboratoře Říčany, (přímá
citace ze závěrečné zprávy) zadala
místo odběru ne z odběrného místa na OÚ, ale na vodárně Sibřina,
tedy cca 1 km od místa zjištění
nevyhovujících vzorků. Navíc z
dostupných dokumentů zde vzniká podezření z manipulace dat
uvedených v protokolu. V „Protokolu o odběru a příjmu vzorku pitné vody“ je jednoznačně uvedeno
místo odběru VODÁRNA – STUDENÁ
VODA. Protokol podepsala vedoucí laboratoře Říčany ing. Kopečná. V protokolu
o zkoušce č. 2010/1957 ze dne 3. 6. 2010
je však již fiktivně a nepravdivě uvedeno
místo odběru „OBECNÍ ÚŘAD + VODÁRNA“ (!!) Zda se jednalo o úmyslné
falšování údajů nebo o jiný důvod budou
muset zjistit další kontrolní orgány. Navíc
tento opakovaný rozbor se dotýkal pouze
jediného parametru a to „tetrachlorethen“,
ing. Stemberková se patrně domnívá, že
nevyhovující parametry ve vzorku pitné
vody,které se týkají barvy, zákalu, látek
(chloridy, železo, mangan), jsou jen drobnosti,a to ať si uživatelé klidně pijí a používají. Tedy úmyslně ponechala závady v
pitné vodě bez opatření, a jelikož analýza
ve vzorku „tetrachlorethen“ (ve vzorku
odebraném na vodárně (?) byla prakticky v
nulové hodnotě, zfalšováním údajů v protokolu o zkoušce bylo lživě uvedeno místo
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Sibřinsko–Stupické fórum: Mlčení bývalého vedení obce
odběru „Obecní úřad“, dále se věcí nezabývala a vědomě nechala všechny uživatele pitné vody z větve vodovodu Obecního
úřadu tuto jedovatou a jednoznačně pro
zdraví nebezpečnou látku používat. Zda
se tímto jednáním dopustila trestného činu
ve vztahu k ochraně veřejného zdraví, případně dalších je nyní předmětem šetření
kompetentních orgánů.
Jakými doklady a závěrečnými zprávami
se nyní ing. Stemberková zaštiťuje. Nejednat se o tak závažnou věc ohrožující zdraví a životy, mohlo by se jednat o podklady
a sdělení vhodné pro zasmání.
23.11.2012 – vedoucí laboratoře Říčany
ing. Kopečná: „…Vzhledem k tomu, že
obec, včetně budovy OÚ je zásobována z
vodárny, neurčila Hygienická stanice další
kontrolní odběry …Zvýšená (?) hodnota
tertachlorethenu byla přisuzována kontaminaci při odběru, neboť v době odběru
probíhala rekonstrukce ordinace praktického lékaře (*). …O tom, že by mohlo
dojít ke kontaminaci z jiného zdroje, než
z natírání podlah při rekonstrukci nikdo
neuvažoval (!!!).
(*) Paní vedoucí laboratoře zde uvádí, že
v době odběru probíhala rekonstrukce ordinace praktického lékaře. Další lež předkládaná ing. Stemberkovou veřejnosti.
Rekonstrukce ordinace totiž probíhala od
16. 7. 2009 (předání staveniště zhotoviteli)
do 14. 10. 2009, kdy ing. Stemberková převzala dílo od zhotovitele jako dokončené,
bez závad a nedodělků!! Takže kdo tady
lhal, když uvádí jako důvod kontaminace
tetrachloretanem jakési natírání podlah.
Kontrolní odběr byl prováděn v době, kdy
ordinace praktického lékaře byla v pro-

