Zpravodaj
obce Záryby
1 – 2013
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v novém roce prostřednictvím fotografií
ze základní školy. Poslední společnou akcí s obecním úřadem a mateřskou školou bylo
vypouštění balónků. Věřím, že se Vám už některá přání poslaná do oblak splnila a ostatní se
Vám podaří také realizovat.
Co se událo ve škole během prvního měsíce v novém roce? 7. 1. to byla obchůzka Tří králů
obcí, potom následovala příprava na zápis a den otevřených dveří. 31.1. jsme dětem předali
vysvědčení. V tento sváteční den jsme dětem zpříjemnili vystoupením Hudební agentury,
která dětem předvedla interaktivní program „Pohádkovou šou“. Odpoledne jsme zapsali 13
žáků k základnímu vzdělání pro školní rok 2013/2014. Další fota najdete ve fotogalerii na
www.zszaryby.cz.
PaedDr. Miluše Nováková

Rozpočet obce Záryby pro r. 2013
Příjmy

Rozpočet

Daňové příjmy
Místní a správní pop.
Nájemné
Ostatní příjmy

6 900 000
530 000
181 000
107 000

Celkem

7 718 000

Financování (úspora z loňského roku)

1 500 000

Výdaje
Silnice
Ostatní zálež. poz. komunikace
Pitná voda
Kanalizace - investice
Kanalizace
Drobné vodní toky
Vodní díla
MŠ - zateplení
MŠ - neinvestiční náklady
MŠ - ostatní náklady
ZŠ - dojíždějící žáci
ZŠ - neinvestiční náklady
ŠJ
Knihovna
Místní památky
Místní rozhlas
SPOZ
Tělových. činnost - investice
Tělovýchova
Ostatní zájmová činnost
Zdravotnictví
Veřejné osvětlení
Podpora krizového řízení a nouzového plánování
Územní plán
Komunální služby
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz komunálních odpadů
Svoz tříděných odpadů
Asanace starých skládek
Veřejná zeleň
Hasiči
Obecní zastupitelstvo
Činnost místní správy
Bankovní služby
Pojištění
Ost. fin. operace
Celkem výdaje

250 000
40 000
10 000
500 000
186 000
50 000
20 000
250 000
340 000
50 000
345 000
730 000
260 000
50 000
20 000
20 000
30 000
40 000
110 000
40 000
35 000
300 000
1 000
21 000
420 000
55 000
600 000
165 000
50 000
1 164 000
110 000
720 000
1 490 000
55 000
32 000
659 000
9 218 000
Machová Hana
finanční hospodářka

