Zpravodaj
obce Záryby
1 - 2011
Letošní plány
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se zastupitelstvo chystá na několik důležitých úkolů, které budou pro obec z hlediska
financování velice náročné. Hlavním úkolem bude vybudování další třídy mateřské školy, aby se
kapacita zvýšila na 48 dětí a maminky mohly bez větších problémů a komplikací nastoupit do
zaměstnání. Opakovaně jsme podali žádost o dotaci z programu FROM Středočeského kraje, kde
žádáme přibližně polovinu celkových nákladů, takže doufáme, že dotaci obdržíme. Pokud dotaci
neobdržíme, tak se zastupitelstvo rozhodlo celou stavbu financovat z úvěrových zdrojů, aby nejpozději
v září 2012 byla nová část školky otevřena.
Dále budeme pokračovat v přípravě stavby vlastní čistírny odpadních vod, protože město
Kostelec nad Labem požaduje odpojení naší obce od jejich ČOV v pokud možno nejkratším termínu.
Opět se budeme snažit podat žádost o dotaci, aby se stavba mohla realizovat v co možná nejkratším
termínu. Dalším projektem je výsadba pravostranné liniové zeleně podle nově vybudované polní cesty
C1 a podle silnice z Martinova do Brandýsa nad Labem až na hranici katastru Martinova. Na tuto akci
jsme žádali o finanční příspěvek u Středočeského kraje. Obec se bude podílet na projektu obnovy a
údržby lipových alejí a přilehlého lesíka na hřišti, kde naše TJ Sokol Záryby také podala žádost o
dotaci na jejich ošetření. Samozřejmostí bude další postupná obměna svítidel veřejného osvětlení a
mnoho dalších drobnějších úkolů, které je nezbytné udělat. Předpokládáme dokončení změny II.
územního plánu obce Záryby a chceme se pokusit zahájit komplexní pozemkovou úpravu na obou
našich katastrálních územích. Výstavba polních cest C1 a 11 nám všem ukázala, že můžeme mít pěkné
polní cesty v celém katastru. Tyto stavby se provádějí v režii státu a obec se finančně nemusí nijak
podílet! Samozřejmě vás hned napadne co je to za nesmysl mít asfaltové polní cesty a v obci rozbité
staré komunikace?! Obecní komunikace začneme opravovat hned, jak se finančně vypořádáme se
stavbou nové mateřské školky a ČOV. Samozřejmě se pokusíme zpracovat na tyto opravy pořádný
projekt a zkusíme sehnat peníze od EU a státu, ale určitě to nebude tento rok a obávám se, že ani ten
příští.
Ještě budu reagovat na „kauzu“ posledních měsíců, čímž je skladování kalů z ČOV v areálu
„našeho“ zemědělského družstva, které samozřejmě obtěžují naše občany zápachem a nejedná se
zrovna o manu nebeskou. Momentálně celou záležitost prošetřuje Odbor životního prostředí města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Inspekce životního prostředí ČR, jestli nedochází k porušování
našich právních norem a předpisů. Ihned po skončení prošetření celé činnosti „našeho“ ZD a firmy,
která tyto kaly skladuje, budete informováni v našem Zpravodaji! Areál „našeho“ ZD je a ještě dlouho
bude naším největším problémem, protože nepředpokládám obnovení činnosti ZD Dřísy v našem
středisku a bude ostudou naší obce ještě několik let, ale pevně věřím, že i tuto lokalitu se podaří uvést
postupně do uspokojivého stavu. Bohužel toto není v moci obce, ale na vlastnících pozemků v areálu,
aby ho pronajali, popřípadě prodali solidnímu podnikateli, který si svou část postupně zvelebí a upraví
tak, aby nevypadala jako brownfields.
Petr Mašek – starosta obce

Zprávy z obecního úřadu

Vybírání poplatku za odpady a za psy v roce 2011
Pro rok 2011 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 platit 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 1, kde jsou trvale přihlášeni 4 občané a
nahlášen 1 pes, bude platba 2050,- Kč a variabilní symbol 2011001, u čp. 11 je v.s. 2011011 a u
čp. 111 – 2011111. U bytových domů je v.s. stanovován odlišně: číslo bytu (1,2,3, nebo 4) rok a
číslo popisné (příklad : 12011239 pro bytový dům čp. 239, byt č. 1).
2) V hotovosti na obecním úřadě v týdnu od 21.2. – 25.2.2011 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 hod.
Út, Čt a Pá 8.00 – 13.00 hod.

