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Studie dostavby ZŠ Záryby

30. leden 2014 byl dnem, kdy žáci na všech školách dostávali vysvědčení. Na tento den jsme
pro děti naší školy připravili exkurzi do Národního muzea v Letohrádku Kinských v Praze.
Shlédli jsme expozici výstavy, vyslechli přednášku o tradicích masopustu. Děti si ověřily své
znalosti v pracovních listech a vyrobily si masku. (Ukázky si můžete prohlédnout na
fotografiích.)
Po návratu do školy si děti převzaly vysvědčení. I prvňáčkové byli spokojeni, protože si
odnášeli samé jedničky. Zajímalo nás „jak si vedou“ naši bývalí žáci. Oba novopečení
gymnazisté – P. Kotlan i J. Wirth mají vyznamenání. Gratulujeme. Pro naše prvňáčky jsme
připravili dárek – interaktivní tabuli. Jsme rádi, že se nám podařilo vybavit všechny třídy
touto interaktivní technikou.
V odpoledních hodinách se konal zápis dětí do první třídy pro školní rok 2014/2015.
(Fotky na titulní straně). V pondělí začínáme druhé pololetí. Čas rychle běží. Už uplynuly 2
roky od chvíle, kdy jsme obecnímu zastupitelstvu předložili návrh na dostavbu školy. Co by
realizace tohoto návrhu znamenala? Počet tříd by nám umožnil výuku základních předmětů
samostatně po ročnících. Děti by měly tělocvičnu přímo ve škole a nemusely by za každého
počasí přecházet do místní sokolovny. Nové prostory by využívali děti i dospělí
v odpoledních hodinách pro volnočasové aktivity
Když o tom tak přemýšlím, dostavbu školy bychom měli nazvat komunitním centrem. To
znamená místem, kde bychom se společně setkávali, vzdělávali nebo relaxovali při keramice
nebo při sportu….
Zatím děti navštěvují kroužek keramiky a anglického jazyka. Oba kroužky je velice baví.
Děkuji rodičům za dobrou spolupráci a podporu. Přeji jim i dětem mnoho úspěchů v druhém
pololetí.
PaedDr. Miluše Nováková
ředitelka Základní školy Záryby, příspěvkové organizace

Návrh rozpočtu obce pro rok 2014
Příjmy
Daňové příjmy
Místní a správní popl.
Nájemné
Ostatní příjmy
Celkem

7 400,00
540,00
170,00
107,00
8 217,00

Financování

1 500,00

Výdaje
Silnice
Ostatní zál.poz.kom.
Pitná voda
Kanalizace - investice
Kanalizace
Drobné vodní toky
Vodní díla
MŠ - rekonstrukce
MŠ - neinvestiční nákl.
MŠ - ostatní náklady
ZŠ - neinvestiční nákl.
ŠJ
Knihovna
Ost. záležitosti kultury
Místní památky
Místní rozhlas
SPOZ
Tělových. čin. - investice
Tělových. čin.
Sportovní zařízení v majetku obce
Zájmová čin.
Ordinace
Veřejné osvětlení
Podpora krizového řízení a nouzového
plánování
Územní plán
Komunální služby
Nebezp.odapady
Komunální odpady
Tříděné odpady
Staré skládky
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Bankovní služby
Pojištění
Ostat.finanční operace
Celkem výdaje

2212
2219
2310
2321
2321
2333
2341
3111
3111
3111
3113
3141
3314
3319
3326
3349
3399
3419
3419
3412
3429
3511
3631

250,00
300,00
10,00
150,00
300,00
50,00
20,00
200,00
360,00
50,00
790,00
280,00
50,00
9,00
20,00
20,00
30,00
100,00
110,00
150,00
50,00
35,00
250,00

5274
3635
3639
3721
3722
3725
3729
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399

1,00
10,00
220,00
65,00
650,00
250,00
50,00
950,00
300,00
720,00
1 550,00
55,00
51,00
1 261,00
9 717,00

Hana Machová – finanční hospodářka

Zpráva z obecního úřadu
Vybírání poplatku za odpady a za psy v roce 2014
V letošním roce zůstávají poplatky za odpady 600,- Kč na rok na osobu. Poplatek za
psy rovněž zůstává stejný t.j. 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 příšlušný 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
2014001, u čp. 11 je v.s. 2014011 a u čp. 111 je v.s. 2014111). U bytových domů je v.s. stanovován odlišně
“ číslo bytu 1, 2, 3, nebo 4, rok a číslo popisné (příklad : 12014239 pro bytový dům čp. 239, byt č. 1). 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 10.2 -14.2.2014 za odpady na 1. 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.
Prosíme občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad vhazovali jenom ty komponenty, které jsou na nich
vyobrazeny.

