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Tak to jsme „MY“ - Sbor dobrovolných hasičů Záryby
Máme slušnou členskou základnu, ale podstatná je skutečnost, že většina členů je aktivní a obětavá, takže
jsme schopni pro závodní klání sestavit i čtyři družstva dospělých a rovněž jsme schopni díky obětování spousty
svého volného času některých našich členů, které jistě dobře znáte, dát dohromady i dětská soutěžní družstva.
Samozřejmostí je i podpora rodičů mladých hasičů, bez kterých by to nešlo! Průběžné informace o naší činnosti a
soutěžních úspěších získáváte v našem Zpravodaji. Také se z našich řad rekrutují členové Jednotky požární ochrany
obce, která má sice samostatnou právní subjektivitu, ale využívá stejné materiální a především lidské zdroje! Jednotka
odvádí spousty obětavé práce, jak při zásazích na našem území obce, tak i na údržbě obecního majetku, rovněž ve
svém volném čase a bez nároku na odměnu. Jsem rád členem tohoto spolku a co by starosta obce, tímto moc a moc
děkuji všem aktivním členům SDH i JPO.
Petr Mašek

Hospodaření obce Záryby v období 1.- 8. 2016
Příjmy:

rozpočet

Daň - ze záv.činnosti

čerpání

1 600 000,00

- z příjmů fyz. osob ze sam.výd.čin.
- z příjmů fyz. osob z kap.výnosů
- z příjmů práv. osob
- DPH
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů

1 369 552,33

45 000,00

28 441,66

220 000,00

155 656,96

1 900 000,00
3 700 000,00

1 519 877,99
2 975 600,10

530 000,00

438 800,00

Poplatek za odnětí pozem. plnění f. lesa

2 484,00

2 484,00

Poplatek ze psů

15 000,00

15 000,00

Odvod z loterií a podobných her

38 000,00

34 321,72

Odvod z výherních hracích automatů

42 000,00

57 399,03

Správní poplatky

10 000,00

7 700,00

Daň z nemovitosti

700 000,00

633 592,25

Dotace krajského úřadu

168 600,00

112 400,00

Nájemné z nemovitostí

156 000,00

116 500,00

Nájemné z pozemků

20 000,00

4 500,00

120 000,00

57 476,00

Příjmy z poskytovaných služeb a prod. zboží

4 000,00

175,00

Úroky z běžných účtů

3 000,00

188,14

Náhrada za třídění od EKO-KOMu

Převody vlastním fondům
celkem
Výdaje:

0,00

0,00

9 274 084,00

7 529 665,18

rozpočet

čerpání

Silnice

360 000,00

322 573,00

Cyklostezka, oprava chodníků

360 000,00

297 323,00

Vodovod

20 000,00

0,00

Kanalizace

460 000,00

372 371,00

Drobné toky

130 000,00

76 309,00

Vodní díla

135 000,00

61 952,00

Mateřská škola - neinv. náklady

460 000,00

460 000,00

Mateřská škola - ostatní náklady

50 000,00

19 516,00

Základní škola

790 000,00

790 000,00

Školní jídelna

320 000,00

272 057,00

Knihovna

44 000,00

36 612,00

Ostatní záležitosti kultury

11 000,00

5 380,00

Místní památky

65 000,00

61 700,00

Rozhlas

40 000,00

15 855,20

SPOZ

25 000,00

11 900,00

Sportovní zařízení

10 000,00

2 954,00

Ostatní zájmová činnost

110 000,00

0,00

Tělovýchova

130 000,00

49 000,00

Zdravotnictví

32 000,00

23 877,57

Veřejné osvětlení

330 000,00

244 111,03

Územní plán

250 000,00

16 546,00

Komunální služby

570 000,00

409 469,50

Svoz nebezpečných odpadů

110 000,00

53 736,10

Svoz komunálních odpadů

850 000,00

525 577,00

Svoz tříděných odpadů

250 000,00

176 664,00

Asanace starých skládek
Veřejná zeleň
Podpora krizového řízení a nouz.plánování

70 000,00

64 796,00

1 300 000,00

1 015 121,00

1 000,00

0,00

Hasiči

250 000,00

107 264,00

Obecní zastupitelstvo

820 000,00

530 864,00

Činnost místní správy

1 500 000,00

1 075 140,15

50 000,00
51 000,00

33 300,60
50 790,00

Bankovní služby
Pojštění
Vnitřní obchod
Ost. fin. operace
Celkem
Ing. Jiří Kutílek, správce rozpočtu

