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Vážení spoluobčané,
v tomto roce jsme se opět s naší mateřskou školou rozhodli v rámci rozsvícení obecního
stromečku, uspořádat dobročinný jarmark pro Nadaci Leontýnka a opravdu se to povedlo,
protože se vybrala krásná částka 20 000 Kč, která určitě udělá hendikepovaným dětem velkou
radost. Letošní program byl podstatně delší než loňský a určitě vás všechny zaujal. Moc a moc
děkuji všem účinkujícím, kteří byli prostě fantastičtí a všechny nás nadchli svým nasazením a
dovednostmi. Rovněž musím poděkovat všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě celé
akce a také na výrobě různých dárkových předmětů, které se prodávaly na jarmarku.

Přeji vám krásné a radostné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a štěstí v novém
roce 2018.
Petr Mašek – starosta obce

Zprávy z obecního úřadu
Upozornění na přesun agend městského úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
Oznamujeme, že oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů z MěÚ Staré Boleslavi,
Mariánského náměstí č.p. 28 a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů z Biskupské 7, Prahy 1 se přesunulo
na nové pracoviště v Brandýse nad Labem, ulice Ivana Olbrachta č.p. 59.
Úřední hodiny jsou stejné: pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod., úterý a čtvrtek od 8,00 do 15,30 hod. s polední přestávkou od
12,00 do 12,30 hod.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Žádáme občany, aby nevhazovali igelitové pytle do kontejnerů na bioodpady
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ČEZ bezplatná linka hlášení poruch elektřiny 800850860

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Strategie, která přinese střednímu Polabí 78 milionů, schválena
Chcete-li žádat o evropské finance, čeká vás opravdu hodně práce. Musíte si vyhledat příslušné
ministerstvo, které má na starosti danou oblast. Musíte si počkat na správnou výzvu, do které váš projekt
zapadne. Musíte si nastudovat obsáhlou dokumentaci a sepsat vyčerpávající žádost o podporu. Nebo se obrátíte
na svou místní MASku v případě, že má schválenou strategii. Do středního Polabí přišla poslední listopadový
pátek opravdu výborná zpráva. Strategie MAS – Střední Polabí byla po třech letech intenzivní práce schválena.
Brzy se budou rozdělovat peníze.
Schválená strategie znamená pro střední Polabí 78 milionů navíc, které se v následujících letech rozdělí
prostřednictvím místních výzev. První výzvy budou vyhlášeny už na začátku roku 2018, další budou následovat
v průběhu roku i v roce 2019. Podpořena bude například výstavba cyklotras, rekonstrukce cyklostezek, výstavba a
provoz komunitních center, rekonstrukce škol a školek nebo výstavba a provoz sociálních podniků. Další peníze
půjdou do zemědělství, do nezemědělského podnikání a na podporu místních výrobků. Úplně první výzva je
plánovaná na leden 2018 a bude zaměřená na podporu příměstských táborů a školního klubu.
Každá Místní akční skupina (zkráceně MASka) působí na přesně vymezeném území, pro které vyblokuje peníze
z evropských fondů. Do regionu MAS – Střední Polabí spadá 16 obcí, mezi nimi i Záryby. Po schválení velmi
podrobné strategie, čítající stovky stránek, může MASka vypisovat vlastní výzvy, do kterých se hlásí místní žadatelé.
„Žadatele z 16 obcí budou soutěžit pouze mezi sebou, ne s celou Českou republikou, jak je tomu ve výzvách
napřímo", vysvětluje jednu z výhod MAS její manažerka Barbora Roušarová.
Další výhodou MASky je intenzivní podpora, kterou kancelář MAS poskytuje žadatelům. Pořádá semináře přímo
v regionu, poskytuje osobní konzultace a zajistí pro své žadatele všechny nezbytné informace. “Bezplatné konzultace
poskytujeme přímo v naší kanceláři, která se nachází na zámku v Brandýse nad Labem,“ říká Barbora Roušarová.
„Žádost píšou žadatelé sami, ovšem v případě, že si nevědí rady, je nablízku pomoc,“ dodává.
„Hodnocení projektu dělají zástupci členů MAS, tedy místní lidé, kteří znají místní potřeby,“ vysvětluje proces
hodnocení Barbora Roušarová. „Jsme rádi, že se nám povedlo dotáhnout schválení strategie do konce, a vybojovali
jsme tak peníze pro naše území. Jsou to peníze navíc, o které by region bez Místní akční skupiny přišel,“ doplňuje na
závěr.
Žadatelé, kteří mají zájem o podrobnější informace z MASky, mohou už nyní využít osobní konzultace v kanceláři
MAS. Další informace budou postupně přibývat na webu www.strednipolabi.cz. Těšit se můžete i na informační
semináře. Ve středním Polabí bude zkrátka o něco živěji než běžně.
převzato z MAS – Střední Polabí