/////////////////////////////////////////////////////////////
Nabízím pronájem dvou zemědělských pozemků (orné půdy) o celkové rozloze
7837 m2 k zemědělské činnosti případně pastvě hospodářských zvířat. První
pozemek má parcelní číslo 220 a výměru 3849 m2, druhý pozemek má parcelní
čísla 311/19 a 241 a výměru 3988 m2. Přístup na oba pozemky je ze zpevněné
obecní cesty, která je zároveň od sebe odděluje. Cena za pronájem činí 2 % z
aktuální ceny půdy plus daň z nemovitosti. Kontakt: Ondřej Urban, 603 771
333, ondrej.urban@urbanovi.eu.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Konšelstvo obce baráčníků oznamuje všem
zájemcům z řad dospělých i mládeže, že první setkání
k nácviku České besedy (která se bude tančit o májích
24.5.2014) se bude konat 6.4.2014 od 18:00hod v místní
sokolovně. Těšíme se na vás.

„Zimní radovánky si letos ve školce moc neužíváme“
První měsíc roku 2014 již máme za sebou,ale i přesto se krátce vrátíme do doby předvánoční a to k vánočním besídkám.
Děti se velmi snažily,aby se rodičům v obou našich třídách vystoupení líbila.Velkou pochvalu a obdiv zaslouží děti ze třídy žabky,
které přestože ve třídě je víc jak polovina dětí,kterým nejsou ještě čtyři roky, dokázaly ve velmi krátkém čase nacvičit a svým
příbuzným předvést pohádku „ O Popelce“ neodmyslitelně patřící k vánočnímu období. Odměnou jim byl dlouho trvající potlesk a
dárky pod vánočním stromkem, které si opravdu zasloužily.
Po čtrnáctidenních prázdninách jsme se znovu sešli ve školce-děti i my dospělí jsme stále očekávali příchod zimního počasí
s pocitem, jak si ho budeme užívat na našem školním kopečku. Zima nám zatím nepřeje. Jízdu na bobech si děti užily jen asi tři
dny a postavit sněhuláka jsme ani pořádně nestačili. Snad se ještě dočkáme.
V měsíci lednu jsme byli v kině v Brandýse nad Labem na divadelním vystoupení“Krejčíka Honzy“, které se dětem moc líbilo.
Děti,které jezdily na plavecký výcvik do Neratovic, na poslední lekci v posledním týdnu dostaly zasloužené diplomy a odznáčky a
také poslední čtvrtek v lednu naši předškoláci navštívili s rodiči základní školu, aby se nechali zapsat do první třídy.
Což znamená, že nás čeká druhé pololetí a v něm příprava na školní povinnosti a na snadnější přechod do první třídy základní
školy. Kromě toho nás čeká ještě spousta jiných akcí jako třeba karneval a vystoupení na sedění místních baráčníků v únoru,
rozloučení se zimou v březnu a další, ale o těch zase příště.
Za Mateřskou školu Záryby, příspěvková organizace Radka Blanárová,ředitelka školy.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo
VÝZVA
Vážení spoluobčané,
Došli jsme k názoru, že bývá zvykem slavit svátky a různá výročí. Již několik let se sice uznává státní Svátek práce, ale
žádná oslava se nekoná. Pojďme to letos 1.května změnit a společně ho oslavit.Chcete se přidat do prvomájového průvodu?
Budeme velmi rádi.Tato akce je dobrovolná a je to zcela na vašem rozhodnutí.Co to obnáší? Svátek práce oslavíme, jak bývalo
zvykem, průvodem naší obcí.Mávátka, slogany či alegorické vozy osobní výroby jsou vítány. Fantazii a představivosti se meze
nekladou.Výchozí místo a čas bude ještě včas upřesněno.Ukončení průvodu bude na spodním hřišti,kde bude i možnost
občerstvení. Neočekávejte řečnickou tribunu ani jiné podobné zvyklosti. Cestou nás doprovodí hudba z místního rozhlasu. Berme
oslavu Svátku práce jako možnost a důvod spoluobčanů se sejít,pobavit se a prožít část dne zase trochu jinak netradičně
s možností seznámení a sblížení se se spoluobčany.
Výzva od spoluobčanů z obce, kteří jsou rádi, když to u nás na vsi trochu žije.
Radka Blanárová