vozu již 8 měsíců!!!!, tedy žádná rekonstrukce se již dávno neprováděla! Další
podivnost: Dílo – ordinaci - jako uváděný
zdroj kontaminace převzala a podepsala
ing. Stemberková od zhotovitele bez závad
dne 14. 10. 2009, ale závěrečná kontrolní
prohlídka stavby, tedy úkon nutný ke konečnému převzetí díla proběhl až druhý
den po převzetí, tedy 15. 10. 2009. Jako
účastník kontrolní prohlídky za obec byla
přítomna pouze p.Synková-Maladiová,v té
době sekterářka OÚ a ve vší úctě k jejímu
vzdělání sinejsem jistý, zda byla tou správnou osobou oprávněnou k převzetí.
• 14. 12. 2012 – referent oddělení hygieny KHS Středočeského kraje: „…Obec
Sibřina včetně budovy OÚ je zásobován
z jednoho zdroje, dohady o tom, kde byla
odebrána voda jsou bezpředmětné, neboť
kvalita vody by měla být všude stejná (!!!).
Skutečnost, že bude kontaminovaná jenom jedna větev, to ze zcela jiného než zásobujícího zdroje (kontaminace z vnějšího
prostředí) nelze předem předpokládat. (!!)
Pochybné prohlášení vyžádané ing.Stenberkovou od úřadů státního dozoru, se
kterým následně obhajovala svůj postup
na v. z. 19. 12. 2012 zcela ignoruje známý
fakt, že první vzorek byl odebrán na OÚ a
přímo tam byla kontaminace zjištěna. Ing.
Stemberková lživě uvádí jako zdroj konta-

minace „natírání podlah v ordinaci “- tedy
kontaminace z vnějšího prostředí, ale specialistka KHS Středočeského kraje uvádí
v prohlášení, že „kontaminace z vnějšího
zdroje nelze předem předpokládat“ (!!!).
Zajímavě rozporuplné tvrzení.
Na doplnění hrůznosti jednání ing.Stemberkové je třeba dodat, že jejím zaviněním
následně uživatelé vody z větve vodovodu
na OÚ po celou dobu, tedy nejméně od 19.
4. 2010 do 24. 9. 2012 konzumovali a užívali zdraví nebezpečnou vodu. A hodnoty
té nejhorší látky v době zjištění zadaným
rozborem součastného vedení obce? V
žádném případě neklesaly, jak si možná
ing.Stemberková ve skrytu duše přála, ale
naopak stoupaly (!!) viz.výsledky ze dne
24.9.2012: Potraviny Sibřina – 210µg/l
(překročení nejvyšší mezní hodnoty 21x),
Viona - 150 µg/l (překročení nejvyšší mezní hodnoty 15x), rodinný dům čp. 44 - 310
µg/l (překročení limitu 31x !!). Co k tomu
dodat. Snad pouze to, jestli má takový zastupitel ještě místo v zastupitelstvu obce.
Paní ing. Stemberková, co takhle rezignovat na pozici zastupitele?
Další podrobnosti, reakce obyvatel a
další postup v této věci naleznete na
http://sibrin.webnode.cz/
Za občanské sdružení Sibrin,
Michal Lukavský

Poznámka redakce:
Poskytli jsme tento článek k vyjádření panu Ing. Petru Vítkovi a paní Ing. Lence
Stemberkové. pan Ing. Vítek vůbec žádnou reakci neposlal a paní Ing. Stemberková
nám napsala, že se k článku nemíní vyjadřovat, chce vést pouze osobní diskusi
s občany.

Michal Lukavský – vymáhání, odkup a správa pohledávek
Dluží Vám bývalý partner na výživném pro děti?
Využijte novou a velice účinnou možnost vymožení pohledávky
formou zadržení řidičského průkazu dlužníka.
Zákaz řízení pro dlužníka je platný po dobu trvání pohledávky.

