Zpravodaj
obce Záryby

1 – 2010
Vážení spoluobčané,
nový kalendářní rok 2010 si všichni budeme pamatovat jako rok, kdy byla celý leden spousta sněhu,
mrzlo, všechno se klouzalo a čím déle to trvalo, tak jsme si notovali písničku Jaromíra Nohavici „Ladovská
zima“ a přáli si, aby už bylo jaro.
První den nového roku ve škole byl podle stejného scénáře – všude plno sněhu. Byli jsme rádi, že nám
s odklízením sněhu pomohl obecní úřad a pan Reisinger z firmy Relimex.
6. ledna na Tři krále jsme se vydali se dvěma průvody, šesti králi, dobrou náladou, křídou a přáním
šťastného roku po vesnici. Malí zpěváci byli odměněni sladkostmi, tak jako za starých časů. Děkujeme a ještě
jednou přejeme „Krásný a spokojený nový rok“.
V prvním školním týdnu to bylo jediné zpestření, protože závěr pololetí se rychle blížil. Bylo nutné po
vánočních prázdninách učivo náležitě zopakovat, procvičit a dobře napsat pololetní písemné práce. 21. ledna
jsme známky uzavřeli a zhodnotili půlroční snažení žáků. Ze 49 dětí vyznamenání dostalo 44 žáků, ostatní
prospěli.
Tento den jsme uspořádali schůzku pro rodiče, abychom je informovali o projektu Mapa školy.
Jedná se o komplexní hodnocení školy, její kvality. Zúčastní se ho žáci, rodiče a pedagogové. Budou se
vyjadřovat k podmínkám ke vzdělání, průběhu vzdělávání, spolupráci s rodiči, vzájemným vztahům mezi žáky,
učiteli, rodiči, výsledkům vzdělávání, řízení školy, spokojenosti se školou, atmosférou školního prostředí.
Cílem je zjistit rezervy, případné nedostatky i to, co se nám naopak daří a v návaznosti upravit plán školy
tak, aby došlo ke zlepšení podmínek ke vzdělání. Tyto výsledky by nám měly pomoci i ve správné volbě pro
čerpání peněz z EU. V současné době máme možnost připravit projekt v rámci OP VK zavedení nové oblasti
podpory 1.4. s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách v oblasti čtenářské a informační
gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT, matematiky, přírodních věd, finanční gramotnosti a inkluzivního
vzdělávání.
26. 1. jsme navštívili Divadlo u Hasičů, zhlédli jsme představení Tři mušketýři. Žákům se představení
moc líbilo a obtížně se jim vybírala postava, která je nejvíce zaujala. Nakonec nejvíce hlasů dostal pes haski.
Děvčatům se samozřejmě líbili mušketýři a chlapcům Constance. Všichni jsme se shodli na tom, že by bylo
dobré i ve škole častěji využívat „Jeden za všechny a všichni za jednoho“. Doufám, že nezůstane jen u přání a
že se nám podaří toto slavné motto přenést do běžného života školy.
Čtvrtek 28. 1. jsme zahájili písničkou ze SuperStar Príbeh nekončí. Objektivně děvčata zpívala lépe než
kluci. Domluvili jsme se, že po prázdninách ji dotrénujeme a při nejbližším setkání předvedeme. Potěšilo mě,
že děti nezpívají tento hit bezmyšlenkovitě, ale že chápou význam jeho slov – svoboda- jedu dál- můj sen...
Vyučování jsme ukončili předáním vysvědčení. Na tento den jsme si připravili zápis prvňáčků. Průběh je
zaznamenán ve Fotogalerii na www.zszaryby.cz. Za své výkony a také na památku na tento významný den
v jejich životě si děti odnesly malé autíčko. Tento dárek jsme zvolili proto, abychom navázali na celoroční
projekt Cesta.
Nejen prvňáčkům budoucím, stávajícím ale i všem žákům ZŠ Záryby přeji mnoho úspěchů v druhém
pololetí.
PaedDr.Miluše Nováková

