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Vážení spoluobčané,
zase tu máme nový rok a jistě si většina z vás pro rok 2012 uložila spoustu osobních i pracovních úkolů,
které se všichni pokusíme splnit. Pro mne bude v pracovní rovině nejpodstatnějším úkolem dokončení stavby
nové budovy mateřské školy, která by měla být postavena a zkolaudována do konce července tohoto roku. Také
s napětím očekáváme rozhodnutí k našim dvěma podaným žádostem o dotace, kterými jsou protipovodňová
opatření v obci (nový rozhlas) a nové multifunkční hřiště u naší základní školy. Pokud uspějeme v obou
případech, tak obecní rozpočet v tomto roce bude velice napjatý, ale finanční prostředky na obě akce máme
připravené, takže by nemělo dojít k žádným vážnějším komplikacím. Opakovaně v tomto roce podáme žádosti o
získání dotačních prostředků na vyčištění rybníka v Zárybech, výměnu oken a vnějšího obložení staré budovy
mateřské školy a v případě získání stavebního povolení na novou čistírnu odpadních vod, tak i na stavbu této
čistírny.
Jistě jste v médiích zaznamenali případy zjištění přítomnosti azbestu ve veřejných budovách, takže jsem
neváhal a hned nechal v budově naší staré mateřské školy provést rozbory stavebních materiálů na přítomnost
azbestu. S potěšením musím konstatovat, že i když stavba byla prováděna v době, kdy se azbest hojně využíval,
je naše budova z materiálů, které azbest neobsahují. Ještě jsem pro jistotu objednal testy na přítomnost azbestu
ve vzduchu, ale předpokládám negativní výsledek. Azbest obsahující stavební materiály nejsou nebezpečné
sami o sobě, ale v případě jejich řezání, vrtání či jiného obrábění se začne azbest uvolňovat do okolního ovzduší
a začíná být velice nebezpečný. Skutečnost, že stavební materiály neobsahují azbest, je pro nás velice důležitá,
protože chystaná výměna oken, zateplení a výměna vnějšího obložení by v případě přítomnosti azbestu byla
velice drahou záležitostí a asi bychom od této rekonstrukce museli upustit.
Také začínáme úplně dva nové projekty, kterými jsou výstavba lávky přes řeku Labe do sousední obce
Křenek, se kterou na tomto projektu spolupracujeme rovným dílem a i financování výstavby a provoz bude půl
na půl. Druhým projektem je přístavba budovy naší základní školy, kde by došlo k rozšíření budovy o dvě
učebny a malou tělocvičnu pro žáky naší školy. Oba projekty jsou ve fázi projektové studie a o dalším vývoji vás
budu průběžně informovat prostřednictvím našeho Zpravodaje.
Petr Mašek, starosta obce

Zprávy z obecního úřadu
Vybírání poplatku za odpady a za psy v roce 2012

Pro rok 2012 zůstávají poplatky za odpady stejné jako loni tj. 500,- Kč na
osobu a rok. Poplatek za psy rovněž zůstává tj. 50,- Kč za prvého a 75,- Kč za
druhého a dalšího psa téhož držitele. Tyto poplatky mohou občané platit takto:
1)Převodem na účet obce v KB č.účtu: 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 přihlášení 4 občané a nahlášen
1 pes, bude platba 2050,- Kč a variabilní symbol 2012001, u čp. 11 je v.s. 2012011 a u čp.
111 je v.s. 2012111). U bytových domů je v.s. stanovován odlišně : číslo bytu (1,2,3, nebo 4)
rok a číslo popisné (příklad : 12012239 pro bytový dům čp. 239, byt č. 1).
2) V hotovosti na obecním úřadě v týdnu od 13.2. – 17.2.2012 za odpady na I. pololetí nebo
na celý rok a za psy na celý rok. Hotovostní platbu mohou občané provést pouze v tomto
týdnu v těchto hodinách: Po a St 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
Út, Čt a Pá 8.00 – 13.00 hod.
Upozornění pro majitele rodinných domů
Upozorňujeme občany, že dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 32 odst. 1,
jsou vlastníci nemovitostí povinni označit budovy čísly popisnými nebo
evidenčními, které jim byly přiděleny.
Průzkum dopravy
Dovolujeme si požádat občany o účast na průzkumu dopravní obslužnosti v našem regionu pro
ROPID – Regionální organizátor pražské integrované dopravy. Vlastní dotazník naleznete
na posledním listu našeho Zpravodaje, který prosím vyplňte, oddělte od Zpravodaje a
vhoďte do schránky u našeho obecního úřadu do 15.2.2012. Předem děkujeme za ochotu a
spolupráci při sběru anonymních údajů o způsobu dopravy našich občanů.

