Zpravodaj
obce Záryby
1 – 2015

Vážení spoluobčané,
dne 29. 1. 2015 jsme ukončili první pololetí školního roku 2014/2015. Dětem jsme předali vysvědčení a
následovala taneční pohádková schow. Ve 13. 00 jsme zahájilizápis do 1. třídy.Budoucí prvňáčkové, kteří
jsou na fotografiích,pomáhali plnit úkoly krtečkovi. Celý zápis jsme připravili na téma postaviček
z Večerníčku, který 2. ledna 2015 oslavil 50 let od svého prvního vysílání.
Na co se těšíme v druhém pololetí? Z chystaných akcí vybíráme tři nej:
Nejbližší akce

= divadelní představení v Divadle U Hasičů

Největší stavební akce =realizace výstavby hřiště s umělým povrchem
z dotace Středočeského kraje
Nejnovější akce
= pořádání školy v přírodě
Dětem přeji mnoho úspěchů při učení a těším se na setkání s Vámi při tradičních akcích pořádaných školou.
PaedDr. Miluše Nováková

Rozpočet obce pro rok 2015
Příjmy
Daňové příjmy
Místní a správní popl.
Nájemné
Ostatní příjmy
Celkem

7 600,00
540,00
200,00
107,00
8 447,00

Financování

1 500,00

Výdaje
Silnice
Ostatní zál.poz.kom.
Pitná voda
Kanalizace - investice
Kanalizace
Drobné vodní toky
Vodní díla
MŠ - neinvestiční nákl.
MŠ - ostatní náklady
ZŠ - neinvestiční nákl.
ŠJ
Knihovna
Ost. záležitosti kultury
Místní památky
Místní rozhlas
SPOZ
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 - investice hasičárna
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Bankovní služby
Pojištění
Ostat.finanční operace
Celkem výdaje

2212
2219
2310
2321
2321
2333
2341
3111
3111
3113
3141
3314
3319
3326
3349
3399
3419
3412
3429
3511
3631
5274
3635
3639
3721
3722
3725
3729
3745
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399

350,00
300,00
210,00
150,00
100,00
50,00
20,00
360,00
50,00
790,00
280,00
50,00
9,00
20,00
20,00
30,00
110,00
150,00
70,00
35,00
300,00
1,00
320,00
220,00
65,00
650,00
250,00
50,00
1 300,00
100,00
150,00
720,00
1 550,00
55,00
51,00
1 011,00
9 947,00

Ing. Jiří Kutílek správce rozpočtu

Zprávy z obecního úřadu
Vybírání poplatku za odpady a za psy v roce 2015
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 2015001, u čp. 11 je v.s. 2015011 a u čp. 111 je v.s. 2015111). U bytových domů je v.s.
stanovován odlišně, číslo bytu 1, 2, 3, nebo 4, rok a číslo popisné (příklad : 12015239 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 23.2 -27.2.2015 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. a 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.

BIO ODPAD DO POPELNIC na směsný komunální odpad NEPATŘÍ
Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím/městům oddělené soustřeďování
biologických odpadů rostlinného původu. Toto omezení vyplývá ze směrnice o skládkování odpadů (1999/31/EC), která je
implementována do naší platné legislativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven následující cíl:
"V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen "BRKO") ukládaných
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a
výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství vzniklého v roce 1995."
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při svozu komunálního odpadu (svoz klasických popelnic) bude
posádkou nalezen ve Vaší nádobě jakýkoliv bioodpad-Vaše nádoba nebude vyvezena (v návaznosti na směrnici).
Důvodem proč se omezuje podíl ukládaných biologicky rozložitelných
odpadů na skládky je ten, že rozklad těchto odpadů probíhá v anaerobních
podmínkách a tím vzniká skládkový (bio)plyn s vysokým podílem
metanu, který ke skleníkovému efektu přispívá 21 násobně více než hlavní
skleníkový plyn oxid uhličitý, který vzniká při rozkladu aerobním. Proto
jsou níže uvedené odpady odkloňovány ze skládek na zařízení typu
řízených kompostáren, které dokáží tyto odpady z části přeměnit na oxid
uhličitý a z části vrátit zpět do půdy ve formě stabilního humusu, který je
zárukou, že uhlík zůstane dlouhodobě uložen v půdě a nebude přispívat ke
skleníkovému efektu.
Připomeňme si, co do nádoby na bioodpad patří a co tam naopak nepatří:
Co do bioodpadu patří
 odpad ze zahrad občanů města, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel,
větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů, drny, spadané ovoce
Co do bioodpadu nepatří
• obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a jemná
keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy,
textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod., jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.