Hospodaření obce Záryby za rok 2009
Příjm y:
Daň - ze záv.činnosti
- z příjmů f yz. osob ze sam.výd.čin.
- z příjmů f yz. osob z kap.výnosů
- z příjmů práv. osob
- DPH
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů
Poplatek za psů
Poplatek z VHP
Výtěžek z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátka půjčky
Dotace na volby do Evropského parlamentu
Dotace krajského úřadu
Dotace na Czech point
Dotace na vybavení SDH
Dotace na úpravu Martinovské skály
Dotace z EU na kanalizaci
Prodej plynovodu
Příspěvk na připojení na kanalizaci
Příspěvek na předškolní zařízení
Příspěvek na prolézačky do ZŠ
Nájemné z nemovitostí
Nájemné z pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
Náhrada za třídění od EKO-KOMu
Příjmy z poskytovaných služeb
Úroky z běžných účtů
celkem
Výdaje:
Silnice
Cyklostezka
Dopravní značení
Vodovod
Kanalizace
Drobné toky
Vodní díla
Mateřská škola
Základní škola
Neinvestiční náklady na dojíždějící žáky
Základní škola - opravy
Školní jídelna
Místní lidová knihovna
Místní památky
Rozhlas
SPOZ
Tělovýchova
Ostatní zájmová činnost
Zdravotnictví
Masérna
Veřejné osvětlení
Územní plán
Komunální služby
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz komunálních odpadů
Svoz tříděných odpadů
Asanace starých skládek
Veřejná zeleň
Hasiči
Obecní zastupitelstvo
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Bankovní služby
Pojištění

v tis. Kč
rozpočet
1 148,00
120,00
101,50
1 250,00
2 392,00
407,50
12,00
20,00
8,00
28,00
584,00
58,50
15,30
85,80
68,50
5,00
250,00
7 597,60
6 844,00
430,00
10,00
67,90
45,50
11,00
905,00
56,00
27,00
67,00
22 615,10
rozpočet
247,00
164,00
5,00
445,00
12 234,00
0,00
16,00
784,00
697,90
169,60
18,00
198,00
23,50
0,00
0,00
18,00
130,00
42,00
10,00
15,00
380,00
125,00
841,00
52,00
467,00
108,00
481,00
729,00
154,50
797,00
15,30
1 781,50
65,00
49,00

v tis. Kč
plnění
1 148,00
120,00
101,40
1 253,80
2 392,50
407,60
12,20
19,90
8,40
28,60
585,30
58,50
15,30
85,80
68,50
5,00
250,00
7 597,50
6 844,00
440,00
10,00
67,90
45,70
5,00
905
55,80
27,30
67,50
22 626,50
plnění
246,70
163,60
5,10
441,60
12 234,90
0,00
15,50
785,00
697,90
169,60
18,20
195,20
19,30
0,00
0,00
18,20
130,00
41,00
10,00
15,00
380,20
124,80
838,30
51,50
466,50
108,10
480,40
728,20
154,60
786,40
15,30
1 743,80
65,60
48,90