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Z TJ Sokol
V uplynulých zimních měsících jsme měli možnost si zpestřit chvíle volna na akcích,
které se konaly v naší sokolovně.
Připomenu ochotnické divadelní představení, třináctý ročník turnaje ve stolním tenise,
mysliveckou zábavu.
Oddíl kopané připravuje na 22.února od 20:00 tradiční KRNEVALOVOU ZÁBAVU pro
dospělé. K poslechu a tanci zahraje
Miniband Martina Pešla.
Na sobotu 22.března připravujeme v sokolovně od 16:00 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL S KLAUNEM FERDOU.
Těšíme se na dvě hodiny výborné zábavy s tombolou a s občerstvením. Je tedy nejvyšší čas vymyslet a vyrobit masky.
V listopadu loňského roku jsme podali další žádost o dotaci od ČEZu na dětské hřiště. Opět náš projekt nebyl vybrán. Letos
zatím ČEZ neodstartoval další kolo. Dětské hřiště je ohromnou slabinou v naší obci, a je tedy třeba něco vybudovat z vlastních
zdrojů. Připravuji tedy veřejnou schůzi na 23.února od 16:00 hodin v sále restaurace Na hřišti, setkání všech dobrovolníků a
případných sponzorů, kteří by chtěli k vybudování dětského hřiště jakýmkoliv způsobem přispět. Ti, co chtějí pomoci a
nemohou v daném termínu přijít osobně, nechť za sebe někoho vyšlou. Předmětem jednání bude prezentace vstupních
finančních a technických podmínek a plánování, co z těchto podmínek a pomoci od občanů budeme moci společně vybudovat.
25. února od 19:00 hodin bude v sále restaurace na hřišti valná hromada TJ Sokol Záryby.
TJ Sokol Záryby stále hledá dobrovolníky, kteří by se ujali některých pravidelných cvičení v sokolovně. Hledáme akutně
cvičitele pro cvičení rodičů s malými dětmi, cvičitele nebo pomocníka na cvičení mladších žáků (5-8 let) a cvičitele pro cvičení
starších žáků (9-15let).
Dovoluji si připomenout, že prodej permanentek na cvičení v sokolovně probíhá každý první čtvrtek v měsíci od 18:00 do
19:00 hodin v sokolovně. Nejbližší termíny jsou tento čtvrtek 6.2. a pak 6.3.
Tomáš Mach
předseda TJ Sokol Záryby, o.s.