JAK NA NOVÝ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE………..
Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli 5. ledna ve školce plni energie a očekávání nových
dobrodružství. Děti úspěšně dokončily předplavecký výcvik v plaveckém bazénu v Neratovicích, při němž
se naučily nejen novým dovednostem, ale především se hravou a zábavnou formou ty váhavější zbavily
ostychu z vodního živlu. V příštím období nás čekají tradiční ozdravné pobyty v solné jeskyni v Libiši, jež
mají bezesporu pozitivní vliv na tělo i duši.
V měsíci lednu jsme se mimo jiné těšili z akce „Výprava za zvířátky do zimního lesa“. Každoročně v tuto
dobu navštěvujeme lesní zvěř, abychom jí naplnili krmelce, krmítka a zásypy plody přírody, které po celý
podzim sbíráme a ulehčili jim tak dlouhé období zimy.(Viz. obrázky z jednotlivých akcí).
Toto období zimy je významné především pro děti, které v následujícím školním roce zahájí povinnou
školní docházku. Děti se zodpovědně připravují na zápis do ZŠ a společně se těší. Zpestřením a motivací jim
byla návštěva ZŠ, velkým zážitkem účast na výuce v 1. třídě a seznámení s novou paní učitelkou. Následná
návštěva paní ředitelky a paní učitelky ZŠ jim byla velkou odměnou za snahu a rozpoutala v nich vítanou
touhu po vzdělání. Přejeme naším předškolákům úspěch v přípravách na velkou životní změnu a za nás za
všechny si přejeme: „Ať už není zima nezima a nechybí bílá peřina a užijeme naplno zimních radovánek.“
Máte-li zájem o aktuální informace a další foto z naší školky hledejte je na aktuálních strákách naší MŠ a to
www.materskeskolky.cz.
Za MŠ Záryby, příspěvková organizace
Martina Franková a Petra Eisnerová.

MŠ ZÁRYBY,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
VYHLAŠUJE ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb.§ 34,odst.2 ředitelka MŠ Záryby,
příspěvková organizace oznamuje, že zápis dětí pro školní rok 2015/2016
proběhne ve dnech :

- úterý 28.4.2015 a středa 29.4.2015
- vždy odpoledne od 14:30 do 17:00 hod v budově MŠ Záryby.

K zápisu přineste: - vyplněnou žádost a přihlášku dítěte ( tiskopisy jsou k vyzvednutí
v mateřské škole od 1.4.2015), rodný list dítěte, občanský průkaz zákon. zástupce a
očkovací průkaz dítěte.

Zápis bude proveden pouze pokud se ho zúčastní také zapisované dítě!
(důvodem je porovnání zralosti dítěte k nástupu do předškolního zařízení).