Více informací na http://pohledavky-lukavsky.webnode.cz/
Provádíme rovněž vymáhání a správu všech ostatních pohledávek
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Občan obce není ovce – rekonstrukce MŠ v Sibřině
Občan obce není ovce, aneb Transparency neekonomicky, protože již dopředu vyřadila
International radí, jak si hlídat obecní fi- některé nabídky a mezi nimi mohla být i nanance. Hlavní téma: Rekonstrukce mateř- bídka výhodnější.
2) Způsob informování zastupitelů – Jedské školky v Sibřině.
Organizace Transparency International uspo- noznačně lze z dostupných materiálů konstařádala dne 13. ledna na našem obecním úřadu tovat, že způsob informování zastupitelů obce
schůzku pro občany Sibřiny a Stupic. Před- o této zakázce je nejasný. Není možno přesně
mětem schůzky byla dvě témata:1) Nakládá- dohledat a určit nakolik bylo o rekonstrukci
ní s majetkem obce v obecné rovině; 2) Re- zastupitelstvo informováno.
konstrukce mateřské školky. Z Transparency 3) Vícepráce – Obec požadovala proplatit tzv.
International se schůzky zúčastnil Vedoucí vícepráce z Regionálního programu v rámci
právní poradny pan Vladan Brož, právník Petr dotačního titulu, ale tento požadavek nebyl
Lér a Michal Voda, který se zabývá konkrét- Regionálním programem schválen. Obec tedy
ními kauzami. Po úvodním uvítání a sezná- musela veškeré vícepráce hradit ze svých zdromení občanů s předmětem schůzky
se slova ujal Petr Lér. Seznámil občany s právním rámcem, v jakém
se obec převážně pohybuje. To je
především „ Zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení)“, který
určuje práva a povinnosti občanů.
V malých obcích jako jsou ty naše,
často supluje úlohu obecní rady starosta obce, a proto je dobré, aby se
co nejvíce věcí projednávalo veřejně na zastupitelstvu. Na veřejnou
zakázku, která je nad 1 milion Kč,
musí být ze zákona vypsáno výběrové řízení. Na zakázky o hodnotě
Foto: Viktor Votruba (5+2 dny)
pod 1 milion Kč stačí jednodušší poptávkové řízení. U staveb je tento limit jů. Zamítnutí žádosti není nijak zdůvodněno,
stanoven na 3 miliony Kč. Všechny infor- ale pan Voda se domnívá, že žádost byla zamace, které se týkají obecních zakázek, jsou mítnuta nejspíše proto, že se nejednalo o víceveřejné (s výjimkou utajovaných obchodních práce, které předem nemohl obecní úřad předtajemství) a občan musí na svůj dotaz dostat pokládat. Jednalo se o výměnu vchodových
odpověď do 15 dnů od jeho doručení. Po něm dveří a okna v bytě správce. Toto již mohlo být
se ujal slova Michal Voda, který se zabýval zahrnuto v původním projektu.
rekonstrukcí naší mateřské školky. Úvodem 4) Hydroizolace – Obec se vzdala práva na
informoval občany, že se bohužel dnes omlu- reklamaci hydroizolací.
vil bývalý starosta Petr Vítek, který mohl na 5) Sosák – Transparency International zjistil,
řadu sporných otázek podat náležité vysvětle- že vztahy mezi obcí a o.s. Sosák jsou nejasní. Místo toho pan Vítek poslal Transparency né a nestandardní. Po pojmenování hlavních
International otevřený dopis (který rovněž problémových otázek se pan Voda věnoval
zveřejňujeme, pozn. redakce), ve kterém se jednotlivým problémům. Vysvětlil blíže stavyjadřuje k některým problematickým bodům novisko Transparency International k těmto
této rekonstrukce. Transparency International sporným bodům a odpovídal občanům na
po prozkoumání veškerých dostupných pod- jejich dotazy. Diskuse k jednotlivým bodům
kladů, týkajících se rekonstrukce MŠ našla byla velmi živá, bohužel, jak již bylo hned
a pojmenovala pět zásadních sporných bodů, zpočátku uvedeno, nemohli jsme se dotázat
přímo bývalého starosty pana Vítka, který
které dále blíže vysvětlila.
1) Samotné výběrové řízení – Obecním za- rozhodoval prakticky o celé zakázce a mohl
stupitelstvem bylo zvoleno tzv. užší výběrové by tedy osvětlit řadu sporných bodů. Nicméřízení. To znamená, že se již předem zúží po- ně odpovědi všech zástupců Transparency
čet firem, které se mohou výběrového řízení International byly velmi fundované a myslím,
zúčastnit. Maximální počet byl stanoven na že nám všem pomohly se v celé problemati5 firem, ačkoliv se původně hlásilo 8 firem. ce lépe orientovat. Pokusila jsem se pro naše
Obvykle se tento postup volí u velkých a kom- čtenáře shrnout nejčastější dotazy a odpovědi,
plikovaných zakázek, ale dle zákona není sta- které se týkaly jednotlivých sporných bodů.
novena přesně hranice pro velikost zakázky. Ad 1) Výběrové řízení – K zúžení výběrovéPodle názoru odborníků z Transparency In- ho řízení přistoupila obec na základě porady
ternational postupovala v tomto případě obec administrátora výběrového řízení, jak uvedl