Podzimní přistávání s „Beržou“
Nejprve jsme se se školkovým letadélkem jen seznamovali – s jeho posádkou, s prostředím, s cestujícími, ale také
s pravidly na palubě. Dnes jsme již s ní navštívili různá místa a dozvěděli se spoustu zajímavostí, jako třeba v podzimním lese
za skřítkem podzimníčkem, také jsme u nás přivítali varieté Agnes.
Na některá místa jsme s sebou vzali také celé rodiny. Například drakiáda se nám letos vydařila a draci krásně lítali, protože i
počasí nám přálo. Další vydařenou společnou akcí bylo tvoření strašidel z dýní, které nám okolo školky udělaly trošičku
strašidelnou atmosféru.
Jme moc rádi, že máme stále dobré spojení s domácími letišti. Jen díky tomu můžeme s Beržou zažívat spoustu zážitků navíc.
Máme také žážitky s dalšími pasažéry na naší palubě. Jednou z nich byla paní Milada Bacovská, která s dětmi vyráběla krásná
přáníčka, která jsme prodávali později na jarmarku. Všechen materiál a pomůcky si přinesla a my jí touto cestou velice
děkujeme.
Stejně tak musíme poděkovat další cestující, kterou byla paní Mňuková – umělkyně ve zdobení perníčků, která nás navštěvuje
již pravidelně a snaží se nám své umění předat (zatím ovšem bez velkého úspěchu, ale je trpělivá) a my jí za její trpělivost moc
děkujeme.
Cestování zvládáme nejen v letadélku, ale i autobusem, s nímž jezdíme na plavání. Poslední návštěva v neratovickém bazénu
byla neobvyklá, setkali jsme se tam s mikulášskou družinou viz foto. Čekali jsme je až druhý den ve školce, ale přišli dokonce
několikrát. Jednou v podobě dětí ze základní školy, které nám udělaly velkou radost a byly ve svých maskách opravdu šikovné
a přesvědčivé a druhý den přinesla dárečky družina – Mikuláš, čert a anděl. Moc jim za ně děkujeme a těšíme se zase za rok na
viděnou. Viz foto.
Při našem posledním přistání jsme již navštívili země na severu a připomněli jsme si blížící se adventní čas a také to, že dělat
někomu radost může být příjemné nejen obdarovanému, ale i nám. Využili jsme pozvání hlavní organizátorky akce paní Hany
Machové k účasti na tradiční akci rozsvícení zárybského vánočního stromečku, která se konala letos v pátek 1.prosince. Na
této naší „letecké“ zastávce jsme mohli vidět, že když se lidé spojí a domluví, může se uskutečnit opravdu velká akce. A ta se
letos opravdu povedla. Počasí nám přálo, výrobků bylo mnoho a touto cestou za ně všem, jenž přispěli moc děkujeme. Také
prodávající ze stánků a u občerstvení zaslouží velké poděkování, že vydrželi ve své funkci až do konce jarmarku. Velké
poděkování bychom také chtěli vyjádřit představitelům obecního úřadu a všem, kteří pomáhali jak s přípravou, tak s úklidem.
Bylo to celé skutečně obdivuhodné. Není umění si celou akci nechat zrealizovat za peníze, ale uskutečnit něco takového pouze
s dobrovolníky, to opravdu potěší. Všichni známe z pohádek, že dělat dobré skutky je hezké a vyplácí se to. A proto vám
chceme oznámit, že všichni, kteří jste se této akce zúčastnili, na sebe můžete být pyšní, neboť výtěžek z jarmarku je mnohem
větší, než v minulém roce, rovných 20 000 Kč bude přeposláno na účet Nadace Leontýnka a tyto peníze umožní 7 nebo 8
dětem přidat se k ostatním na letním táboře. Rozsvítíme tím další světýlka – světýlka štěstí a radosti v temném světě
nevidomých dětí. Přejeme jim krásné zážitky na táboře a spoustu báječných lidí a kamarádů okolo sebe.
Je čas se s Beržou vrátit zpět na domácí letiště – potěšit se s těmi nejbližšími a zažít to, co s Beržou nemůžeme – krásné
rodinné Vánoce.
Naše posádka vám přeje, ať jsou co nejveselejší a ať je klidný a příjemný také rok 2018.
Hodně štěstí a dobré zdraví všem ze Záryb přeje letecká základna mateřské školy.