Obec Záryby
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

knihovník, knihovnice
Pracovní zařazení v rozsahu 10 hodin měsíčně za odměnu 650 Kč na Dohodu o činnosti.
Předpoklady:
1. práce na PC
2. organizační schopnosti
3. komunikativnost, flexibilita, kreativita a příjemné vystupování
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu zájemce
- datum a podpis zájemce
- kontaktní telefon, e-mail
Přihlášky musí uchazeč doručit na adresu Obec Záryby, Záryby 147, 277 13 Kostelec n.L. nebo osobně
podat na Obecní úřad Záryby nejpozději do 20.února 2011 do 9.00 hodin. Obálku označit „knihovník,
knihovnice“.
Petr Mašek
starosta obce

Zprávy z obecního úřadu II.

Bioodpad
Obecní úřad v letošním roce nabízí občanům odvoz bioodpadu za těchto podmínek:
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností bude shromažďován do
speciálně upravených nádob a pravidelně v období od dubna do konce listopadu bude
odvážen. Četnost odvozu nádob je plánována v 14-ti denních intervalech.
Co patří do této nádoby?
Listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve stromů a keřů, spadané
ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.
Co do nádoby nepatří?
Zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady.
Cena služby
Nádoba o objemu 120 l 418,- Kč včetně DPH
„
240 l 732,- Kč včetně DPH
Ceny nádob
Nádoba o objemu 120 1 1 020,- Kč vč. DPH
„
240 l 1 200,- Kč vč. DPH
Pronájmy nádob
Nádoba o objemu 120 l
264,- Kč vč. DPH
„
240 l
312,- Kč vč. DPH
Tato nabídka je v naší obci limitována minimálním počtem nádob a to 30 ks.
Máte-li o tuto službu zájem přihlašte se do 28. února 2011.
Placení daně z nemovitosti v roce 2011
Složenky na daň z nemovitostí bude finanční úřad rozesílat poplatníkům do místa trvalého
bydliště.
============
Obec Záryby zve všechny občany na vystoupení „Jůlidáda show“ paní Dagmar Patrasové, které
se uskuteční v neděli 6.3.2011 od 14 hodin v místní sokolovně. Se zakoupením vstupenek neváhejte,
protože je vydáno pouze omezené množství vzhledem k velikosti sálu naší sokolovny! Cena vstupenky
je 100 Kč. a jsou v předprodeji na obecním úřadě.
////////////////////////////////////////////////////////
|

Milé děti, jsem ráda, že jste našly cestu ke
stromečku pro zvířátka a ještě raději jsou ti, kterým vaše dobroty patří. Zima ještě
potrvá, nezapomeňte na zvířátka v našem lese.
Alena Štemberová

Jak se máme v novém roce v naší mateřské školce

ned druhý den po vánočních prázdninách jsme si vzali plavky a jeli jsme

na další
lekci plaveckého výcviku do Neratovic. Děti se tam těšily, ten kdo se nebojí, plave již ve velkém
bazénu a ostatní děti se na plavání připravují formou hry v malém bazénu. Další den byla středa a
přišla k nám paní učitelka na angličtinu, protože se s dětmi delší dobu neviděla, společně si
opakovaly předchozí slovíčka a písničky.
Ve čtvrtek většinou míváme hru na flétnu, ale tentokrát jsme ji odsunuli na pátek, neboť jsme ve
čtvrtek chodili jako Tři králové a zpívali jsme koledu. Přestože nám počasí moc nepřálo, děti to
neodradilo, neboť košíčky s dobrotami se pěkně plnily a i nějaká korunka přibyla. Domluvily jsme
se s dětmi, že je využijeme na některém výletě na něco dobrého. Náhlá změna počasí zřejmě
způsobila, že nám začala stoupat nemocnost dětí.
14.1.2011 jsme odjeli na divadelní představení „Dovolená s krejčíkem Honzou“ na zámek do
Brandýsa nad Labem už jen s 12 dětmi a to jsme nečekali, že další týden se situace ještě zhorší. Tak
snad máme již to nejhorší za sebou a děti se nám uzdraví a budeme si zase společně ve školce hrát,
povídat, zpívat …… Už se na ně moc těšíme. V měsíci lednu dokončíme plavecký výcvik, navštíví
nás paní ředitelka ze základní školy, také my s předškoláky navštívíme základní školu a začátkem
února půjdou děti k zápisu do ZŚ. My ve školce plánujeme zápis na měsíc duben, přesný termín
bude včas zveřejněn. V únoru nás ještě čeká vystoupení na baráčnickém valném sedění a jaro již
bude za dveřmi.
A to je ze školičky zatím vše.
S pozdravem pí. učitelka z MŠ Zlata Kulhánková
///////////////////////////////////////////////////////////
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Základní termíny sčítání lidu
7. března 2011

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ
LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě
oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011

Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují
podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do
sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je
třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.