bývalý pan starosta Vítek ve svém otevřeném
dopise. Výběrové řízení proběhlo za jedno odpoledne a za obec se jej zúčastnil pan starosta
a ředitelka MŠ. Bývalý pan starosta akceptoval
zbytečné zúžení výběrového řízení bez zjevného důvodu, tedy pouze na základě doporučení
administrátora, jak sám uvádí. Podle Transparency International je toto zúžené řízení pro
obec velmi nevýhodné, protože se předem
vzdává možnosti výběru z více nabídek. Při
takto nekomplikovaných zakázkách není obvyklé, aby se používalo zúžené výběrové řízení. Naopak se každý dobrý hospodář snaží mít
co nejširší možnost výběru z různých nabídek.
Bohužel z dostupných materiálů nebylo možno určit, z jakého důvodu
navrhoval administrátor zúžit toto
výběrové řízení. Každopádně to pan
starosta ani obec jako taková nemuseli akceptovat.
Ad 2) Informování zastupitelů
S Konstruktivou Branko byly uzavřeny celkem 3 smluvní dokumenty:
Základní smlouva na rekonstrukci
MŠ a dva dodatky k této smlouvě.
Základní smlouva byla zastupitelstvem řádně projednána, nikoliv
však už dodatky k této smlouvě.
První dodatek se týkal víceprací,
tj. změny typu vchodových dveří a
nových oken v bytě správce, druhý dodatek se
týkal rekonstrukce 3. nadzemního podlaží. Ani
jeden dodatek nebyl řádně projednán na zastupitelstvu obce. Starosta nejspíš předpokládal, že
vícepráce i rekonstrukce 3.n.p. budou hrazeny z
dotace. Žádost o dotaci byla zamítnuta a obec
musela tyto práce hradit ze svého rozpočtu. Práce se tím obci prodražily celkem o 6 milionů!
Přičemž starosta informoval zastupitele pouze
o prodražení prací o 2 miliony, ale až poté co již
byl dodatek na rekonstrukci 3. n.p. s Konstruktivou Branko panem starostou podepsán. Podle
vyjádření přítomných zastupitelů, je starosta
neinformoval o zamítnutí dotace na vícepráce.
Ad 3) Vícepráce – Podle Transparency International je zřejmé, že si obecní zastupitelé
měli lépe pohlídat již samotnou smlouvu. V ní
si měli stanovit požadovaný typ dveří a počet i
typ oken a nepožadovat na tyto práce dodatečně dotaci. Pokud jde o 3. n.p. jeho rekonstrukce nebyla součástí dotačního titulu. Nicméně
někteří zastupitelé tvrdí, že pan starosta Vítek
jim sdělil, že rekonstrukce podkroví bude hrazena z dotace. Tím, že starosta neprojednal vícepráce na zastupitelstvu a tudíž výdaje na ně
nebyly schváleny zastupitelstvem, porušil pan
Vítek jednací řád, což sám na posledním zasedání zastupitelstva přiznal. Toto jednání není
protizákonné, ale podle názoru Transparency
International neodpovídá chování dobrého
hospodáře. Původní smlouva byla na 19 734 tisíc,
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Občan obce není ovce – rekonstrukce MŠ v Sibřině
první dodatek na vícepráce byl vyčíslen téměř
na 4 miliony Kč a druhý dodatek pro 3. n.p.
vyšel na 1 966 tisíc. Těchto bezmála 6 milionů
hradila obec ze svých peněz, aniž by to zastupitelé obce odsouhlasili! Jeden z přítomných
občanů se dotázal, zda pan starosta nejednal
bez vědomí zastupitelů, protože se obával nedodržení termínu rekonstrukčních prací. Podle
Transparency International nedodržení termínu ukončení rekonstrukce nehrozilo, protože
práce měly být hotovy v srpnu 2010 a tento
termín byl dodržen. Pokud by se starosta obával zpoždění celkové rekonstrukce, nezadával
by jistě náročnou rekonstrukci podkroví MŠ a
to nad rámec původní smlouvy tedy jako vícepráce. Další dotaz byl, jakých víceprací se
to konkrétně týkalo. Šlo o změnu typu stropu,
to ovšem nezvýšilo náklady. Dále to byly jiné
vstupní dveře a okna do bytu správce. Toto vše
mohlo být již součástí původního projektu.
Pan Voda citoval zákonné ustanovení, kde je
uvedeno, že „za vícepráce lze považovat nepředpokládané věci, které nebylo lze předem
předvídat„. Z této formulace je zřejmé, že nová
okna a jiné dveře nespadají do kategorie nepředvídatelných věcí, a nejspíše z toho důvodu
nebyla dotace na tyto vícepráce Regionálním
programem rozvoje schválena.
Ad 4) Hydroizolace – Obec se zcela nepochopitelně vzdala práva na reklamaci v případě nekvalitních hydroizolací a drenáží. Opět
obec zastupoval pouze pan starosta Vítek. Pan
starosta uvádí, že Branko navrhovalo nezbytné hydroizolace a drenáže v hodnotě 794 000