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 kritérií, která budou zájemcům předána při zápisu v písemné podobě.
V Zárybech 1.2.2015

Radka Blanárová
ředitelka MŠ

Rok 2014 očima hasičů
Rok 2014 byl pro zárybské hasiče víceméně ve znamení práce. Pomáhali jsme ostatním spolkům v obci, ale měli jsme i
hasičské výjezdy v obci samotné. Začněme pěkně od začátku.
Tento rok naše jednotka zasahovala celkem pětkrát. Poprvé to bylo při hašení dřevostavby u Urbanů, kde zásah ve
večerních hodinách byl ze všech nejtěžší. Poté jsme měli výjezdy k likvidaci vos v Martinově a následně sršňů v mateřské školce.
Tento zásah byl taktéž složitý, a to hlavně díky velkému počtu úlů rozesetých po celé půdě školky. Náš další zásah byl planý
poplach, na který se do Záryb dostavilo několik jednotek z okolních měst. Poslední náš loňský výjezd byl k hořícím pneumatikám
na kraji vesnice, u kterého naštěstí, tak jako u všech ostatních akcí, nebyl nikdo zraněn.
Naše jednotka se loni zúčastnila i dvou školení. V létě ve Staré Boleslavi, kde jsme byli proškoleni z různých činností
hasičské práce a na podzim školení zdravovědy, které jsme uskutečnili společně se zárybským Sokolem pro širší veřejnost. Tato
školení nám předala neocenitelné zkušenosti k naší další činnosti.
Tak jako každý rok, tak i loni jsme připravovali a pořádali buď sami nebo ve spolupráci s ostatními spolky v obci různé
akce. Na jaře jsme se zapotili při sběru kovového odpadu, ale na druhou stranu radost z výtěžku, který jsme darovali na stavbu
dětského hřiště, vše vyvážila. Mimo to jsme se zapojili i do samotné výstavby tohoto hřiště. Dlouhodobě nedílnou součástí naší
činnosti je příprava hranice na pálení čarodějnic a s tím spojená i bezpečnost při konání této akce. V červnu jsme pořádali ve
spolupráci s TJ Sokol dětský den, na kterém jsme zajistili některá stanoviště. Ukázkou vyprošťování zraněného z auta a tradiční
pěnou přispěli ke zpestření dětského dne pozvaní hasiči ze Staré Boleslavi a Brandýsa. Naší poslední akcí, kterou jsme ukončili
rok 2014, bylo na Štědrý den zajištění Betlémského světla .
Abychom pořád jen nepracovali, měli jsme loni i odpočinkové činnosti, mezi které především patřily tři exkurze. Poprvé
jsme měli zajištěnou prohlídku hasičárny ve Staré Boleslavi, kde nám místní hasiči ukázali svou techniku a vysvětlili nám požární
postupy při různých situacích. Další velmi podobná exkurze byla návštěva hasičské zbrojnice v Čelákovicích, na kterou jsme se
jeli v rámci fyzické přípravy podívat na kolech. Třetí naše návštěva byla nejzajímavější, protože jsme navštívili ruzyňské letiště
Václava Havla, kam se mnozí z nás podívali poprvé.
Někteří z vás, si možná všimli změn vzhledu naší hasičské zbrojnice . Po léta propadlá podlaha již nesplňovala bezpečnostní
předpisy a proto bylo nutné přistoupit k její rekonstrukci. Akce proběhla ve spolupráci obce a dobrovolných hasičů v době, kdy
bylo naše hasičské vozidlo (Máňa) na generální opravě. Brigádní činností se nejen na opravě podlahy, ale i na údržbě celého
objektu, podíleli mnoha hodinami naši členové, za což jim patří velké poděkování.
Aktivita našich dobrovolných hasičů je samozřejmě daleko širší , je třeba vzpomenout pořádání hasičských závodů o
pohár starosty obce, účast na hasičských závodech v sousedním Křenku, práce s dětmi v kroužku mladých hasičů, za což patří
poděkování Radkám Blanárovým. Rovněž jsme obci pomáhali při zalévání veřejné zeleně.
Chtěli bychom poděkovat obci za podporu, bez které by naše činnost nemohla být takto bohatá.
OHNI zmar!
Bc. Michal Kutílek