Zpráva z obecního úřadu
Vybírání poplatku za odpady a za psy v roce 2010
Pro
rok 2010 ¨zůstávají poplatky za odpady stejné jako loni tj. 500,- Kč na osobu a rok. Poplatek
za
psy rovněž zůstává, tj. 50,- Kč za prvého psa a 75,- Kč za druhého a dalšího psa téhož
držitele. Tyto poplatky mohou občané zaplatit takto:
1)Převodem na účet obce v KB 6524171/0100, kdy variabilní symbol platby je vždy příslušný rok a číslo
popisné, za které je platba hrazena. Tuto platbu je nutné provést do 28.2. příslušného roku. (Příklad : u čísla
popisného l, kde jsou trvale přihlášeni 4 občané a nahlášen 1 pes, bude platba 2050,- Kč a variabilní symbol
2010001, u čp. 11 je v.s. 2010011 a u čp. 111 – 2010111. U bytových domů je v.s. stanovován odlišně: číslo
bytu (l,2,3 nebo 4) rok a číslo popisné (příklad.: 12010239 pro bytový dům čp. 239, byt č. 1).
2)V hotovosti na obecním úřadě v týdnu od 8.2. – 12.2.2010 za odpady na I. pololetí nebo na celý rok a za psy
na celý rok. Hotovostní platbu mohou občané provést v tomto týdnu i mimo úřední dny :
Po a St 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, Čt a Pá 8.00 – 13.00
3)Složenkou, kterou obdrží každá domácnost, která nevyužije některou z předchozích možností.

Placení daně z nemovitosti v roce 2010
Zákonem č. 362/2009 Sb. došlo od 1.1.2010 ke zvýšení daně z nemovitosti. Splatnost této daně je do
31.5. (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně).
Složenky na daň z nemovitosti bude finanční úřad poplatníkům rozesílat do místa trvalého bydliště.

Navštivte webové stránky naší obce

Pokud máte možnost
navštívit na počítači internet, tak vám doporučujeme webové stránky naší obce na adrese www.zaryby.cz. Když
na těchto stránkách kliknete na „veřejnou diskuzi, můžete se zeptat našeho pana starosty např. na aktuální dění
v obci. Na „úřední desce“ vyvěšujeme písemnosti ze zákona, jako jsou vyhlášky, rozhodnutí. V „hlášení
rozhlasem“ se zprávy můžete dozvědět daleko dříve, než je vyhlašujeme místním rozhlasem, jsou také
podrobnější. Zůstávají zde trvale k nahlédnutí „Zpravodaje“ obce. Když kliknete na našich stránkách na
„základní“ nebo „mateřskou“ školu, tak kromě kontaktů a aktivit zde umístěných mimo jiné doporučujeme
„jídelníček“, kde se můžete dozvědět, co se bude podávat dobrého v naší školní jídelně.
Miluše Syrová

Poděkování starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří jste nepodlehli
neustálému tlaku masmédií o tom, že úklid a schůdnost chodníků
musí podle nového zákona zajistit vlastník pozemku a nadále se
vzorně staráte o okolí svých nemovitostí. Opravdu děkuji, protože
paradoxně první rok platnosti tohoto trošičku nesmyslného zákona
nás paní PŘÍRODA ujistila, že kolik budeme mít sněhu, je jen a jen
na ní!!! Zároveň chci všechny poprosit o trochu shovívavosti
k firmám, které zajišťují úklid sněhu v obci. Opravdu Vám
nehrnou sníh na auta a do vjezdů schválně, ale prostě to při plužení komunikace jinak nejde.
Děkuji
Petr Mašek
starosta obce

Mateřské centrum Zárybníček, o.s.