0,00

4 611,00

1 320 084,00

0,00

11 274 084,00

7 187 370,15

Zprávy z obecního úřadu
Poděkování našim občanům
Vyjádřete prosím naši vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat potřebným.
Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
PhDr. Vítězslav Králík
Diakonie Broumov

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových, jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snižení
„uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jste dosáhli, představuje emise CO2 ekv. 62,902 tun a úsporu energie 1 443 928 MJ.
Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel EKO-KOM, a.s.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB



do Zastupitelstva Středočeského kraje
do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Záryby podle § 29 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České
republiky se konají:

v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 8.října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově mateřské školy Záryby čp. 30
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Zárybech a Martinově.
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanských průkazem nebo cestovním pasem České republiky
5.Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční :
- dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- dne 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Petr Mašek
starosta obce

Vážení spoluobčané,

dnes Vám přinášíme malebné ohlédnutí za školní akademií, kterou jsme věnovali 700.
výročí narození Karla VI.. Žáci nás v ní provedli životem, dobou, historií i významnými místy spojenými
s Karlem IV.
Na fotkách je vidět šikovnost a nápaditost rodičů, kteří vymysleli a zhotovili kostýmy pro tuto příležitost.
Věřím, že i v tomto školním roce – 2016/2017 nám pomohou při podobných akcích.
1. září nastoupilo do školy 13 prvňáčků - 10 kluků a 3 děvčata. Dohromady máme 48 žáků ve všech
ročnících. Slavnostní zahájení roku se konalo za účasti rodičů a sboru pro občanské záležitosti.
Aby se děti lépe sžily a zvykly si na školu, zařadili jsme v prvním týdnu seznamovací hry a následovalo
cvičení v přírodě. Děti pracovaly ve smíšených skupinách, aby měly vyrovnané šance na úspěch. Za
odměnu na ně čekal v lese poklad. V druhém týdnu jsme zahájili výuku plavání. Samozřejmě se také
učíme. Zatím učivo opakujeme, abychom mohli na získané vědomosti navázat nové poznatky. V minulém
týdnu se prvňáčkové fotili pro MF Dnes. Jejich fotka bude zveřejněna v příloze 14.10.2016. O aktuálním
dění Vás budeme v průběhu roku informovat na www.zszaryby.cz .
PaedDr. Miluše Nováková

oslava 700. výročí narození Karla IV. v Základní škole Záryby

Zpráva za školku:
„OZNÁMENÍ Z MŠ – PRÁVĚ VYPLOUVÁME“
1.září 2016 jsme se znovu sešli v naší MŠ, - motto letošního školního
roku je „Plavba za poznáním“. Každý měsíc by se měli naši malí námořníci
seznámit s něčím novým a zajímavým při pomyslné návštěvě různých ostrovů a
míst. Spoustu věcí si budou moci také vyzkoušet sami jako členové naší „
společné posádky lodi“. Při naší plavbě nás budou doprovázet různí „důstojníci“,
kterými se mohou stát zaměstnanci MŠ, různí hosté v MŠ a v neposlední řadě
také rodiče, kteří se budou chtít zapojit do dění ve školce.
K naší velké plachetnici se občas přidají malé lodě, přivážející „obchodníky
s keramikou“, „ řečníky anglického jazyka“, mistra tance, kouzelníky a vědce se
svými pokusy či hudebníka s flétnou. Tyto návštěvy a ještě spousta jiných, nám
zpříjemní společnou celoroční plavbu. Naše cestování potrvá až do příštího léta,
kdy se vrátíme zpět do přístavu, odkud právě vyplouváme, abychom se rozloučili
s námořníky, kteří zvládnou všechny nástrahy plavby a stanou se z nich
„důstojníci“ zaoceánského parníku. Ale zatím jsme na začátku. Na plavbu jsme se pečlivě o prázdninách připravovali, pozvali
jsme si mezi nás také lektorku z programu Začít spolu paní Markétu Literovou, s níž jsme probírali téma spolupráce s rodinou,
které považujeme za velice důležité. Také jsme připravovali na naší plavbu kajuty v podpalubí a připravené prostory můžete vidět
na přiložených fotkách.
Měsíc září je ve znamení přípravy nové posádky na celoroční plavbu = poznáváme námořníky, ostatní posádku a prostory lodi,
seznamujeme se s pravidly potřebnými pro klidnou „plavbu“. V říjnu vyplouváme na první ostrov : „ostrov plný barev =
barevný“. O tom, jak se nám plavba daří a co na ní zažijeme, budeme podávat pravidelné zprávy. Věříme, že při našem putování
se někde setkáme i s vámi.
S pozdravem PLAVBĚ ZDAR se loučí posádka zárybské školkové plachetnice „Žababery“ .
Za Mateřskou školu Záryby, příspěvkovou organizaci
ředitelka Radka Blanárová
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ZPRÁVA PRO ZÁRYBKY: Příští setkání se koná v pátek 21.10.2016 na hřišti po 20.00hod. na téma BUDOUCNOST.