Už jsme si zvykli spojit vánoční svátky se stromečkem a s dárky, se smaženým kaprem s bramborovým
salátem a v posledních deseti letech také s divadelním představením v sokolovně. Tentokrát to bylo České
nebe, které přilákalo přeplněnou sokolovnu diváků. A že se dobře bavili, o tom svědčily úsměvy až hlasitý
smích v situacích, které způsobili tu autoři, tu přístup našich herců. Byl to opět příjemný podvečer, kterým
jsme ukončili Vánoce. Až se bude hlasovat, koho přijmout do zárybského nebe, budou naši divadelníci mezi
navrženými. Díky!
Alena Štemberová

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dík patří dětem,
které zdobily stromeček u Labe. Odměnu v č. 67 si může vyzvednout ten, kdo pověsil úplně první
ozdobičku tj. slaměný věneček s červenou stužkou. Dlouho odolávala větru velká fialově lesklá velryba a
poslední větrné dny přečkala pestrá rybička s nalepovanými barevnými šupinami, která se také líbila. Tyto
tři sice vyhrály, ale pochvalu si zaslouží i vyřezané loďky s kostičkovými plachtami, papírové lodičky,
zkrátka každého výrobku si velmi ceníme. Ty ozdoby, které odolaly počasí jsou v sáčku v domečku a
použijeme je příští rok.
Baráčníci