26. března 2011

14. dubna 2011

V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:


Internet



Předání sčítacímu komisaři



Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou
v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

20. dubna 2011

Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu
číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat
informační email

info@scitani.cz.
Výňatek z ČSÚ

Co přinesl do naší sokolovny začátek nového roku

Již asi po třetí jsme oslavili příchod nového roku v sokolovně. Atmosféra byla
příjemná, hudební zážitek zpestřily soutěže, které si pro přítomné připravili manželé Sedláčkovi.
Po silvestrovské oslavě od 3.ledna znovu začalo pravidelné cvičení, které jsme
však museli krátce přerušit z důvodu stavebních úprav. Začátkem ledna nám totiž
přijeli řemeslníci udělat výměnu vchodových dveří a oken v šatně, ve výčepu a na
záchodech. Tak naše sokolovna zase trošičku omládla a hlavně teď udržíme o
něco lépe teplo uvnitř.
O víkendu již byla sokolovna zase v provozu a byla využita k dalšímu ročníku
turnaje ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 24 soutěžících, z toho 2 ženy.
Bylo zajímavé sledovat jednotlivé zápasy. Junioři byli zastoupeni 3 závodníky - tuto kategorii
vyhrála 15tiletá dívka ze Křenku, která se probojovala i do celkového finále turnaje a umístila se na
druhém místě. Turnaj vyhrál zaslouženě jeho pořadatel pan Boris Sedláček a zajistil tím, že putovní
pohár pro letošní rok zůstal v Zárybech.
Druhé přerušení cvičení jsme udělali z důvodu přípravy prvního plesu, který pořádalo místní
sdružení myslivců. Čeká nás ještě několik akcí, ale o těch se zmíníme zase příště.
Snad jen ještě zveřejníme pozvánku na vystoupení Dády Patrasové, která přijede do naší sokolovny
za dětmi i dospělými 6.března ve 14.00 hodin. Touto pozvánkou se s vámi loučíme a těšíme se na
viděnou v sokolovně.
Za TJ Sokol Záryby tajemník Radka Blanárová

FOTBALOVÉ JARO
V současné době se hráči připravují na jarní odvety. A tým hraje zimní turnaj na umělé trávě
v Neratovicích a po dvou výhrách 4 : 2 nad Lobkovicemi a 3 : 2 nad Veltrusy, má zatím plný počet
bodů. Pokud by se příznivci našeho fotbalu chtěli podívat na výkony našich borců,
uvádím rozlosování turnaje :

4. kolo NE
5. kolo SO
7. kolo STŘ
6. kolo SO
8. kolo SO
9. kolo SO

3. kolo SO
30.1.2011
5.2.2011
9.2.2011
12.2.2011
26.2.2011
5.3.2011

22.1.2011
16,00 hod.
13,00 hod.
17,30 hod.
11,00 hod.
15,00 hod.
13,00 hod.

15,00 hod.
Záryby
Záryby
Záryby
Záryby
Záryby
Záryby

Záryby
:
:
:
:
:
:

:
Byšice
Neratovice „B“
Kostelec n. L.
Neratovice st. dorost
Vysoká
Čečelice
Tišice

Od 16. do 20.2.2011 budou hráči nabírat fyzickou kondici na zimním soustředění a proto budou 7. kolo
předehrávat ve středu 9.2.2011.
Oddíl kopané pořádá dne 25.2.2011 tradiční sportovní karneval, který proběhne
v místní sokolovně od 20,00 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina p. Havlíka, bohatá
tombola, masky vítány.
Ing. Jiří Kutílek

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.

60 roků

23.3. Jana Holbová

65 roků

12.1. Dagmar Buřičová
25.2. Vlastimil Machota
30.3. Jaroslava Katušová

70 roků

14..2. Marta Černá

75 roků

27.1. Jaroslava Nováková

80 roků

18.2. Miroslav Pitrun
17.3. Jiřina Školáková

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

GRATULACE
Gratulujeme k diamantové svatbě, kterou 18.února 2011 oslaví manželé Božena a Jaroslav
Vojtěchovi.

ÚMRTÍ

Někomu osud přidělí krátký život a přesto za sebou zanechá velkou stopu. Pan Josef Kolář
měl štěstí, že se dožil dlouhého věku, brázdil své políčko a ještě si splnil cestovatelské sny. Za
hranice jezdil připraven četbou a vracel se plný zážitků ke své práci, rodině a k chovatelství. Zemřel
dne 18.ledna 2011 v požehnaných 96 letech. Čest jeho památce!
Paní Marie Bíbová prožila velkou část svého aktivního života v Zárybech a její děti zde
našly své partnery. Patřila mezi ženy, které za malou odměnu pracovaly na polích JZD a měla mezi
nimi své dlouholeté přítelkyně. Po pobytu v blízkých Všetatech se k nám vrátila a dožila v
rodině své dcery. Zemřela 24.ledna 2011 v nedožitých 82 letech. Čest její památce!
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