Dětský den 2016
Každý rok se v Zárybech pořádají různé akce. Jedna z těchto akcí je i dětské sportovní odpoledne,
které se letos konalo v sobotu 18.6.2016. Tuto činnost pořádala TJ Záryby ve spolupráci s dobrovolnými
hasiči ze Záryb. Pro všechny zúčastněné děti, které byly rozřazeny do několika věkových kategorií, se
připravily různé soutěže, jako například: jízda na kole, běh, skákání v pytlích atd. Poslední soutěží byl
desetiboj, při kterém se postupně obcházela různá stanoviště, na kterých se plnily zajímavé úkoly, jako byly:
stříkání vody na terč, střelba ze vzduchovky, zatloukání hřebíků, hod míčkem na cíl atd. Na všechny výherce
čekaly medaile a zajímavé odměny. Během přestávky mezi soutěžemi bylo k vidění cvičení psovodů. Dále
se děti podívaly do kabiny bagru. Po všech soutěžích následovalo opékání buřtů a následné dovádění v pěně.
Ta byla letos vylepšena o kropení dětí hadicí. Navíc se děti mohly vyřádit v nafukovacím hradě, který byl
pro tento účel postaven na fotbalovém hřišti. Jelikož bylo krásné počasí a vše bylo dobře připraveno, mohu
s jistotou tvrdit, že se dětský den všem líbil.
Bc. Michal Kutílek

Obec Baráčníků Záryby - Martinov
uspořádala dětské sportovní odpoledne.
Jak se již stalo tradicí, v polovině června se konalo dětské sportovní odpoledne. Stejně, jako několik
let nazpět, se organizace ujal Tomáš Mach. Na programu se spolupodíleli Sbor dobrovolných hasičů Záryby,
TJ Záryby a Obec Záryby.
Počasí dětem i pořadatelům vyšlo na jedničku. Sportovní odpoledne začalo závody v běhu, skákáním
v pytlích, jízdou na odrážedlech i kolech. Závody byly rozděleny do různých věkových kategorií.
Následoval hlavní závod ve sportovně dovednostním desetiboji. Každý závodník po ukončení desetiboje
dostal na posilněnou buřta.
Na programu se podílelo i spousta dobrovolníků. K vidění byl sochař pracující se dřevem a motorovou pilou
pan Antonín Boháč. Svou prací zaujal nejenom děti, ale i jejich tatínky. Stejně jako několik let nazpátek, tak
i letos medaile z perníku pro všechny závodníky upekla darem paní Anna Mňuková. Velké poděkování patří
rodině Reisingerových za věcné dary. Ochotnický spolek Záryby již několik let zisk z představení věnuje TJ,
a ta i letos tyto peníze použila mimo jiné na dětmi oblíbenou pěnu. Pěnu vyrobili hasiči SDH Stará Boleslav.
Starosta Petr Mašek za obec Záryby nakoupil hromadu sladkostí.
Další atrakce a doprovodný program popisuji u fotografií níže:

Za Obec baráčnickou napsala Hana Machová

Roman Roček stříbrný na mistrovství Evropy
V Itálii na jezeře Lago di Garda (místo Brenzone) se
30.7.- 6.8.2016 konalo Mistrovství Evropy v lodní
třídě fireball. Závodu se zúčastnilo 55 lodí z 10 zemí.
Mezi nimi byl i zárybský vicemistr Roman Roček se
svým kolegou Martinem Kubovým.
Výsledky mistrovství Evropy :
1.místo Švýcaři: Claude Mermod, Moser Ruedi
2.místo Češi: Martin Kubový, Roman Roček
3.místo Češi: Milan Čáp, Filip Procházka
O samotném utkání nám napsal Roman Roček:
Některé posádky na závody vyrážejí už ve čtvrtek. To proto, aby nám mohly pomáhat, až se
doplazíme my, co jsme si nechali odjezd na pátek a sobotu. Po příjezdu do třicetistupňového nočního vedra a
do kempu, kde jenom zaparkovat byl velmi náročný úkon, načínám teplou Plzeň a koupu se v potu. Říkám
si, už aby to všechno skončilo. Má mi domů přijít zedník na víkend, ze stavebnin přivézt materiál, a já se
válím na Gardě. Loď nám moc nejede, taky jsme dlouho nejezdili a bude to stát fůru peněz.
S takovouhle šedou myšlenkou jdu spát. No spát, ono to nějak nejde. Co chvíli přejede pár metrů pod
námi s řevem auto a na to já buran nejsem zvyklý.
Ráno nám při měření lodí kazí náladu pan měřič, který nechce pochopit, že plachta byla před třemi
lety proměřena a razítko které obdržela se poněkud smylo. Trval na proměření na místě. V tu chvíli jsem
záviděl přátelům, kteří s tím strávili dle jejich slov jen pět minut. Ovšem kampak na nás, spravily to slabý
fix a obtažení původních hieroglyfů původního měřiče páně Gemperleho. Po nás to udělala většina
přítomných, aby si ušetřila dohadování s tímhle borcem, který neváhal Švýcarům orazítkovat tři kosatky a
na připomínku, že to je proti třídovým pravidlům, odvětil něco v tom smyslu, že už toho v životě odměřil
dost a že ví co dělá.
Jdeme na trénink. Krásně a rovně fouká, svezení
je prima. Po čase ale vítr slábne, proto ježdění ve skupině
opouštíme a mažeme balit. Opět večerní vyčerpávající
vedro, něco teplého piva a kořalky neb musíme
potonizovat psýchu na spaní, mají totiž přijít v noci
bouřky. Ty přicházejí až nad ránem, odpoledne se však
udělá krásně a my vyrážíme místo zrušené rozjížďky na
odpolední trénink. Fouká naprosto luxusně a
tříkilometrové svezení na spinakru smazává všechny
deprese z minulých dnů a nejspíš i budoucích.
První závodní den je ve znamení autobusů (závod
nejkratší cestou z bodu A do bodu B bez zatáček a
křížení). Rozhodčí s naprostým klidem postavil
neregulérní trať, které odborně říkáme autobus, odstartuje autobus, nechává dojet autobus. A to prosím
jedeme rozjížďky mistrovství Evropy, za takovouhle nádheru by se nemusel stydět ani český rozhodčí Pepa
Čermák na Poděbradech a to pro jistotu obě rozjížďky.
Ten den naše výsledky nic moc, ale Milda Čáp dvakrát za jedna a Milan Hájek dvakrát za dvě, takže
radost pro český tým. Další dny začal ve slabším větru kralovat Švýcar Claud Mermod a vydrželo mu to až
do konce. V našem případě došlo k výraznému zlepšení, ale ani zdaleka to nestačilo na Mildu Hájka, který
se v celku v pohodě držel na dvojce. Bohužel, dvěma předčasnými starty se v závěru odsunul až na čtvrté
místo celkově. V mé duté hlavě utkvěl hlavně poslední závodní den, kdy se trochu rozfoukalo a rozhodčí
pochopili, že po autobusech fakt nikdo netouží. Vítr foukal chvíli od skály, chvíli z vody, málokdo se v tom
orientoval. Nejlíp to vyřešil Jirka Čechura s Jéňou Vilem a s přehledem vyhrál. Znáte to, když se s někým

těsně míjíte po startu, a on je za pár minut ve předu táákhle malinkej, říkáte si, kde soudruzi z NDR udělali
chybu? Potom, co točíme návětrnou bójku za třicítkou, následují dostihy, riskantní obraty. V našem případě
se šťastným koncem (většinou to tak nebývá). Nakonec z toho nebyl výsledek tak dramatický, ale ani žádný
šlágrhit. Krásný okamžik nastal v poslední rozjížďce,
kdy jsme se z patnáctky protlačili na pětku a po cíli
sledovali dojezd sedmi českých lodí za sebou
vedených Klárou s Jíťou. Moc pěkné. Celkově mám z
toho závodu dobrý pocit. Hodně jsme si to užili, tedy
až na ty výsledkový harakiri. Jachting mě úžasně bavil,
na lodi byla pohoda, za což Kubasovi (to je můj
kormidelník) děkuju.
Pak už bylo jenom vyhlášení výsledků s již
tradičním komolením jmen a neuvěřitelně úmorná
cesta domů v asi 500 km dlouhém štrůdlu za
vydatného deště.
P.S. Tento článek byl původně napsán pro jachtařskou
veřejnost.
Roman Roček