/////////////////////////////////
Staročeské máje
Baráčníci a TJ Sokol připravují na 12.května 2012 Staročeské máje. Součástí
bude tančení České Besedy. Pokud máte zájem přidat se k vystoupení a
nacvičovat Besedu, informujte se o nácviku u paní Ročkové nebo Blanárové.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

je základem výchovy mimo vyučování. Školní družina při ZŠ Záryby je zaměřena na rozvoj
vědomostí a dovedností, na relaxaci, odpočinek a kompenzaci sedavého zaměstnání při
vyučování. Střídání činností napomáhá k odstranění únavy. Všechny činnosti jsou založeny na
dobrovolnosti. Žáci mají možnost se rozhodnout, kterou aktivitu si vyberou. Společně se
školou plníme projekt Čtvero ročních období nejen v tradicích a zvycích. Do činnosti je
zahrnuto i opakování učiva formou didaktických a smyslových her. Žáci se učí spolupracovat
v různých věkových skupinách. Činnost je realizována v učebně, na hřišti, v sokolovně,
v přírodě nebo v herně. Ta je vybavena stavebnicemi, hračkami, interaktivní tabulí a
knihovnou. Ze sportovních činností je největší zájem o fotbal, který kluci hrají celým srdcem.
Na pískovišti rádi tvoří hrady a zajímavé stavby. Máme radost, že děti rády navštěvují školní
družinu a těšilo by nás, aby byly spokojené i nadále.
Miroslava Jasenská

Co nového v novém roce v naší školce
Po úspěšné vánoční besídce (která se dětem opravdu povedla, přestože jsme na její
přípravu měli jen týden), nastaly vánoční prázdniny. Znovu jsme se sešli 2.ledna v právě
začínajícím roce. Děti plné dojmů je vyprávěly jak dospělým, tak i svým kamarádům. Hned
druhý den v úterý jsme jeli do Neratovic na další lekci plavání. Také opět začaly fungovat
všechny kroužky. Kromě zažitých opakujících se aktivit jsme ve středu 18.ledna navštívili
zámek v Brandýse nad Labem, kde jsme shlédli vystoupení „Krejčíka Honzy“. 24. ledna
byly děti na plavání naposledy, všechny dostaly mokré vysvědčení a některé také připínací
plaketu.
Protože se velmi přiblížil termín zápisu do ZŠ a letos máme předškoláků opravdu hodně – víc jak polovinu
třídy, tak jsme si domluvili krátkou návštěvu v místní základní škole, při které si děti mohly prohlédnout
prostory základní školy za doprovodu paní ředitelky. Tak to jsou informace o tom, co již bylo a nyní krátce o
tom, co nás v nebližší době čeká.
Jak jsme již řekli, 1.února čeká naše předškoláky odpoledne zápis do základní školy. Aby šli do školy dobře
naladěni, přijde nás druhý den do školky dopoledne navštívit kouzelník se svými zvířátky. 4. února předvede
několik dětí krátké vystoupení na valném volebním sedění místních baráčníků. O týden později 11.února se
několik dětí zúčastní dalšího vítání občánků. A v měsíci únoru jako každoročně, budeme mít ve školce
karnevalový týden. O masky určitě nebude nouze.
První pololetí máme za sebou a spoustu dětí čeká poslední půlrok v prostorách naší školky, a proto se
v druhém pololetí zaměříme intenzívněji na jejich přípravu na vstup do první třídy. O tom, jak se nám to daří, o
tom zase příště.
Za MŠ Záryby, příspěvkovou organizaci
Radka Blanárová, ředitelka školy