Kč, ale on zvolil levnější variantu v hodnotě
cca 284 000 Kč. S tímto levnějším řešením
Konstruktiva Branko nesouhlasila, a proto si
vymínila, že obec nebude uplatňovat právo na
reklamaci ve spojení s hydroizolačními pracemi. Jak se později ukázalo, Konstruktiva
Branko měla v tomto případě pravdu a krátce
po ukončené rekonstrukci došlo k havárii v
suterénu MŠ, kam prosakovala voda, vyskytla
se plíseň v suterénu a přízemí, nemohly být
používány sklepní prostory ani výtahy, byly
poškozeny elektroinstalace. Způsobené škody
musí hradit obec a musí také nalézt způsob,
jak zlepšit hydroizolace tak, aby se zabránilo průsakům vody do suterénu školky. To
ovšem bude stát další obecní peníze. Podle
Transparency International je velmi netypické, aby se obec vzdávala sankcí za provedené
dílo. Navíc zastupitelstvo obce tyto levnější
hydroizolace a vzdání se práva na reklamaci
vůbec neprojednalo! Opět jednal pan starosta
Vítek na vlastní pěst. Podle Transparency International se závady vyskytly již v projektové
dokumentaci. Kromě jiného nebylo počítáno s
hydroizolačními pracemi v takovém rozsahu,
v jakém by to bylo potřeba. Vady v projektové
dokumentaci byly vyčísleny na 1 750 tisíc.
Ad 5) Sosák – Velký problém je podle Transparency International fakt, že nájemní smlouva s o.s. Sosák na 3. nadzemní podlaží není
transparentní. Obec uzavřela nájemní smlouvu s o.s. Sosák na prostor o výměře 60 m2,
ale nyní obývá Sosák prostory až 5x větší,
aniž se změnila smlouva o pronájmu. To je

protiprávní stav, konstatují zástupci Transparency International. Jakmile dojde ke změně
podmínek smlouvy, samotná smlouva tím pozbývá platnosti a mělo by dojít ke změně této
smlouvy. Transparency International doporučuje vyhlásit klasické výběrové řízení a nastavit stejné podmínky všem zájemcům. (Pozn.
redakce: Obecní zastupitelstvo již o.s. Sosák
nájemní smlouvu vypovědělo. Na užívání prostor ve 3.n.p. bude vypsáno výběrové řízení).
Závěrem schůzky shrnují zástupci Transparency International celou situaci. Za základní
problém považují, že zastupitelé nevěděli, jak
probíhaly finance obce. Financování celé akce
nebylo dostatečně projednáno a schváleno zastupiteli. Zastupitelé byli nedostatečně nebo
mylně informováni o konkrétních nákladech
za vícepráce. Do budoucna tedy doporučují,
aby se zastupitelé více zajímali o obecní finance, tak aby byli ve své obci dobrými hospodáři. Je třeba si stále uvědomovat, že každý
občan má právo na informace a je v zájmu
občanů a jejich zastupitelů, aby informace o
obecních záležitostech vyžadovali a nenechali
se zastrašit, pokud jim někdo z veřejně činných osob nebo orgánů tyto informace odpírá.
Zapsala,
Ing. Zuzana Čermáková
13. 1. 2013 Sibřina
Další informace lze nalézt na http://
www.nasipolitici.cz/cs/kauzy/detail/97problematicka-zakazka-rekonstrukce-mssibrina/