Zpráva z obecního úřadu
Vybírání poplatku za odpady a za psy v roce 2013
Jak jsme vás v minulém čísle Zpravodaje informovali, v letošním roce byl poplatek za odpady
stanoven na 600,- Kč na rok na osobu. Poplatek za psy 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, KB Brandýs nad Labem, kdy variabilní symbol platby je vždy příslušný
rok a číslo popisné, za které je platba hrazena (příklad : u čísla popisného 1, kde jsou trvale přihlášení 4 občané a nahlášen 1 pes,
bude platba 2450,- Kč a variabilní symbol 2013001, u čp.11 je v.s. 2013011 a u čp. 111 je v.s. 2013111). U bytových domů je v.s.
stanovován odlišně : číslo bytu 1,2,3 nebo 4, rok a číslo popisné (příklad : 12013239 pro bytový dům čp. 239, byt č. 1). Úplné
znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 včetně osvobození je na stránkách obce www.zaryby.cz .
2) V hotovosti na obecním úřadě v týdnu od 18.2. – 22.2.2013 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, Č a Pá 8.00 – 13.00 hod.
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Prohlášení volebního týmu Karla Schwarzenberga
Dobrý den, dámy a pánové,
rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří šli volit a rozhodli se podpořit Karla Schwarzenberga. Rovněž děkujeme těm, kteří se
aktivně zapojili do předvolební kampaně. Bylo vás mnoho po celé republice, odvedli jste neuvěřitelný kus práce. Prezidentem
České republiky byl na příštích pět let zvolen Miloš Zeman. Karel Schwarzenberg skončil na druhém místě a volilo jej přes 45
procent lidí. K tomuto výsledku se probojoval z pozice outsidera voleb. Na počátku kampaně měl okolo 6 procent voličských
preferencí a do finále postoupil těsně z druhého místa. Nakonec získal podporu 2,2 milionu občanů. To považujeme za velký
úspěch. Řada lidí mohla mít pocit, že po prvním kole je vyhráno, nebo že rozdíl je jen těsný. My jsme tento pocit neměli a naopak
jsme si byli vědomi velkého náskoku soupeře. Jak vyplývalo z volebních průzkumů a následných analýz, naděje na úspěch nebyla
velká. Stále jsme se pohybovali o více než deset procent za Milošem Zemanem. Záměrně jsme zvolili strategii slušné a
kultivované kampaně a za tímto rozhodnutím si stojíme. Vyhýbali jsme se podpásovým úderům a negativní kampani. Tou jsme
mohli některé voliče získat, ale mnoho jiných ztratit. Sám Karel Schwarzenberg by nikdy nepoužil v předvolebním boji metod,
které jsou v rozporu s jeho zásadami a principy. Hlavní kauzou volebního boje se staly Benešovy dekrety. Opakujeme, že vznikla
nedokončenou argumentací v televizní debatě. Názory Karla Schwarzenberga na toto historické téma jsou konzistentní a
v souladu s českým právem. Hysterii vyvolanou Milošem Zemanem a rodinou Václava Klause vnímáme za účelové strašení
národa. Z dlouhodobého hlediska považujeme tento způsob vedení boje za nebezpečný a destruktivní. Přesto, že Miloš Zeman a
jeho tým použili ve volebním boji lživých argumentů na hranici zákona, nebudeme průběh voleb napadat, neboť jejich výsledek je
zřetelný. Jedinečným fenoménem této kampaně bylo zapojení stovek dobrovolníků z řad podporovatelů. Svou autenticitou
dokázali přesvědčit mnoho lidí, ať už v jednotlivých částech naší země nebo na sociálních sítích. Za to jim patří velký dík.
Samozřejmě přichází na řadu úvaha, jak naložit s tak velkou podporou občanů. Domníváme se, že hlavním spojujícím prvkem
byla ochota občanů jít k volbám a dále, přes všechny názorové rozdíly a výhrady k osobě Karla Schwarzenberga, vůle spojit síly
právě pro něho. Náš tým se dal dohromady z důvodu podpory Karla Schwarzenberga v prezidentských volbách a tím naše role
končí. Nehodláme zakládat žádnou politickou platformu. Naopak bychom rádi požádali jednotlivce a skupiny lidí, které spojila
tato prezidentská volba, aby osobně napnuli síly ke konkrétním činnostem směřujícím ke kultivaci politického prostředí. Aby se
ve větší míře zapojili do občanského života a usilovali o dodržování zákonů této země. Ještě jednou děkujeme všem voličům za
jejich podporu.
Váš tým Karla Schwarzenberga