Záryby se představují
V tomto díle našeho seriálu přinášíme rozhovor s Alenou Štemberovou, kronikářku obce, která žije v Zárybech bezmála šedesát
let. Pamatuje na doby, kdy vše důležité vyhlašoval na návsi obecní bubeník a voda se ráno tahala ze studny. Vzpomíná na
hokejové zápasy na rybníce a pohřební průvody, které chodily pěšky až do Kostelce. Někdejší ředitelka zárybské školy (19741991), dramatička a knihovnice je i v 78 letech u všeho důležitého, co se ve vsi děje.
Jaké jsou vaše první vzpomínky na Záryby?
Pocházím z Kobylis. Před válkou to bývala okrajová pražská čtvrť. Odsud jsme jezdili k babičce do Křenku. Jako malou holku mě
tatínek vozil na kole. Provázkem přivázal na tyč polštářek, který se stále viklal, a já na něm musela celou cestu držet balanc. Když
jsem trochu povyrostla, musela jsem šlapat na vlastním kole. Ze Křenku jsme pak přívozem jezdili s dědou do Záryb nakupovat.
Ke Klapkovým pro chleba, ke koláři s rozbitým žebřiňákem a vedle do cykloopravny spravit jízdní kolo. Za války se v obchodě u
Šárů nedaleko dnešní autobusové zastávky prodával dokonce benzín, takže tady fungovala vlastně i benzínová pumpa.
Nakonec jste se do Záryb vdala.
Ano, když mi bylo osmnáct, seznámila jsem se v místní sokolovně se svým budoucím manželem a po svatbě jsem se odstěhovala
za ním do Záryb. Na tu dobu si moc dobře vzpomínám. Třeba jak jsem v roce 1955 jako novopečená hospodyňka vyrazila na
nákup do Jednoty. To byl ten obchod, který patřil původně Šárovým, a bývalá majitelka v něm prodávala i poté, co jim ho sebrali.
Vonělo to tam máslem a hlavně zelím, které se prodávalo z velkých kádí. Neuměla jsem tehdy vařit a nerozuměla jsem ani
nakupování a doteď mám v živé paměti, jak jsem vešla dovnitř a povídám, že chci deset deka cukru a půl kila mouky, protože
přesně tak je to napsané v receptu. No to vám byl trapas, sousedky si mě udiveně měřily pohledem a kroutily hlavami.
Bylo krátce po kolektivizaci. Jaká byla ve vesnici nálada?
V roce 1952 vzniklo JZD. Dřív tady žila spousta malých hospodářů, kteří chovali koně, krávy a kozy. Nový režim jim všechno
vzal, pole taky, nechal jim jen drůbež a králíky, takže lidé byli nespokojení. Tři roky předtím se v obci zavedl místní rozlas.
Kromě toho, že vyhrával občanům písničky k narozeninám, svolávali se přes něj družstevníci na práci na pole. A taky lidé na
brigády. Já jsem na ně chodila dost často, protože nárazově během sklizní povolávaly všechny spolky, a já byla ve Svazu žen, v
Sokole a u Červeného kříže. Třídila jsem cibuli nebo jednotila řepu, muži dělali těžší práci, například tahali pytle s úrodou na
váhu.
Jak vypadal běžný život na vesnici před 60 lety?
Vezměte si třeba pitnou vodu. Jediná veřejná studna byla u sokolovny a každý měl taky pumpu na dvoře. Jeden z prvních
vodovodních kohoutků měla škola. Nešlo samozřejmě o moderní vodovod, ten se zavedl až po roce 1989. Byly to darlingy,
čerpadla, která přiváděla vodu z vlastní studny ke kohoutku, a moji žáci o hodinách schválně courali na záchod, aby si tam
pouštěli vodu. Z domova takový luxus většinou neznali, tam ráno vstali a museli jít na dvorek napumpovat vodu. Další raritou byl
telefon, ten byl v hospodě vedle stolů pro štamgasty. To už si dneska nikdo neumí představit. Každý, kdo si chtěl zavolat, musel
počítat s tím, že ho všichni uslyší. Jinak než dnes vypadaly taky například pohřby. Pěší průvody za koňským povozem chodily s
hudbou od nebožtíkova domu ke kapličce svaté Anny a pak po škvárové cestě kolem třešňové aleje až na kostelecký hřbitov. No a
velkou vymožeností v Zárybech bylo autobusové spojení s Brandýsem a Prahou. Jeden spoj jel brzy ráno tam a večer zase zpátky,
to nám mnohé okolní obce záviděly.
Jaký byl tehdy společenský život v Zárybech?
Konaly se tady bály, plesy a taky dožínky, šibřinky, merendy, karnevaly a pouti. Populární bylo i posvícení. Začalo v neděli,
navečer odešli lidé domů, aby nakrmili dobytek, a pokračovalo se zase v pondělí, tomu se říkalo “pěkná hodinka”. Velkou
společenskou událostí byl taky fotbal a hokej na rybníku. Bývaly tam mantinely, kabiny pro hráče i osvětlení, takže se hrálo i
večer. Lidé se pravidelně chodili dívat na zápasy zárybského mužstva. Bývalo tady dokonce kino. Přesně tam, kde je dnes
vietnamský obchod. Tehdy skoro nikdo neměl doma televizi. Na školní promítačce pouštěl pan řídící učitel filmy, které se mu
povedlo sehnat. V sále bylo vždy plno. Občas se stalo, že se film přetrhl. To se pak všichni odešli posilnit vedle do hospody. Když
to bylo slepené, vrátili se zpátky. Jezdilo sem hrát i loutkové divadlo pro děti i dospělé.
Hrálo se taky divadlo, které jste psala vy sama.
Pro děti ze školy i ze Sokola jsem psala vlastní hry nebo jsme nacvičovali dramata jiných autorů a já jsem v těch hrách otextovala
známé melodie. Dnešní čtyřicátníci a starší si jistě vzpomenou, že hráli v zárybské sokolovně pohádky Stříbrná studánka, O
dvanácti měsíčcích, O koťátku, které zapomnělo mňoukat, O zmrzlém králi a taky v Koruně za přívoz či v Cibulové pohádce.