Sibiřskou tajgou, pěšky i vodou, cestou i necestou
V létě roku 2012 se vydali tři dobrodruzi (mladí duchem, nikoliv však věkem)
na dobrodružnou cestu na Dálný východ, do míst, které mnozí z nás znají z literatury,
či dokumentárních filmů o utrpení trestanců v sovětských lágrech.
Odletěli přes Moskvu přímo do Magadanu,
snad nejznámějšího z někdejších sovětských lágrů.
Magadan byl dříve centrem utrpení, kde umíraly statisíce lidí při těžbě nerostů
a stavbě transsibiřské magistrály, nazývané „cesta kostí“ podle hrobů vězňů pod touto
komunikací.
Dnes je Magadan milionové prosperující město, centrum těžby zlata a dalších nerostů,
kde si jeho obyvatelé vydělávají velmi slušné peníze, ale kde by málo z nás
v tak drsném prostředí věčné zimy vydržel.
Srdečně Vás zveme na promítání fotografií a krátkých videí
z cesty tří přátel touto liduprázdnou krajinou, kde přesto žijí lidé nezhýčkaní
naší Evropskou civilizací, kteří znají cenu opravdového přátelství a umí
se orientovat i bez pořádné mapy v nedotčené horské krajině.
Přijďte dne 11. 4., v 19,00 do zasedací místnosti obecního úřadu v Sibřině.
Těší se na Vás Jiří Čermák,
účastník výpravy
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Zahradník Šikula radí: Vybíráme svatební kytici
Milé dámy, pro ty z vás, které
do toho chtějí letos či v nejbližší době „praštit“ a plánují
svůj velký den D, mám několik rad týkajících se výběru
svatební kytice. Pravděpodobně jste si svůj svatební
den do detailu naplánovala,
takže i typ svatební kytice
máte jasně zvolený, jste si ale
jistá, že jste vybrala správně? Uvědomte si, že svatební
kytice bude vaším hlavním
doplňkem, proto nic neponechejte náhodě a vyberte tu,
která vám zkrátka „sedne“.
Není totiž nic horšího, než
se potom celý život trápit nad
fotkami ze svatebního dne a
mračit se nad nevhodně zvolenou kyticí.
Pro radu či inspiraci zajděte
do květinářství, do květinového studia či oslovte některou z floristek ve vašem okolí.
Při výběru té svatební kytice
speciálně pro Vás je důležitá
osobní návštěva, při které se
vás floristka zeptá na následující:
• Jaké budete mít šaty? NejFoto: Jiřina Neckářová
lépe pokud již na schůzku
podobného rázu musí být i kytice.
přinesete jejich fotografii, v
optimálním případě jste-li na té fotografii • Při posuzování objektivních ukazatelů
také Vy. Někdy stačí šaty popsat a zkuše- je důležité přihlédnou k vaší postavě. Štíhná floristka si udělá jejich skicu. Budete-li lé, drobné nevěsty nemohou „vláčet“ obmít bohatě zdobené šaty, musí být i kytice rovskou kytici, ale pouze decentní malou
odpovídající velikosti, aby se na fotkách kytičku, která doplní celkový dojem, např.
neztratila. Při jednoduchých šatech naopak tzv. biedermeier (kulatá kytice s nahloučevolíme kytičku menší, drobnější, někdy bo- nými květy, doplněné manžetou ze zeleně)
hatě postačí tři výraznější květy doplněné či menší, vypichovaná kytice. Ke korpuvhodnou zelení. Jsou-li šaty extravagantní, lentnější nevěstě naopak patří kytice větší,