CO SE STALO PRVNÍ MĚSÍC V NOVÉM ROCE,
ANEB JAK SE NÁM V LEDNU DAŘILO V NAŠÍ ŠKOLCE
Po vánočních prázdninách jsme se sešli ve školce plni dojmů z dárků, z pohádek, ze zážitků a ze silvestrovských oslav.
Postupně tyto zážitky odeznívaly a přicházely nové.
10.ledna jsme navštívili zámek v Brandýse nad Labem, kde nás čekala pohádka krejčího Honzy, která se dětem velmi líbila.
Děti, které jezdily plavat, ukončily poslední úterý v lednu plavecký výcvik a na poslední lekci obdržely za své snažení a šikovnost
diplomy a pamětní odznaky. Nesmíme opomenout zmínit, že se našli i tací šikulové, kteří zvládli přeplavat na šířku velký bazén
v Neratovicích bez jakýchkoli pomůcek – tedy úplně sami (myšleno bez plavacího pásku nebo destičky).
Také počasí nám v lednu přálo a nezklamalo nás. Potěšilo děti sněhovou nadílkou a tak jsme mohli využít náš školkový kopec
k zimním radovánkám. Děti se učily používat boby tak, aby je poslouchaly. Jezdily mezi kužele, zkoušely slalom = zatáčet a
vyhýbat se, zastavit a ty statečnější zvládly i jízdu ve stoje jako na snowboardu.
Na leden jsme také měli naplánovanou společnou procházku se zástupcem místního mysliveckého sdružení. Cílem této procházky
bylo odnést zvířátkům krmení, které jsme jim na podzim nasbírali a prohlédnout si jejich stopy ve sněhu. Pan Václav Krpejš, člen
místních myslivců, byl tak hodný a udělal si na nás čas ve středu 30. ledna. Společně s ním a jeho 3 psy jsme vyrazili ke krmelci,
který je za strouhou mezi Zárybami a Martinovem. Děti měly možnost podívat se, jak psi revírují a viděly, jak vyplašili 4 zajíce.
Každé z dětí neslo v batůžku část nasbíraného krmení, které jsme zvířátkům u krmelce vysypali. Poslechli jsme si také zajímavé
vyprávění. Škoda jen, že nám nevydržel sníh a nemohli jsme si u krmelce prohlédnout stopy jednotlivých zvířátek. Tak snad nám
to vyjde příště. Budeme se těšit.
Leden skončil, uzavřel nám první pololetí školního roku – dětem ve škole přinesl pololetní vysvědčení a pro naše děti ve školce
byl poslední lednový den také slavnostní. 16 našich předškoláků totiž navštívilo s rodiči základní školu, aby se zapsaly do první
třídy. Zbývá nám již jen půl roku na přípravu a potom bude čas se s nimi rozloučit. Ale nepředbíhejme, ještě nás čeká spousta
zážitků v prostředí školky i jinde. O nich si povíme třeba zase příště.
S pozdravem a přáním krásného prožití blížícího se masopustu
z mateřské školy Záryby, příspěvkové organizace ředitelka Radka Blanárová

v planetáriu
na školkovém kopci
na plavání

Mateřská škola Záryby,příspěvková organizace
- VYHLAŠUJE ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.
Podle školského zákona č.561/2004 Sb.§ 34,odst.2
ředitelka Mateřské školy Záryby,příspěvková organizace oznamuje,
že zápis dětí do jmenované mateřské školy pro školní rok 2013/2014 proběhne v nové budově areálu MŠ
ve dnech:

- PONDĚLÍ 29. 4.2013 A ÚTERÝ 30.4.2013
- vždy odpoledne od 14.00hod – do 17.00hod.

K zápisu přineste:
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
a očkovací průkaz dítěte.
PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU A ŽÁDOST O PŘIJETÍ SI VYZVEDNĚTE V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH OD MĚSÍCE BŘEZNA

- VYPLNĚNÉ A POTVRZENÉ OD LÉKAŘE ODEVZDÁTE U ZÁPISU.

Hlavní kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
V případě, že bude počet žádostí o přijetí vyšší než počet volných míst,
bude ředitelka školy rozhodovat podle těchto kritérií:
- dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
- trvalé bydliště dítěte v obci Záryby nejméně jeden rok
- dítě přihlášené k celodenní docházce
- věk dítěte = potřeba začlenění do kolektivu před zahájením školní docházky

V Zárybech 31.1. 2013

Radka Blanárová,ředitelka
Mateřské školy Záryby,
příspěvková organizace.

DIVADELNÍCI
Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto cestou poděkovat našemu ochotnickému divadelnímu spolku za opravdu pěkné a
podařené vánoční vystoupení v naší sokolovně. Jako již tradičně jsme se 26.12. sešli a shlédli jsme opravdu
kvalitní představení, které muselo zabrat našim ochotníkům spoustu volného času, kterého v dnešní době
máme všichni stále méně a méně. Určitě také musím tímto poděkovat všem manželkám a rodinám, na úkor
kterých byl tento čas přetvořen v krásný umělecký zážitek pro všechny spoluobčany. Samozřejmě, že
spoustu času musela zabrat i příprava kulis, které mne letos velice zaujaly svou precizností a
propracovaností. Děkuji a již teď se těším na příští představení.
Petr Mašek
starosta obce