Pavel Novák přivezl zlato
a pověděl nám o svých úspěších během prázdnin:
16.7. a 17.7. jsme se zúčastnili 35. ročníku Zlatého
kahance v Těrlicku u Havířova. Motor byl po kompletní
repasi a nebyl čas na jeho nutné zaběhnutí. První
trénink byl pozvolný, s cílem nezničit motor a byl
z toho čtrnáctý čas, takže nic moc. Do druhého tréninku
jsem šel s jiným nastavením převodu a trysek a bylo
potřeba dost přidat na tempu. Jenže přišel vytrvalý déšť
a i přes vítězství v tomto tréninku jsem čas zlepšit
nemohl. V neděli jsem startoval z páté řady. Jakmile
zhasla světla, posunul jsem se na slušné šesté místo
v první zatáčce. Závod se jel celý za mokra a po velkém souboji na cílové čáře jsem o 0,03 sekundy zvítězil.
Byl to nečekaný výsledek s ohledem na to, že
start nebyl až do pátku vůbec jistý.
O víkendu 6. – 7.8. se celý náš tým přesunul do
známých Hořic v Podkrkonoší, kde se jela
Česká Tourist Trophy a mistrovství Evropy na
přírodních tratích. Oba tréninky jsem vyhrál a
všichni očekávali podobný výsledek i
v závodě. Vlastní chybou na startu jsem se o
bednu připravil a během prvních dvou kol jsem
musel ztátu dohánět. Dotáhl jsem se na vedoucí
trojici, ale i přes velikou snahu z toho lepší než
čtvrté místo nebylo. Lehké zklamání, ale na
druhou stranu jsem v závodě zajel svůj osobní
rekord na jedno kolo na této velice náročné trati. Takže jsem s víkendem spokojený. V září nás čekají
poslední dva závody, které rozhodnou o pořadí v letošním mistrovství. Závěrem bych chtěl poděkovat
celému týmu a hlavně rodině za podporu a servis, bez čehož by tyto výsledky nebyly.
Pavel Novák

pro Zpravodaj připravil Tomáš Mach

PŘEDSTAVUJEME

KOMUNITNÍ CENTRUM ZÁRYBY
Milí spoluobčané,
zřejmě ani Vám neuniklo, že během příštího roku se bude obecní úřad stěhovat do nových prostor a jeho stávající
sídlo - patrový domek s menším pozemkem v centru obce - se uvolní. Jsme skupina aktivních žen, které mají za to, že
by tu mohl vzniknout prostor pro setkávání, tvoření a vzdělávání. Místo otevřené pro všechny věkové kategorie: od
malých dětí s maminkami až po seniory. Z tohoto důvodu jsme založily spolek nazvaný Komunitní centrum Záryby a
tímto bychom Vám rády přiblížily naši ideu.
V prostorách stávajícího obecního úřadu bychom rády zřídily multifunkční komunitní centrum, které by dopoledne
mohlo být otevřeno pro malé děti s maminkami. Odpoledne by se tu mohly scházet školní děti v rámci volnočasových
aktivit. Byl by to ale také prostor pro setkávání dospělých, ať podpořený organizovanou aktivitou, např. sezonní
kreativní dílny, vzdělávací kurzy, promítání nebo zkrátka jen pro posezení u kávy, povídání a sdílení. Prostory a
vybavení by mohly využít také ostatní spolky a instituce, které v naší obci dlouhodobě a úspěšně fungují. Už jsme s
jejich zástupci začaly hovořit o vzájemné spolupráci.
Již jsme také požádaly zastupitelstvo obce o pronájem prostor stávajícího obecního úřadu. Věříme, že zastupitelé
shledají náš záměr přínosným pro další rozvoj společenského života v Zárybech. Mezitím spolupracujeme s MAS
Střední Polabí a vyhledáváme možnosti dotací a grantů. Chceme nabízet aktivity, které v naší obci nejsou prozatím
dostupné, ale zároveň vycházejí ze skutečných potřeb místních obyvatel.
Také proto jsme připravily menší dotazník, kterým nám pomůžete nasměrovat naše snahy. Věnujte tedy prosím
několik minut k jeho vyplnění. Vyplněný dotazník je možné doručit na obecní úřad či jej vhodit do schránky obecního
úřadu. Také ho lze vyplnit elektronicky na následující adrese:
http://www.survio.com/survey/d/H8R0M2D1Q7N8M5O8G (Odkaz na dotazník je přístupný také z www.zaryby.cz)
Budeme rovněž rády za každý námět, připomínku či podporu našeho záměru. Pište na kczaryby@seznam.cz.
Za Komunitní centrum Záryby,
Klára Pirklová, Petra Imlaufová, Radka Faltusová, Jana Urbanová
DOTAZNÍK
MOŽNOSTI KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V OBCI ZÁRYBY
V dotazníku je možné zaškrtnout více odpovědí. Dotazník je zcela anonymní. Byl vytvořen, aby zmapoval potřeby
obyvatel obce Záryby. Dotazník bude využit výhradně pro tento záměr. Tazatelem je spolek Komunitní centrum
Záryby, za podpory obce Záryby a zástupců obecních spolků. Získaná data nebudou postoupena žádné další straně.
1. Uvítali byste ve své obci centrum pro setkávání spolků, pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, případně služeb?
- ne - využívám jiných typů služeb a aktivit mimo obec
- ano - pro spolková setkání
- ano - pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
- ano - pro služby, např. pedikúra, kadeřnictví, manikúra, masáže
- ano - pro mateřské centrum
- ano - pro tematické večery a přednášky
- ano – jako místo volného setkávání s lidmi
2. V kterou denní dobu byste využili nabídky centra?
 dopoledne (8-11h)
 odpoledne (13-16h)
 pozdní odpoledne/ navečer (16 -18:30h)
 večer (18:30 – 21:30h)