nejlépe převislá přes ruku, či
kytice vypichovaná, z větších
květů.
• Jaké budete mít doplňky?
Jaký budete mít účes? I ten je
dobré ukázat na fotografii.
• Jaký jste typ osobnosti?
Jakého jste typového zabarvení? Jste bledá, snědá, máte
světlé vlasy, tmavé vlasy,
krátké, dlouhé. Nebojte se
experimentovat a nebojte se
kontrastů, např. blondýnkám
překvapivě velmi sluší zářivě
červená barva kytice.
• Kde bude místo obřadu?
Pokud si svoje ano chystáte
říci například na rozkvetlé
louce, hlavním prvkem vaší
kytice budou luční květy.
Naopak při svatbě v kostele
není vhodná extravagance,
ale volíme klasickou jednoduchou kytici.
• Co bude mít na sobě ženich? Svatební pár je celek:
šaty, doplňky, boty, účes,
kytice, všechno musí ladit dohromady. A musí být
jasné, že ženich k vám patří. To se docílí květinovou
výzdobou klopy saka, tzv.
korsáží (na speciální sponě
je připevněn některý z květů ve vaší kytici, doplněný zelení).
S kytičkou myslete také na svědkyně, maminky, družičky, které však mají, oproti
vám, kytičky menší, ne tolik výrazné, aby
nepřebily tu vaši, jedinečnou.
Přeji šťastné vkročení do nového života.
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz

ZAHRADNÍK ŠIKULA:
Zahradnické a aranžérské služby
•
•
•
•
•

Návrhy a realizace zahrad
Celoroční údržby zahrad a veřejné zeleně
Péče o trávníky
Aranžérské služby (kytice, věnce, výzdoby prostor)
Prodej a dovoz rostlin přímo na vaší zahradu

www.zahradniksikula.cz, tel: 728 007 691, Sibřina
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Krimi zprávy – Lupiči v Sibřině
V druhé půlce ledna nám trochu přituhlo, a to
nejen pokud jde o počasí. Napadl dlouho očekávaný sníh a začalo mrznout. Mrazivé počasí
ovšem vůbec nevadilo dvěma lupičům, kteří si
vzali na mušku domek na okraji Sibřiny.
Na svou nekalou práci se dobře připravovali již
dlouho dopředu. Nejprve vytrhli zabetonované
kolíky na kraji cesty Na Hrázi a pak se celkem
nerušeně několik dnů předem projížděli autem
cestou vedoucí kolem sibřinských polí od křižovatky na Královice směrem ke kolodějské
silnici. Mapovali terén a tipovali si svou budoucí oběť. Jednoho mrazivého rána si počkali, až
majitelé domku na kraji obce odejdou do práce.
Pak se vkradli sklepním oknem dovnitř, vyřadili z provozu alarm a začali si přivlastňovat
cennosti, elektroniku, počítače a další předmě-

ty. Co čert nechtěl, v jejich „bohulibé práci“ je
vyrušila majitelka sousedního domku, která se
šla podívat, co se děje a proč stojí cizí auto na
pozemku, když majitelé nejsou doma. Záhy zjistila, že má co do činění s dvojicí vykutálených
zlodějů a přivolala policii. Přesto si zloději stihli
odnést řadu cenností a vyčíslená škoda je značná. Statečná sousedka, spolu s další svědkyní
loupeže pomohla policii identifikovat zloděje i
auto, kterým se pohybovali. Lupiče již měla policie ve své evidenci a jednalo se tedy o známé
firmy. Podobnou trestnou činnost páchali zřejmě
již dříve.
Dosud se ovšem nepodařilo pachatele polapit a
posadit za mříže. Upozorňujeme tedy všechny
naše spoluobčany, aby zvýšili svou opatrnost
a nenechávali své cennosti jen tak volně ležet

ve svých domácnostech. Zlodějům tak velmi
usnadňují práci. Je dobré si také vést fotografickou evidenci svých cenných věcí a zařízení domácnosti, aby se daly případné škody doložit na
pojišťovně. Pan starosta Novák, již přislíbil, že
nechá do cesty Na Hrázi instalovat bytelnější závory, aby nebylo tak snadné tudy projíždět auty,
které sem nemají povolený vjezd.
Doufám, že se brzy podaří zloděje polapit a nahradit majitelům alespoň částečně vzniklou škodu. Každopádně je dobré vědět, že stále existují
lidé, kterým není lhostejné, co se děje v jejich
okolí. Nám všem přeji, abychom se s podobnou
zkušeností nikdy nesetkali.
Zapsala, Ing. Zuzana Čermáková
26. 2. 2013 Sibřina