Pokračování z předchozí strany

Desítky let jste vedla místní knihovnu. Jak vypadala, když jste v ní začínala?
Vznikla v roce 1922. Nastoupila jsem do ní během mateřské v roce 1958 a zůstala v ní až do roku 2011. Když se mi narodila
dcera Helenka, byla jsem s ní doma šest týdnů, což byla pro mě dost dlouhá doba, a tak jsem vymýšlela, jak se zabavit. Vzala
jsem proto práci v knihovně. Knížek nebylo moc, všechny se vešly do jediné skříně. Ručně se vystřihovaly z novin, bývaly to
většinou povídky nebo romány na pokračování, lepily se a vázaly. Knihovna se postupně stěhovala z jednoho místa na druhé po
celé vesnici, byla snad na deseti různých místech.
Připomeňme ještě významnou zárybskou stavbu, takzvaný zámeček, který stával nedaleko přívozu. Jaký byl jeho osud?
Dost neslavný. Byla to překrásná stavba z roku 1858, které se pro její vzhled přezdívalo zámeček. Jedním z jejích majitelů byl
slavný český houslista Váša Příhoda, který tu pobýval ve 30. letech minulého století. Po znárodnění se tady konaly svatby, později
vila už jen chátrala. Na začátku 70. let se usoudilo, že je potřeba ji zbourat. Zničil se přitom nádherný dřevěný nábytek, který
zůstal uvnitř, hlavně v jeho věžičce, a nikdo si ho nesměl vzít. Stála jsem ve škole s dětmi u okna a pozorovali jsme, jak dům
vyhodili do povětří. Nejprve se celý zvedl, na okamžik zůstal jakoby viset ve vzduchu a pak se zřítil. Lidé si mohli ze sutin odvézt
jen cihly a dřevo na otop, museli za ně ovšem zaplatit na národním výboru. Dnes zámeček připomíná už jen zbytek okrasné
zahrady s cizokrajnými stromy.
Zmínili jsme přívoz. Co se s ním stalo?
Postupně skomíral, až počátkem 60. let skončil docela. Naposled ho provozoval rodina pana Rychnovského, který má dnes u
přívozu hospodu. Když jsem byla malá holka, vozila lidi přes Labe loď, kde jste museli točit klikou. Větší prám zase sloužil
hospodářům, kteří na vozech převáželi koně nebo bedýnky se zeleninou na nákladní vlak do Dřís. Zrušili ho, když vzniklo JZD,
protože traktory začaly jezdit po silnici přes Kostelec. Nedávno naši baráčníci zrekonstruovali u přívozu domeček. Když
nahlédnete okénkem dovnitř, uvidíte figurínu převozníka, jak čeká na zákazníky. Prosíme všechny, kdo mají doma nějaké dobové
fotky přívozu a blízkého okolí, ať nám je zapůjčí, vystavíme je tam. Třeba na nich bude vidět i to, jak hodně se změnil pohled na
řeku. Po obou březích rostly kdysi štíhlé topoly, po revoluci je vyměnili za jiné druhy listnáčů.
Od roku 1991 píšete kroniku obce. Na jaké období vzpomínáte nejradši? A co teď říkáte na rozšiřování vesnice?
Nejradši vzpomínám na časy, kdy jsem měla malé děti. To ovšem není dané dobou, ale tím, že to bylo moc hezké období pro mě
osobně. A rozrůstání obce? Nic proti tomu nemám, jen je trochu škoda, že se neopravují domy v obci, ale staví se až za vesnicí. Je
mi líto těch polí a taky toho, že vesnice ztrácí svoji původní podobu, protože vzhled a barva novostaveb jsou někdy všelijaké.
Jana Dresselová

Jako nová učitelka na základní škole

S bratrem na lodi v Zárybech
Jako nová učitelka na základní škole
S bratrem na lodi v Zárybech