Podzim malých hasičů

Tentokrát jsme minulou sezonu ukončili až 1.9. a to naplánováným výletem do Sloupu v Čechách. Na koupání už to
nebylo a také počasí nám moc nepřálo, přesto si troufám říct, že si všech 16 soptíků a 4 vedoucí výlet užili.
Odjeli jsme v pátek 1.září a v sobotu k večeru jsme se vrátili. Za tu dobu jsme stačili navštívit skalní divadlo, jeskyni, v níž se
natáčekla pohádka S čerty nejsou žerty. Prohlédli jsme si okolí skalního hradu a někteří ze soptíků si tím připomněli svůj pobyt
tady před několika lety na škole v přírodě. Noc jsme přečkali v chatkách na místním koupališti. Při cestě zpět jsme navštívili
hrad Housku a v něm si prohlédli maketu pekla. Zážitků jsme si přivezli dost, přestože nás celou dobu trápilo deštivé počasí.
Od září nám začala nová soutěžní sezona. Přihlásilo se nám pět nových členů, ale zároveň se nám 3 odhlásili. Trošku nás mrzí,
že se našli i malí hašiči, kterým po několika společných letech nestojíme ani za to, aby nám řekli, že už chodit nebudou.
Mysleli jsme si, že krom jiných věcí učíme soptíky také zodpovědnosti.
Teď na podzim máme za sebou dva závody, na které jsme se poctivě připravovali a přípravu nepodcenili zejména ti mladší a
vyplatilo se jim to.
Závodů požární všestrannosti se bohužel nemohlo zúčastnit družstvo přípravky, protože nám onemocněly děti neštovicemi. O
to větší radost nám udělal úspěch nově vzniklého družstva mladších hasičů 6-8 let, kteří se umístili na nečekaném 2. místě. Ale
i umístění ostatních dvou družstev při tak velké konkurenci bylo velmi pěkné. Tyto závody proběhly koncem října a teď
v listopadu jsme se zúčastnili libišského čtyřboje. Zde již byla přípravka. A opět zabojovala a přivezla další v pořadí již 9.
pohár pro naše malé hasiče. Umístili se na krásném 2. místě a domů si přivezli i hezké barevné medaile, viz foto. I ostatní
mladší družstva se snažila, jen starší tyto závody podcenili. A dalo by se říct, že svým kamarádům to svou nepozorností
pokazili a ve své skupině zůstali na posledním místě.
Ti, kteří mají o náš hasičský sport opravdu zájem, to ale napravili svou účastí aktivitou při vánočním jarmarku a pomocí ve
stáncích, děkujeme, i oni totiž mají svůj podíl na získání velice pěkného obnosu peněz pro Nadaci Leontýnka.
Teď nás do konce roku čeká na schůzkách jen zábavná činnost a po novém roce se začneme připravovat na uzlovanou, která
bude v únoru. Opět budeme malovat obrázky do výtvarné soutěže. Na to je ale ještě čas, ještě si mezi tím užijeme vánoční
prázdniny a snad i sněhové radovánky. Uvidíme se u Betlémského světla a pokud ne, tak vám přejeme všem klidné a příjemné
Vánoce a dobré zdraví v roce 2018 vánoční soptíci.