Zhodnocení roku 2009
Nejprve bych vám chtěla popřát mnoho štěstí, zdraví a úspěchu do nového roku. Aby vás
optimismus neopouštěl a vše jste brali s nadhledem.
Dovolte mi, abych zrekapitulovala dění v organizaci a provoz našeho mateřského centra
v minulém roce. Ani ne po měsíci, kdy bylo založené Mateřské centrum Zárybníček, o.s., se otevřela
první provozovna – herna – v prostorách ZD Dřísy. Návštěvnost naší herny byla opravdu ohromující.
Věřili jsme, že MC bude dětmi i maminkami oblíbené místo, a to se nám vyplnilo. Měla jsem z toho
velkou radost a mohu vám říci, že celá námaha s rekonstrukcí se nám rázem vrátila v dětských
očíčkách, která zářila nadšením jen když se otevřely dveře do herny.
Překvapující návštěvnost jsme měli i na únorové akci Z pohádky do pohádky, kde nás
doprovázela paní Kopecká se svými koňskými kamarády. Následně po Velikonocích proběhla
velikonoční soutěž. Účast sice nebyla tak velká jako na předešlé akci, ale soutěžní díla nám to plně
vynahradila. Knoflíková housenka, oříškové postýlky nebo perníkové postavičky…,to vše a mnoho
jiného bylo pastvou pro oči. Za což velice děkujeme.
Nastalo období slunečních dnů, a tak začala ustávat i návštěvnost naší herny. Snažili jsme se
vymyslet různé programy, ale bohužel o tyto programy nikdo neměl zájem. Pokusili jsme se tedy o
něco nového. Vymysleli jsme kroužek Svišť, který si děti velmi rychle oblíbily. Jejich nadšení do
každé hry, výletu či nedávné dětské restaurace pro rodiče je naprosto úžasné. Myslím, že si
rozdáváme radost navzájem.
Koncem prázdnin jsme se rozhodovali o otevření dalšího kroužku, který měl pomoci
rodičům, kterým se nepodařilo umístit své děti do školky. Nejprve jsme otevřeli dopolední hlídání.
Přesto, že konkurence je mnohem dražší než my, tak nás návštěvnost tohoto kroužku dosti zklamala.
Abychom rozšířili nabídku pro rodiče, tak jsme si pohrávali s myšlenkou celodenního hlídání. Ale
mělo to jednu velkou chybu. Provozovna v ZD Dřísy neměla žádný venkovní prostor, který by se dal
přebudovat na malé dětské hřiště. A tak jsme začali hledat novou provozovnu. Netrvalo dlouho a
našli jsme rodinný domek s menší zahrádkou. Horší bylo vše zrekonstruovat. Jelikož jsme věřili
tomu, že se hlídání dětí uchytí a bude v plném proudu, tak jsme se do rekonstrukce bez váhání pustili.
Bylo to velice náročné, protože jsme vše dělali sami s pomocí kamarádů a rodiny. Změny, které tam
nastaly, byly obrovské.
Ve finálních dnech celé rekonstrukce jsme ještě stihli zorganizovat halloweenskou slavnost.
Účast byla fenomenální. Nadšení rodičů i dětí bylo tak ohromné, že „halloween“ můžeme označit za
100% vydařený. Jediné, co mě a mnohé další mrzí, je to, že vyřezané a vyzdobené dýně, které jsme
dali pod vrby a rozsvěceli je, během tří dnů někdo rozmasakroval a poházel zbytky dýní po návsi,
kolem rybníka a na dalších místech. Je mi opravdu velice líto, že někdo ničí dětem jejich tvorbu a
tím i radost z práce.
Rok se chýlí ke konci a my máme za sebou opět zklamání. Do nové herny chodí jen pár
maminek a hlídání dětí je v nedohlednu. Díky kroužku „Školička“ – hlídání dětí – jsme se měli
osamostatnit, ale bohužel se nám to nezdařilo. Proto jsme přemýšleli celý prosinec, zda provozovnu
nadále držet a pokračovat nebo prostory uzavřít. Nakonec jsme si napsali pro a proti a tím se nejvíce
rozhodlo.
Víte, celou dobu mi hrdost nedovolovala vše ukončit. Jsem bojovník, a tak je pro mě velice
těžké uzavřít provozovnu, kterou jsme vlastníma rukama vybudovali. Je mi opravdu velice líto, že
nemůžeme pokračovat v duchu, v kterém jsme začali. Hlavně mě mrzí, že nejvíce zklameme děti,
které si do naší herny chodily hrát. Ale nebojte se, akce, výlety a další programy budeme nadále
organizovat. Už se na to moc těšíme. Jen tak se nevzdáme!!!
Petra Mašková
předseda rady sdružení
Poděkování:
Ještě jednou bych chtěla tímto způsobem poděkovat za pomoc a práci všem, kteří pomáhali při
rekonstrukci. Dále patří velké díky lidem, kteří nás ve všech směrech podporovali a podporovat stále
budou. Dává nám to sílu pokračovat. Děkujeme.