3. Které varianty služeb pro děti a mládeže by Vaše rodina využila?
 společné aktivity pro maminky s dětmi do 4 let (8-11h)
 dopolední hlídání dětí bez přítomnosti rodičů kvalifikovaným personálem
 odpolední hlídání dětí bez přítomnosti rodičů kvalifikovaným personálem
 kroužky pro děti, které ještě nechodí do školy
 odpolední volnočasové aktivity školních dětí (13-16h)
 pozdně odpolední volnočasové aktivity školních dětí (16-18:30h)
 jiné ………………………………………………………………………………
4. Pokud byste využily služeb centra dopoledne, preferovali byste
 aktivity pro maminky s dětmi
 hlídání dětí
 služby knihovny
 prázdninové aktivity dětí a mládeže, příměstské tábory
 služby pro seniory, terénní služby- pedikúra, manikúra, masáže
 jiné ……………………………………………………………………………
5. Pokud byste využili služeb centra odpoledne, navštívili byste pravděpodobně:
 program pro předškolní děti
 program pro školní děti a mládež
 knihovnu s doprovodným programem
 spolkové aktivity, např. klub seniorů
 služby - pedikúra, masáže apod.
 jiné ……………………………………………………………………………………………
6. Které aktivity by zaujaly dospělé členy Vaší rodiny?
 spolková setkávání – setkávání baráčníků, zárybských žen apod.
 cestopisné přednášky
 sezónní kreativní dílny
 jazykové kurzy
 počítačové kurzy
 jiné kurzy - háčkování, vaření, sborový zpěv, modelářství, vázání květin apod.
 tématické výlety
 tématické přednášky
 filmový klub
 jiné ………………………………………………………………………………………….
7. Které aktivity by zaujaly Vaše děti?
 jazykové kurzy
 výtvarné kurzy, keramika
 hudební kurzy
 dramatický kroužek, taneční kroužek
 přírodovědný kroužek, rybářský kroužek
 kroužek vaření
 kroužek deskových her, hlavolamů, šachy
 tématická práce s počítačem, grafické programy
 klubovna pro mládež, stolní fotbal, šipky
 volnočasová klubovna s pedagogických dohledem
 jiné …………………………………………………………………………………………..
8. Chcete něco doplnit?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS!

(Naše) obec baráčnická
Jsem náplava přestěhovaná z východočeského (malo)města. V Zárybech bydlím sedm let, ale pořád se ledasčemu
divím, ledasčemu už ne (po dvaceti letech se prý nebudu divit už vůbec ničemu, tvrdí zárybské ženy). Už mi třeba
nepřijde zvláštní, že se tu lidé strojí do krojů, tancují jakýsi tradiční taneček zvaný Česká beseda a oslovují se tetičky a
sousedé. Ještě teda úplně nevím, koho jak oslovovat, kdo je kdo v místní hierarchii, pořád jsem ještě docela
nepochopila, co je to ta místní Obec baráčnická. Internet tvrdí, že vlastenecko-dobročinný spolek z konce 19.století a
nic moc dalšího. V každém případě jsem ale ráda, že jsem se nechala upsat do jejich řad, protože akční, to zas oni
jsou.
Jednou z posledních jejich (našich) akcí bylo svěcení kapličky sv. Anny ze soboty 16. července. Kaplička naposledy
vysvěcená r. 1968, zchátralá. Během dvou měsíců od prvotní myšlenky daná do pucu. Starosta (baráčník) po večerech
renovoval dveře podle dobových fotek.V dílně malířky Radky Faltusové (baráčnice) vznikal autorský obraz. Kapličku
přijel vysvětit staroboleslavský probošt Libor Bulín (ten zatím baráčník není, ale třeba i to dopadne). Koňský povoz,
hudební produkce, občerstevní, vše bylo od baráčníků, které nikdo příliš neorganizoval, protože oni prostě tak nějak
vědí, co, kdy a jak. Tohle jemné umění sebeorganizace a sousedské diplomacie je něco, co vás město nenaučí. A
troufám si říct, že to nefunguje ani na každé vesnici. Zárybští jsou zkrátka specialita!
Posezení po akci bylo v pravém slova smyslu sousedské. Kdo jste jej promeškal, budete mít příležitost za nedlouho.
Baráčníci se totiž uvolili letos organizovat i svatomartinské posvícení. Datum, čas a místo je dáno: 12. listopadu, 9:00,
Martinov. Uvidíme, co ten vlastenecký spolek jeden a půl století starý, vymyslí. Přijďte!
Za Obec baráčnickou jejich čerstvá členka
Klára Pirklová