Z akcí v mateřské škole

Vážení spoluobčané, rok se s rokem opět sešel, připravujeme se na
vánoční svátky a příchod nového roku.
Každoročně si připomínáme zvyky a tradice, které k tomuto období
náleží. Letos jsme si je spolu s dětmi připomněli v historickém centru Kutné
Hory. Na tuto exkurzi navážeme vystoupením dětí dne 19. 12. 2017 od 16:00
hodin v areálu školy. Děti Vám připomenou tradice a navodí kouzlo Vánoc.
Srdečně Vás všechny zveme.

Dovolte mi, jménem celé školy, popřát Vám nejen hezké Vánoce ale i mnoho
úspěchů v novém roce.
PaedDr. Miluše Nováková
PS. Od 19. 12. 2017 si můžete přijít zazvonit k Ježíškovi na zvonek štěstí pro
splnění Vašich přání.

Projekt technologie 21. století
21. století nám nabízí mnoho vyspělých technologií, které lze využít i ve
výuce. Ve 4. a 5. ročníku jsme si takovou výuku vyzkoušeli. Model tohoto učení
se nazývá 21st Century Learning Design Rubrics (21CLD).
Uvědomujeme si, že je nutné v 21. století u žáků rozvíjet využívání
moderních technologií při výuce.
Naše výuka začala tím, že jsme si vyslechli nahrávku písničky, kterou nám
poslali e- mailem žáci 5. A ze základní školy v Praze. Písnička měla název
Muzikantská rodina. Do projektu byly zahrnuty 2 pražské školy a naše škola
v Zárybech. Poté následovala hodina, kdy se všechny tři třídy spojily přes skype,
píseň jsme si zazpívali společně. Nejtěžší část pro žáky byla ta, při které každá
třída dostala dvě sloky písně rozstříhané na kousky. Museli složit píseň, najít
v textu slova, která tam nepatřila, z nich složit část vzkazu, který připravily paní
učitelky, a zároveň se společně domluvit, aby každá třída měla celý vzkaz. Ve
vzkazu se dozvěděli, že odměnou za jejich práci jim bude společné setkání na
Karlově mostě při poznávací vycházce po Praze. Vycházka po Praze zahrnovala
Karlův most, výměnu stráže na Pražském hradě, prohlídku katedrály sv. Víta.
Pro žáky byla zábavná taky jízda metrem, kterou jsme si skvěle užili.
Tento typ učení nebyl pouze zábavný, ale zároveň si žáci osvojovali řadu
dovedností: spolupráci, budování znalostí, řízení sebe sama, řešení problémů.
Miroslava Jasenská
učitelka ZŠ Záryby