Vážení spoluobčané,
obracím se na vás všechny, kteří užíváte náš kanalizační systém, který byl vybudován z dotačních
prostředků EU a domovní čerpací stanice jsou ve vlastnictví obce a jsou k nim připojeny vaše domy.
Podle smlouvy je máte řádně užívat a také o ně ŘÁDNĚ pečovat. Vím, že návod na užívání od výrobce
systému a realita se občas trochu liší, takže si Vás dovoluji požádat, aby jste jímky oplachovali a čistili
podle potřeby a ne podle návodu. Bohužel návod na údržbu je obecný a nedokáže předem odhadnout
obsah a objem produkovaných odpadů (hlavně množství tuků) z připojených nemovitostí. Podle
provedených namátkových kontrol je stav katastrofální a budeme v kontrolách pokračovat! Kromě
kontrol se chystáme v tomto roce provést postupné generální čištění všech DČS, aby jsme svůj
majetek také řádně udržovali. V budoucnu uvažujeme o postupném předání těchto jímek do vašeho
vlastnictví, protože zákon nám ukládá vytvářet fond oprav z vybíraného stočného a jelikož jsou
celkem velké postihy za NEVYTVÁŔENÍ tohoto fondu, tak budeme muset začít tvořit tento fond!!! V
případě, že si obec v systému ponechá DČS s čerpadly, tak by stočné bylo podstaně vyšší než v
současné době. Hned jak necháme zpracovat kalkulaci, tak Vás samozřejmě seznámíme s jejím
výsledkem a budeme zvažovat další postup na základě komunikace s Vámi a přikloníme se k názoru
většiny uživatelů DČS! Jakékoliv dotazy Vám samozřejmě vysvětlím rád osobně na úřadě nebo na emailu petr.masek@zaryby.cz, pro osobní schůzku si nejdříve domluvte její termín na tel.: 724147764.
Děkuji.
Petr Mašek - starosta obce

ŽIVOTNÍ JUBILEA

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

6.2. Vladimír Jandečka

60 roků

30.1. Bohumil Cincibus

65 roků

21.1. Jitka Kováříková
17.2.Jaroslav Mašek
22.2. Eva Jantošová

70 roků

11.2. Karel Purnoch

75 roků

9.1. Alena Kokorová

83 roků

21.3. Božena Vojtěchová

84 roků

17.3. Jiřina Školáková

91 roků

29.3. Jiřina Kormundová

93 roků

26.3. Zdeňka Hakenová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

NAROZENÍ MIMINEK

V měsíci prosinci se manželům Vlastě a Františkovi Chaloupkovým narodila dcera Nicol.

V měsíci prosinci se manželům Haně a Tomášovi Machovým narodil syn Jiří.

Malé Nicolce, Jiříkovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

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

Potvrdila se slova písničky, kterou si rád zahrál na kytaru i na klávesy ……… Život plyne jak voda a smrt je jako moře.
Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Pan Ladislav Šálek zemřel v pouhých 61 letech 8. ledna 2015 po dlouhé
těžké nemoci. Rodina znovu pocítila, co je to ztratit milovaného člověka. Cítíme s vámi.

Když odvedli koně a krávy do družstva, začala paní Jaroslava Řezáčová zkrášlovat dvůr za malebnými ladovskými vraty
keři a květinami, až se proměnil v okrasnou zahradu. Z každého kvítku měla radost. Už nepomůže svým kytičkám, které teplý
leden probouzí k životu, zatímco pro ni byl měsícem posledním. Zemřela 18. ledna 2015 v 86 letech. Čest její památce.

Koho Pán Bůh muiluje, toho křížkem navštěvuje, ač jsme slyšeli mnohokrát, rodině se dvěma pohřby v krátké době, to
nepomůže v její bolesti nad ztrátou maminky a babičky paní Růženy Šálkové, jejíž životní kronika se uzavřela 21.ledna 2015.
Bylo jí 84 let.

Paní Marii Bukovskou, která uzavřela lednová úmrtí v naší obci, znali spíš cyklisté a ti, kteří si krátili cestu na hřbitov či
do Kostelce přes samotu, které říkáme Na Dónu. Obklopena lesem se dožila 84 let, zemřela 31.ledna 2015. V srdcích svých
blízkých bude žít dál.

=========================================================================
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 4.2.2015. Tiskne
Blesková tiskárna s.r.o. Záryby, Martinov 350.