FK Újezd nad Lesy
pořádá nábor nových fotbalistů
do všech věkových kategorií
Fotbalová školička pro fotbalisty již od 4 let. Kontakty na jednotlivé trenéry naleznete
na internetových stránkách www.fkujezd.cz nebo můžete kontaktovat šéftrenéra
mládeže či trenérku fotbalové školičky.
Křelina Petr: 603 308 573   Křelinová Lucie: 775 928 062

Velikonoční recepty – Kapsičky s medvědím česnekem
Mlsáme zdravě – Pro 4 osoby potřebujeme: Těsto: 250 g žitné mouky; 100 g pšeničné mouky;
5 lžic vody; 2 vejce; 2 lžíce olivového oleje. Na
náplň potřebujeme: 250 g medvědího česneku;
1 cibuli; 1 lžíci hladké mouky; 3 lžíce másla;
250 g ricotty; 4 lžíce smetany; sůl, pepř a mletý
muškátový oříšek
1. Z žitné a pšeničné mouky, vajec, soli a oleje
vypracujeme těsto, které dobře propracujeme.

Je-li potřeba, přidáme vodu. Těsto zabalíme do
fólie a necháme odpočinout 20 minut.
2. Listy medvědího česneku omyjeme, spaříme
horkou vodou, vymačkáme a nahrubo nasekáme. Cibuli nakrájíme na kostky a necháme na
lžíci másla s troškou hladké mouky zesklovatět.
Ricottu smícháme se smetanou, přimícháme
medvědí česnek, cibuli, dochutíme kořením.
3. Z těsta vyválíme 2 mm silnou placku, ze kte-

ré vykrajujeme kolečka, dáme česnekovou náplň. Okraje navlhčíme, kolečko přehneme napůl
a okraje přimáčkneme vidličkou.
4. Kapsičky povaříme 6–8 minut ve vroucí
osolené vodě. Poté vyndáme a obalíme v rozpuštěném másle. Dochutíme solí a muškátovým
oříškem.
Dobrou chuť.
Připravila Ing. Zuzana Čermáková

Medvědí česnek – Allium Ursinum
Rostlina Česnek medvědí obsahuje čpavek silice, které regulují činnost žaludku
či podporují trávení. Také urychlují hojení a křeče.
Své využití najde česnek medvědí také v kuchyni. Z česneku se sbírá nať, která se používá
jako koření do polévky, omáček či masa. Rostlina česnek medvědí potřebuje polostín, roste
obvykle ve vlhkém prostředí na březích potoků, pod keři.
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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
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Tel: 777 782 266
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novyzebrin@email.cz
nebo nás kontaktujte na výše uvedených
tel. číslech.
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Nabízíme k okamžitému odběru:

Zahradní aluminiový skleník

s okny z komůrkového PC a se základovým rámem

Prodejní cena vč. DPH: Kč 8.490 (včetně základ. rámu, bez montáže)
Rozměry: Délka: 3196 mm; Šířka: 1950 mm; Výška stěny: 1245 mm; Výška střechy: 1950 mm. Konstrukce
skleníku z profilů z hliníkové slitiny. Okna: desky z komůrkového polykarbonátu (PC) o síle 4 mm,
chráněné oboustranně fólií. Jednokřídlé posuvné vstupní dveře. Základový rám – vyroben z 0,7 mm
galvanizovaného ocelového plechu s komaxitovou antikorozní ochranou, vybaven zemnícími kotvami
– není nutná montáž na zpevněnou plochu!

Prodej: Sanomat spol. s r.o., Říčanská 25, 250 84 Sibřina
Tel. 777 782 266, 603 415 703
e-mail: syntec@syntec.cz