Informace z oddílu kopané.
Příprava na jarní odvety je v plném proudu. Fyzičku nabírají hráči v brandýském Sportcentru a v hale
pedagogické fakulty. Sněhová nadílka znemožnila výběhy do terénu, ale o to více času trávíme pod střechou.
Zásadní změna nastala na funkci hlavního trenéra. U „A“ mužstva po Mirkovi Bártovi, kterému za jeho práci
děkujeme, převzal mužstvo M. Babovák z Brandýsa. Mnozí příznivci si ho pamatují z dob, kdy oblékal
zárybský dres. S jeho příchodem samozřejmě očekáváme potřebnou kvalitu při záchraně I.B třídy. Nedílnou
součástí přípravy je i letos zimní soustředění. Tentokrát na Červený Potok v Jeseníkách vyjíždí jak „A“ tak „B“
mužstvo dohromady.
Přípravné zápasy „A“ mužstva jsou dohodnuty na :
2.2. s Libiší na UT v Neratovicích
21.2. s Luštěnicemi na UT v Neratovicích
28.2. s Brandýsem na UT na ČAFCe
6.3. s Kosořicemi na UT v Neratovicích
13.3. s Brázdimem na UT v Neratovicích
20.3 .s Luštěnicemi hřiště neuvedeno
„B“ mužstvo se tak jako minulé roky přihlásilo do Českého poháru. Zápasy odehraje v termínech 6.3., 13.3. a
20.3. O soupeřích a místu zápasu budeme informovat.
Na základě požadavku hudby se tradiční sportovní karneval neuskuteční v sobotu 27.2., jak jsme informovali
v minulém Zpravodaji, ale v pátek 26.2., všichni jste co nejsrdečněji zváni.
Ing. Jiří Kutílek
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Úspěch naší spoluobčanky
Dne 23.1.2010 se v hotelu Astra v Tuchlovicích - Srbech konal slavnostní galavečer s
vyhlášením celoročních výkonnostních žebříčků pony. V kategorii děti 13-16 let s velkým náskokem zvítězila
Kateřina Rosická s pony Emil - R. Již jen samotné vítězství bylo velkým úspěchem, neb Katka i Emil byli ve své
kategorii absolutně nejmladší. Přesto však dokázali nasbírat rekordní počet 570 bodů, což se zatím nikdy žádné
dvojici v celé historii trvání žebříčku nepovedlo. Katce s Emilem se však dařilo celý rok, s převahou zvítězili
v drezurním Pony poháru 2009, zlato převzali i v celoročním seriálu memoriálu Karla Trojana na Mělníku,
z MČR Pony 2009 odváželi bronz. V rámcových soutěžích se během roku úspěšně stavěli po bok i velkým koním
a ne jednou odjížděli s vítězným umístěním. Držme pěsti, ať se dvojici daří i nadále.
Jana
Rosická
Obecní úřad se k přání také připojuje.

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.
60 roků

22.2. Eva Jantošová
17.2. Jaroslav Mašek

65 roků

11.2. Karel Purnoch

70 roků

9.1. Alena Kokorová

81 roků

9.3. Josef Burián
16.3. Marie Bíbová

82 roků

28.3. Božena Krahulcová
17.1. Miroslava Holbová

87 roků

30.3.Karla Nováková

98 roků

16.1.Marie Rychnovská

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

NAROZENÍ MIMINKA
V měsíci lednu se manželům Kláře a Lubošovi Pirklovým narodil syn Viktor.
Malému Viktorkovi a jeho rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SVATBA
V měsíci říjnu loňského roku uzavřeli sňatek Lucie Smitová
a Jan Školák

Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.
============================================================================
Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí
redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.