Veselá věda – kurzy pro zvídavé děti
Baví tě pokusy? Chceš si vyrobit bublifuk, limonádovou raketu nebo sliz? Přijď mezi nás!
Pro žáky MŠ a prvního stupně ZŠ plánujeme od října nově otevřít kroužky v místní školce a škole. Kroužek pro děti
ze školky se bude konat každé úterý od 15 do 16 hodin, pro děti ze školy pak každý čtvrtek od 14,30 do 15,30 hodin.
Podmínkou přihlášení není bydliště v Zárybech ani navštěvování místní školky/školy.
Přihlašování probíhá pouze přes webové stránky veselaveda.cz, kde se přes tlačítko „> přihlásit online“ dostanete na
registrační formulář, na kterém vyberete nejprve Kraj: Středočeský a následně Město: Kostelec nad Labem! Bližší
informace získáte na uvedených stránkách nebo mě můžete kontaktovat na e-mailu: jana.urbanova@urbanovi.eu.
Ing. Jana Urbanová, lektorka

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Zárybští motorkáři o prázdninách nezaháleli!
Členové Moto Clubu Free Riders byli v průběhu letních měsíců obzvlášť aktivní. Kromě
standardních vyjížděk a pravidelných schůzí se členové clubu zúčastnili tří větších akcí.
Hned první týden v červenci se celkem 6 jezdců a jezdkyň vydalo na moto dovolenou na
Slovensko. Celá skupina se utábořila v Liptovském Mikuláši, odkud podnikala každodenní výpravy po místních dobře upravených
cestách. Zajeli jsme si okruh kolem Vysokých Tater a navštívili také Nízké Tatry a Velkou Fatru. Příjemným zpestřením pak byla
návštěva Spišského hradu. Večerní posezení se samozřejmě nemohlo obejít bez ochutnávky místních specialit.
Nejvýznamnější akcí clubu byla účast na Anenské pouti v Zárybech. V aleji u fotbalového hřiště Free Riders postavili stan a
zaparkovali své stroje, které přilákaly a zajímaly množství kolemjdoucích. K vidění byly také historické závodní motocykly pana
Pavla Nováka nebo taktéž historické motokrosové stroje, které vystavil pan Václav Mareček. Když připočteme návštěvu
spřátelených klubů Ovčárští Barbaři a Tučapští Zlobři, bylo v sobotu 23. července v Zárybech k vidění celkem 37 motocyklů.
V úterý 6. září měli Free Riders na své pravidelné členské schůzi vzácnou návštěvu. Do Záryb totiž zavítalo 6 zástupců Pit Bulls
MC z Brandýsa nad Labem. Tento moto club je nejvýznamnějším v celém regionu a bylo nám velkou ctí přivítat jeho členy. Ti se
dozvěděli více o historii Free Riders, prohlédli si naši klubovnu a fotky i videa z našich akcí. Na závěr pak pozvali členy našeho
clubu, aby na oplátku navštívili klubovnu Pit Bulls v Brandýse, což je pro náš club velká pocta.
S koncem léta však naše aktivity nekončí. Od pátku 30. září do neděle 2. října je v plánu celoklubová rozlučka a uzavření
motorkářské sezóny, která proběhne v Peci pod Sněžkou.
Za Moto Club Free Riders,
Jiří Sládek ml.

„Druhá vícemiss v Mistrovství České republiky v pole dance ve dvojicích Ivana Cincibusová ze
Záryb zve všechny zájemce o zdravý pohyb do INDEPENDANCE STUDIA!"