TJ SOKOL
Byla zima, sníh a volné chvíle jsme měli možnost si zpestřit na akcích, které se v uplynulých měsících konaly v naší
sokolovně. Připomenu ochotnické divadelní představení, jedenáctý ročník turnaje v ping-pongu, mysliveckou zábavu.
I v nadcházejících měsících se budou konat společenské kulturní akce. Na 23.února připravují naši fotbalisté
karnevalovou zábavu pro dospělé, která se bude tradičně konat v naší sokolovně. Pro děti plánujeme karneval na sobotu 9.3. od
14:00 hodin, jehož součástí bude pohádka, soutěže, diskotéka a vyhlášení nejhezčích masek. Připravte si masky a rezervujte si čas.
Velice rádi vás uvítáme na těchto hodně veselých akcích.
Místní oddíl kopané je odjakživa součástí TJ Sokol Záryby. S provozem a sportovní aktivitou je spojeno mnoho
finančních transakcí, které musí schvalovat výkonný výbor TJ. Není to jednoduché, a proto si fotbalisté zřídili svou organizaci FC
Záryby, která má vlastní hospodaření. Tím by se měl chod fotbalového oddílu ulehčit. Jelikož však jiná organizace bude užívat
majetek TJ Sokol Záryby, je třeba svolat valnou hromadu s účastí nadpoloviční většiny členů TJ Sokol Záryby starších 18ti let a
souhlas minimálně 3/5 přítomných. TJ Sokol Záryby měla k přelomu roku 310 členů, z čehož 198 členů je starší 18ti let.
25.ledna tohoto roku byla svolána valná hromada TJ Sokol Záryby složená z členů starších 18ti let za účelem přijetí FC
za člena TJ a schválení smlouvy o užívání majetku. Sešlo se nás méně nežli polovina, a z toho důvodu jsme nemohli nic schválit.
I přes tuto skutečnost velice děkuji všem zúčastněným.
Již nastal čas zaevidovat fotbalisty do soutěže pro tento rok. Po dohodě mezi představenstvem FC Záryby a TJ Sokol
Záryby, odehrají fotbalisté letošní soutěž jako doposud za TJ Sokol Záryby. Během roku prostudujeme a připravíme nové
možnosti osamostatnění hospodaření fotbalistů, které by mohlo proběhnout po skončení letošní soutěže na konci tohoto roku.
Historie tělovýchovné jednoty Sokol Záryby sahá až do počátku minulého století. Mezi první záznamy patří rukou psané
řádky z roku 1918 v kronice spolku. Kroniky jsou s přestávkami vedeny až do loňského roku. Hledáme svědomitého člena TJ
Sokol Záryby, který by měl chuť v této tradici pokračovat. Případný zájemce nechť se mi prosím přihlásí na telefonní číslo
777225278 nebo email: tjsokolzaryby@seznam.cz .
Nežli jaro zaklepe na dveře, nabízí TJ Sokol Záryby možnost pravidelného cvičení v sokolovně:
Pondělí 18-19 hodin je možné si pod vedením paní Marii Ročkové zahrát stolní tenis
Pondělí a čtvrtek 17-18 hodin cvičí s mladšími žáky paní Helena Laubrová
V úterý a čtvrtek 18-19 hodin se na cvičení se staršími žáky těší Milada Bacovská a Hana Machová
Středy 17-18 hodin jsou vyhrazeny cvičení rodičů s malými dětmi pod vedením Terezy Ročkové
Čtvrtky 19-20 hodin protáhne těla při cvičení ženám paní Michala Řeháková.
Pondělí 20-21 hodin cvičí paní Marika Ročková aerobik.
Dále pronajímáme sokolovnu pro další sportovní činnosti, kde jsou vítáni noví zájemci:
Thaibox - podívat se a zvážit možnosti společných tréninků můžete v pátek 18-19hod. a v neděli 17-18 hodin.
Zumba každou středu od 19:30, Lady latina každou středu od 20:30 a Pilates každou neděli od 19:30
Přehlednou tabulku rozvrhu sokolovny naleznete na vývěsce před sokolovnou nebo na webu: www.tjsokolzaryby.wbs.cz .
Na závěr vám chci popřát hodně zdraví, zdraví a úspěchů v soukromém, profesním i sportovním životě. Těším se na
viděnou.
Za TJ Sokol Záryby Tomáš Mach, předseda
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Zpráva z fotbalového oddílu
Po zimním spánku tu máme opět fotbalové jaro. To nejzajímavější, co se událo na konci minulého roku, bylo to, že
z důvodů špatné registrace jednoho z našich hráčů přišlo „A“ mužstvo kontumací o 6 bodů a tak ze slibných 14 bodů má mužstvo
pouze 8 bodů. Oddíl dostal i trest v podobě odpočtu dalších bodů a finanční pokutu, ale po odvolání není v této době jasné, jak
velký trest skutečně bude. Další problém nastal, když nám trenér M. Babovák sdělil, že u našeho klubu končí (sehnal si nové
angažmá v Brandýse n. L.), a teď je na výboru, aby v co nejkratší době vybral nového trenéra a pokusil se ještě vykřesat naději na
záchranu našeho „A“ týmu. Tak jako každý rok začala zimní příprava, a to současně pro „A“ i „B“ tým. V měsíci únoru a březnu
je domluveno několik přípravných zápasů a „B“ tým je tak, jako minulé roky, přihlášen do Českého poháru. První mistrovské
utkání sehrají obě mužstva 23. a 24 března. Jarní přípravu začali i naši žáci, a to stále pod vedením Ládi Mikšovského. Oddíl
fotbalu by měl fungovat pod novým názvem a vlastní samostatností, ale stále pod křídly Sokola Záryby. Výbor chtěl tento nový
název oddílu mít již od jarní sezóny, ale pro jeho odsouhlasení včetně smlouvy se musela sejít nadpoloviční většina všech členů
Sokola. Bohužel na valné hromadě se sešlo pouze 64 členů místo potřebných 98, a tak k přijetí oddílu na této valné hromadě
nedošlo. Na závěr chce výbor poděkovat všem svým příznivcům za jejich celoroční přízeň a doufá, že i v tak složité situaci
podpoří naše hráče i v tomto roce.
Výbor oddílu kopané Vás zve na tradiční maškarní karneval, který se koná v sobotu 23.2.2013 od 20,00 hodin v místní
sokolovně. Masky jako minulé roky jsou vítány.
Ing. Jiří Kutílek