Záryby se představují
Nasazují životy při záchraně jiných. Riskují zdraví při požárech a povodních. To vše bez nároku na odměnu.
Kromě toho pořádají taneční zábavy, dětský den nebo čarodějnice a o Vánocích rozdávají na návsi
betlémské světlo.Tento díl našeho seriálu představuje zárybský Sbor dobrovolných hasičů, který letos slaví
125. výročí svého založení.
Pavel Krtek, Petr Bača a Lukáš Cincibus. Velitel jednotky a dva velitelé družstev stojí v čele deseti- od
letošního února už třináctičlenné hasičské jednotky. První v civilním povolání obsluhuje stroje na ohýbání
výfuků, druhý řídí kamión, třetí je inženýr v automobilové branži. Všichni tři jsou vycvičení pro boj s
živelními katastrofami. A připraveni kdykoli vyjet lidem na pomoc.
Jak vypadá v Zárybech požární poplach?
PK: Starosta volá mě nebo krajskému operačnímu středisku, které nás povolá. Já pak můžu požádat o
spuštění sirény nebo svolám kluky přes esemesky. Když není nikdo přímo ohrožený na životě, dávám
přednost esemeskám, abychom nevzbudili děti. Loni jsme měli šest větších zásahů a čtrnáct menších. Ty
menší bereme jako výcvik, jako když jsme třeba likvidovali hejno divokých včel.
PB: Když zasahujeme při požáru, můžeme začít i bez profesionálních hasičů, pokud jsme na místě dřív než
oni.
LC: Nesmíme ale vniknout do domu, protože nemáme dýchací přístroje. Ale uděláme průzkum, vypneme
plyn a elektřinu. Když hoří třeba les, hasíme i bez profesionálů.
Jaký jste tady měli největší zásah?
PB: V poslední době to byl ten v roce 2009. U bývalého JZD vypukl požár slámy, který trval čtrnáct dní. To
v podstatě nebylo možné uhasit. Děti pouštěly přímo ze stohu balónek štěstí, který neodletěl, ale spadl
zpátky.
Máte při zásahu strach?
PK: Na to není čas. Ale jako hasič musíte přemýšlet a být obezřetný.
PB: Nebýt bezhlavý, neztratit pud sebezáchovy.
Nehasíte jen požáry, pomáháte i při povodních. To jsou hrozné emoce. Jak se proti nim dokážete
obrnit?
PK: Nesmíme s lidmi sdílet osud.
LC: I když někdy je to těžké. Zachraňujete třeba vytopenou rodinu, která je bez proudu a bez topení, s
miminem v náručí.
PB: Odčerpáváme vodu, likvidujeme škody a bahno, vyhazujeme zničený nábytek. Třeba paní, která měla
úplně novou kuchyňskou linku a čekala už jen na instalaci dvířek, o ni pak rázem přišla. Během několika
hodin.
PK: Je to náročné na výdrž, psychika pracuje. Navíc u povodní je strašný smrad. To v televizi není vidět.
Proč jste se dali k hasičům?
LC: Tady Pavel mi řekl, ať k nim jdu, že je tam sranda. Původně kvůli sportu, tím to začalo. Pak se přidaly
zásahy a práce v jednotce, to je splněný dětský sen.
PK: Taky adrenalin. Když vám v noci volají, že spadl strom, zamotal se do elektrického vedení, a vy
vyjedete.
Máte za to nějakou odměnu?
LC: Nic za to nemáme. Jen dobrý pocit, když nám občas někdo poděkuje.
PK: Když stojíme v kraťasech a tričku u hasičárny, lidi sotva pozdraví. Ale v uniformě se k nám chovají s
úctou. Při zásahu jsou nám vděční.
Kolik dostáváte peněz na provoz?
PB: Od obce zhruba sto tisíc za rok. Obec si váží toho, co děláme. Za tyto peníze udržujeme hasičárnu,
kupujeme potřebné vybavení a pohonné hmoty. Vybíráme taky členské příspěvky, osmdesát korun za rok,
ale ty nejdou nám, posíláme je na okres do Mělníka a z toho se potom pořádají hasičské soutěže.
PK: Po velkých povodních v posledních letech začal dobrovolné hasiče podporovat i stát. Zjistil, že je

pokračování z předchozí strany

potřebuje, protože je jich víc než těch profesionálních. Loni jsme takto dostali několik desítek tisíc, za které
jsme nakoupili potřebné vybavení.
V jakém stavu vaše vybavení vlastně je?
PK: Auto s cisternou je zastaralé, rok výroby 1984. Ale čerpadla, žebříky a další věci jsou novější, na ně
potřebujeme atest, ty musí být v pořádku.
Kdo se může dát k dobrovolným hasičům?
PK: Ke sboru kdokoliv včetně dětí, teď máme osmdesát členů a jejich počet stále roste. Kdo chce přímo k
jednotce, musí projít určitým výběrem a musí mít zdravotní prohlídku. Pak ho jmenuje starosta. Samozřejmě
to mohou dělat jen lidé nad osmnáct let.
Jak vypadá váš výcvik?
PK: Absolvujeme čtyřicet hodin cvičení za rok. Trénujeme pohyb v uniformě, máme zdravotní i chemický
výcvik.
PB: Jednotka se taky pravidělně schází každou neděli u hasičárny. Někdy provádíme údržbu, jindy máme
cvičení.
Zárybští hasiči se účastní i soutěží. Jak si v nich stojíte?
PK: Bývali jsme dobří, v mužských i ženských kategoriích. Ale teď bychom chtěli doplnit řady, přilákat
novou krev.
PB: Loni se na soutěž začalo připravovat taky třináct dětí pod vedením paní Radky Blanárové a její dcery.
V čem spočívá kouzlo požárního sportu? Když mě místní ženy oslovily, ať jdu s nimi soutěžit, běh po
hřišti s hadicí mi připadal dost nepochopitelný.
PB: Soutěží se v požárním útoku. Ve skupině je sedm lidí, jsou jeden na druhém zcela závislí, nikdo nesmí
nic zkazit. Musí být sehraní.
PK: A do toho mašina, čerpadlo, do kterého musíte zapojit hadici. Načerpáte vodu z kádí a míříte na terč.
Když se naplní na deset litrů, máte vyhráno. Je to zábava, ale taky nervy a tréma.
Jana Dresselová