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
Jak jsme naskočili do nového roku v naší sokolovně
Silvestrovská oslava byla letos ve velmi úzkém kruhu zúčastněných – co bylo příčinou?
Snad pozdní informovanost, kdo ví – prostě to někdy nevyjde tak, jak bychom chtěli.
Každopádně silvestr byl a rok 2012 začal. Zíma je u nás v nížině letos taková nezvyklá,
nenabízí žádné zimní vyžití a proto za ním lidé odjíždějí do hor.
Přesto nemůžeme říci, že je naše sokolovna opuštěná. Naopak hned v prvním týdnu
začalo pravidelné cvičení. První víkendovou sobotu se konal již desátý ročník turnaje ve
stolním tenise. V měsíci lednu také proběhl jeden z mála plesů, které u nás budou a to
myslivecký. Smutné je, že již ani tento spolek dříve s takovou návštěvností, že sokolovna „praskala ve švech“,
letos pohlížel na některá místa u stolu, která zela prázdnotou. Snad nějaká špatná konstelace hvězd – no kdo ví.
Škoda. Jen se ptám, půjde-li to takhle dál, z čeho dobrovolný nevýdělečný spolek za pár let zaplatí potřebné věci
a krmení pro zvěř, když ho ani na této zábavné akci spoluobčané nepodpoří? Nechci a ani nebudu dělat rozbor
této věty či otázky. Zkusme se však zamyslet, není potřeba udělat něco pro budoucí prostředí a svět našich dětí?
Vraťme se však do tělocvičny. Pro orientaci bych ráda závěrem upřesnila cvičební hodiny jako reakci na
nedávné dotazy :
Pondělí – 17.00 hod. mladší žactvo, 18.00 hod. stolní tenis, 19.00 hod. nic a 20.00 hod. stepy = cvičení žen na
bedýnkách.
Úterý – 17.00 hod. rodiče s dětmi od 2 let, 18.00 hod. starší žactvo, 19.00 florbal.
Středa – 2 x zumba dětí, po ní trénink malých fotbalistů a od půl osmé zumba pro ženy a dorost.
Čtvrtek – 17.00 hod. mladší žactvo, 18.00 hod. starší žactvo, 19 hod. ženy.
Pátek – 17.00 - 19.00 hod. florbal a neděle od půl osmé večer pilates.
24.února 2012 bude v sokolovně karneval sportovců pro dospělé a v březnu pro děti, aby jim to
nebylo líto. Tolik z naší sokolovny.
Za TJ Sokol Záryby Radka Blanárová, tajemník

Ohlédnutí za Cimrmanovskou pohádkou

Vážení spoluobčané, již několik let se stává samozřejmostí, že skupinka mužů ze
Záryb a Martinova nastuduje hru Járy Cimrmana a spoluobčanům ji o druhém vánočním
svátku představí. Tentokrát to byla pohádka „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“. Je pochopitelné,
že se každým rokem mění složení herců, ale ten základ zůstává. Mohli jsme tedy vidět :
Jiřího Nechodoma – jako vypravěče a zároveň představitele Krátkozrakého.
Tomáše Macha – jako krále.
Romana Ročka – nejprve jako prince, později se před zraky diváků proměnil v princeznu.
Martina Rejška – jako úžasného představitele dvojrole princů Drsoně a Jasoně.
Ondru Ročka – co by děda Vševěda.
Martina Sklenáře – v roli pocestného.
Všichni aktéři odvedli co mohli, zkrátka byli báječní! Kromě toho, že jsme se po celou hru
velice bavili, tímto pro nás tito „příležitostní herci“ připravili krásný dodatečný dárek
k Vánocům a za to jim patří náš velký dík.
Jen málokdo si dovede představit, kolik času tomu museli po práci věnovat, nejen
nastudováním role, ale i tím, že si sami zhotovili všechny kulisy. /Mimochodem krásné, za
které by se nemuseli stydět ani v opravdovém divadle/.
Všichni jsme odcházeli po skončení nadmíru spokojeni a nezbývá nám nic jiného, než
doufat, že příští rok si užijeme znovu tak příjemné zakončení vánočních svátků.
Zdeňka Schützová

foto Jiří Nechodom

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.

60 roků

10.12.Anna Mňuková
3.1.Jarmila Machotová
2.3.Jaroslava Purnochová
9.3. Zdeňka Zlochová

65 roků

4.2.Jana Stránská
18.2.Pavel Wirth

75 roků

5.3. Marie Urbanová

80 roků

21.3.Božena Vojtěchová

81 roků

17.3.Jiřina Školáková
18.2.Miroslav Pitrun

84 roků

17.1. Miroslava Holbová

90 roků

26.3. Zdeňka Hakenová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

================================================================

NAROZENÍ MIMINKA
V měsíci prosinci se rodičům Pavle Krolmusové a Janu Hrdličkovi narodil syn Jan.
Malému Honzíkovi a jeho rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
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