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

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

ÚMRTÍ

„Nejsmutnější loučení je s mámou …“, ve známé písničce i v životě pravdivé. V prv ním prázdninovém
měsíci 15.7.2016 ve věku 85 let zemřela paní Marie Burešová. Odešla sympatická a milá paní. Svým blízkým
bude chybět. Cítíme s vámi.
Už nikdo nikdy nespočítá, kolika dětem pofoukala bolístky, naučila zavazovat tkaničky, v jakých rukou se
drží příbory, atd., jako starostlivá učitelka a později ředitelka zárybské mateřské školy paní Božena Vojtěchová.
Přitom ještě stihla mít spolu s manželem krásnou zahrádku, nezapomenutelné byly její fialky za okny udržovaného
domku. Zemřela 15. srpna 2016 ve věku 84 let. Nezapomeneme.
V 92 letech, 15.srpna 2016 navždy odešla paní Jiřina Kormundová, posledních 6 let svého života žila v
rodině u dcery Evy v Martinově, která se o ní vzorně starala a za to jí patří dík. Zemřela pracovitá žena, která ráda
četla a zpívala. Čest její památce!
Nechce se tomu věřit, že už nikdy nepotkáme paní Alenu Štemberovou. l. září 2016, krátce po 80.
narozeninách jí zlá nemoc ukončila život. Budeme si ji pamatovat, jako pečlivou ředitelku zárybské základní
školy, obecní kronikářku, knihovnici, členku sboru pro občanské záležitosti, redaktorku místního Zpravodaje a
všude tam, kde byly děti. Její rodina v ní ztratila obětavou a báječnou manželku, maminku, babičku, prababičku
a my na obecním úřadě skvělého parťáka. Paní Alenko, děkujeme Vám za všechno a také, že jste tu s námi byla.
Snad každý člověk si ve shonu všedních dní představuje svůj důchodový věk jako oázu klidu a plnění
toho, na co nejdříve nebyl čas. Škoda, že panu Zdeňku Trombikovi nebylo dopřáno, aby si tento věk
vyzkoušel. Zemřel 10. září 2016. Bylo mu teprve 62 let. Čest jeho památce!

==========================================================================
VZPOMÍNKA
Dne 8.9.2016 se zarmoucení občané Záryb přišli v kapli na hřbitově v Lobkovicích rozloučit s bývalou kronikářkou obce
Záryby, paní Alenou Štemberovou, která ve svých 80ti letech podlehla zákeřné nemoci. Rodina ztratila manželku, maminku,
babičku, prababičku, sestru, tetu a švagrovou. Obec Záryby ztratila členku Sboru pro občanské záležitosti, bývalou učitelku a
ředitelku základní školy, činovnici v místní Tělovýchovné jednotě Záryby, z.s. a v Obci Baráčníků tetičku vzdělavatelku.
Když mi předávala v polovině roku psaní kroniky obce, už asi tušila, že tu s námi moc dlouho nepobude. Budeme na ni všichni
vzpomínat, protože se každému z nás, kteří se zúčastňujeme společenského života v obci, zapsala do paměti. Čest její památce!

JUDr. Ivana Cincibusová, kronikářka obce Záryby

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Štemberova děkuje spoluobčanům za účast na posledním rozloučení s maminkou paní
Alenou Štemberovou. Rovněž děkují za projevy soustrasti a za květinové dary.

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci září, říjnu a listopadu oslavili a oslaví své významné životní jubileum.
60 roků

1. 9. Růžena Školáková
29.11. Jaroslava Nováková

65 roků

12.10. Marie Syrová
19.10. Eduard Školák

70 roků

19.10. Mária Ročková

80 roků

4.9. Miloslava Nováková

85 roků

10.9. Antonín Štembera

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

=======================================================================================
NAROZENÍ MIMINKA

V měsíci červenci se rodičům Vladimíře Volfové a Ondřejovi Nagy narodila dcera Laura.
Malé Laurince a jejím rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
========================================================================================
SŇATKY
V měsíci červenci uzavřeli sňatek Josefína Zdeňka Ježková a Nikola Václav Hanušů.
V měsíci srpnu uzavřeli sňatek Jana Kůlová a Petr Suchomel.
Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.
========================================================================================

VZPOMÍNKA
Dne 28. června 2016 uplynul rok od úmrtí naší drahé maminky a babičky paní Věnceslavy Procházkové.
Na její lásku a péči nezapomenou dcera a syn s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

========================================================================
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 22.9.2016. Tiskne
Blesková tiskárna s.r.o. Záryby, Martinov 350.