Divadlo
10. představení našich „chlapců“ jen proto, že čerstvě shlédnuté, se jeví jako nejlepší. (S předchozími
to bylo stejné). Opět se bavili nejen diváci, ale i herci. Jemný humor autorů v podání herců, které známe ze
všedního života, sváteční den, kdy jsou diváci ochotni naslouchat a nespěchat, to všechno přispělo
k úspěšnému představení Švestka.
Chtělo by to každému z herců zvlášť vyjádřit dík a podat mu ruku, ale raději ne, co kdyby ji pan Rejšek
pustil až za rok při novém vystoupení?
Alena Štemberová

ROZHOVOR
1)
Ypsilonka, co pro Vás znamená?
42 let hereckého života.
2)
Rumburak, Marge Simpsonová, Jů, audio Harry Potter, k tomu Ivánek kamarád,
strýc v Americe, polovina Tlučhořů v rozhlase. Je vůbec možné, že tohle je stále jeden
člověk?
Taky se divím.
3)
Oldřich Kaiser, Možná přijde i kouzelník, Ruská ruleta. Jak vzpomínáte na toto
období?
Zatím si ještě vzpomenu. Bylo to pěkné a bylo toho dost.
4)
V čem Vás můžeme aktuálně vidět nebo slyšet?
V rádiu, v televizi, v kině a v divadlech Ypsilon, Viola a Kalich.
5)
V inscenaci Ivánku kamaráde, jste zabrousil ke sportu, do té doby jsme Vás jako
„sportovce“ nevnímal. Jaký máte vztah ke sportu?
Mimo box žádný.
6)
Na začátku jsem zmínil „Jů“ kolik let jej vlastně mluvíte? A jaký je Váš kolegiální
vztah s panem Otou Jirákem, se kterým jste mimochodem spolupracoval na Dobách
ledových jako lenochod Sid?
Jů mluvím 36 let, Ota Jirák je můj dobrý parťák.
7)
Ypsilonka a Večery pod lampou. Osobně jsem byl třikrát (ono sehnat lístky je trochu
bojovka), večery plné improvizace, plné Dejdarovských a Vackovských naschválů
podněcujících další a další improvizaci, co přesně se děje v zákulisí při takovém
představení? Tam si asi nikdo není ničím jistý že? Stejně jako diváci v prvních třech řadách.
V zákulisí se toho moc neděje, protože celou dobu se všechno odehrává na jevišti.
8) Marge Simpsonová?
Báječná žena, dobrá a starostlivá máma, která už mi dopřála docela vydělat.
9)
Vynechal jsem snad nějakou otázku, na kterou byste chtěl zareagovat? Zde je prostor na takovou odpověď.
V KFC jsem nebyl.
10) Poslední otázku dávám již standardně. Víte kde leží Záryby? Dokážete odpovědět bez nápovědy?
Bohužel nevím.
Mnohokrát děkuji za rozhovor Jirka Nechodom
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HLEDÁTE
NĚCO NA KOUPÁNÍ, SPRCHOVÁNÍ, MAZÁNÍ, NA AKNÉ,NA AFTY, OPARY, EKZEM A LIŠEJ

PRO VAŠE DÍTĚ?
ZKUSTE ZDE

www.kosmetika-pro-deti.cz
E-shop MiJa
s kosmetikou pro miminka, batolata, školáky,teenagery těchto značek
Bűbchen, Hipp,Astris, Alpa,Etre Belle, Linteo, Hello Kitty,Elmex, Signal, P. Jentschura, Colgate
Bio a CPK: Saloos, Nobilis Tilia, Cannader

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci lednu, únoru a březnu oslavili a oslaví své významné životní jubileum.
50 roků

9.1. Jiří Sládek

60 roků

20.3. Václav Záhora

65 roků

14.2. Antonín Kovářík

70 roků

8.2. Josef Rychnovský

75 roků

17.2. Libuše Zlatohlávková

82 roků

21.3.Božena Vojtěchová

83 roků

17.3. Jiřina Školáková

90 roků

29.3. Jiřina Kormundová

92 roků

26.3. Zdeňka Hakenová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

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

ÚMRTÍ

Je smutné, že už nepotkáme pana Františka Reisingera z Martinova. Odešel člověk, kterého si
budeme pamatovat jako zaníceného fotbalového fanouška zárybského mužstva. Zemřel v pouhých 68
letech. Cítíme se zarmoucenou rodinou.
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