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci březnu oslaví své významné životní jubileum.

50 roků

20.3. Zuzana Krolmusová

75 roků

10.3. Dagmar Janovcová

81 roků

21.3. Božena Vojtěchová

82 roků

17.3. Jiřina Školáková

91 roků

26.3. Zdeňka Hakenová

Všem oslavenkyním přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

===================================================================
NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci lednu se manželům Martině a Jaroslavovi Řezáčovým narodila dcera Lucie.
V měsíci lednu se manželům Aleně a Romanovi Ročkovým narodila dcera Anežka.
Malé Lucince, Anežce a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

===================================================================
ÚMRTÍ

První smutné rozloučení v r. 2013 patřilo panu Bohuslavu Janouchovi z Martinova. Jeho volný čas patřil rodině
a soukromé chvilky knihám. Jejich hrdinové ztráceli životy ve válečných bitvách, pana Janoucha překvapil náhlý
konec 5. ledna krátce před 67. narozeninami. Čest jeho památce.
Když opustí maminka navždy své malé děti, je to tragické, když opustí dospělé děti, je to stejně bolestivé a
smutné. Maminka, babička a prababička, paní Marie Průchová, která zemřela 9.1.2013 v 83 letech, bude
chybět nejen své rodině, ale i sousedům a přátelům. Nezapomeneme!

PODĚKOVÁNÍ
Pozůstalá rodina děkuje za veškeré projevy soustrasti k úmrtí pana Bohuslava Janoucha.

=================================================================
Zpravodaj vydává obec Záryby 5 x ročně, IČ 00237361, sídlo Záryby 147 (zapsán do evidence
periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Petr Mašek.Tento výtisk vychází
dne 5.2.2013.