7. 12. Základní škola Záryby navštívila Kutnou Horu

JAK JSME NASTARTOVALI

Tak nastartovat se nám podařilo. A to je základní předpoklad budoucí jízdy 
Budovu Komunitního centra Záryby do dnešního dne pravidelně využívá, nebo jednorázově navštívilo přes
600 obyvatel Záryb, Martinova a blízkého okolí. Každý den je živo. Rozšiřujeme tým aktivních členů dobrovolníků a v dopoledních hodinách se začaly scházet maminky s dětmi. Maminky, ale i tatínky,
babičky a dědy spolu s dětmi zveme nejen do herny, ale také každou první středu v měsíci na zajímavé
semináře. Aktuální témata jsou vyvěšena nejen na webu a facebooku, ale také na nově umístěné vývěsce
vedle vstupu do komunitního centra. Přibude také pěkně provedené venkovní logo. SLEDUJTE NÁS!
V druhém pololetí budou pokračovat všechny dosavadní pravidelné aktivity- Soptíci, Pionýr, Pokusy a hry a
Výtvarná dílna. Kdo by se chtěl přidat – volejte, nebo pište na níže uvedené kontakty!
Průběžně přijímáme také hmotné dary. Aktualizovaný soupis specifických potřeb bude k nahlédnutí na
vývěsce. Ale vlastně máme stále nedostatek toaletních a hygienických potřeb. To víte, kapesníků není nikdy
dost. A děti mají pořád u nosu nudle – to je snad jejich úplně nejvýraznější vlastnost.
Osobně se těším na seminář lektorky Lucie Smolíkové „o surfování na netu, googlování, tagování,
youtuberech apod.“. Název by snad mohl být JAK NASTAVOVAT HRANICE, ABY DĚTEM ONLINE
SVĚT NEPŘEROSTL PŘES HLAVU. Seminář je plánovaný 8. března 2018.
A nakonec otázka: Měly by vaše děti (od 3. třídy) zájem o kroužek Základy programování? Oslovili jsme
zkušené lektory z Toušeně, ale nevíme, zda by byl o takový kroužek zájem. Pokud ano, pošlete nám, prosím,
zprávu.
Ještě Vám chceme popřát krásný konec roku a do toho dalšího dostatek sil ke každodenní práci, lásku a
přátelství!
Za KC Záryby Radka Faltusová
e-mail: kczaryby@seznam.cz
facebook https://www.facebook.com/kczaryby/
telefony 605 734 985 (Klára Pirklová), 606 348 352 (Petra Imlaufová)
Z akce tradiční svatomartinské posvícení

Vichřice
Cyklón Herwart, který zasáhl 29.října střední Evropu, napáchal škody i u nás v Zárybech. Jednotka
dobrovolných hasičů vyjížděla celkem třikrát a to ke spadlým stožárům elektrického vedení. Všem hasičům
vždy přišla zpráva se všemi potřebnými informacemi, přímo z ústředí. Poprvé jsme vyjížděli přibližně
v 9:30 hod. do Martinova, kde se jednalo o dřevěný sloup, který spadl přes hlavní komunikaci. Po
zhodnocení dané situace, jsme okamžitě uzavřeli cestu a následně jsme sloup ze silnice odstranili. Chvíli po
poledni jsme jeli opět do akce. Tentokrát na nás čekalo odklizení spadlého sloupu na Třešňovce. Práce to
byla namáhavá a také dost nebezpečná, ale i zde jsme všechno zvládli s přehledem. Nakonec jsme byli
přivoláni k velmi nebezpečně vykloněnému dřevěnému sloupu. Nejdříve jsme opět zhodnotili danou situaci
a následně jsme odstřihli napnutý telefonní kabel od domu. Po uvázání lana byl sloup v rychlém sledu
naříznut a stržen mimo pozemek paní Syrové, kam by za normálních okolností pravděpodobně spadl. Po
rozřezání a odklizení jsme se vrátili na základnu. Naštěstí se všechno obešlo bez zranění. V průběhu dne
jsme již neměli žádný další výjezd.
Již tradičně se v neděli 24.12.2017 od 10.00 hodin koná v místní hasičské zbrojnici Betlémské světlo.
Tímto bychom vás chtěli jménem celého SDH na tuto akci srdečně pozvat.
SDH Záryby by vám také touto cestou rádo popřálo krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví
do roku 2018.
Bc. Michal Kutílek

Dovolte mi, abych poděkoval všem členům naší jednotky požární ochrany obce, kteří se opět velice
obětavě bez ohledu na svůj víkendový program, účastnili likvidace následků větrné bouře, která nás
postihla ze soboty na neděli 28. – 29.10.2017. Nejvíce škod napáchala na nadzemním vedení telefonů v
obci, kdy byly zlomeny tři sloupy a musely být rozřezány a odstraněny z komunikací. Kluci........, díky
moc. Petr Mašek

Naše obec baráčnická
I během letošního roku se Obec baráčníků v Zárybech rozrostla. Sice jen o pár členů, ale každý nový
člen je přínosem. Kde je víc lidí, je víc nápadů a pomocných rukou.
V některém z minulých čísel Zpravodaje jsem Vám představila několik členů konšelstva, skupiny,
která je základem každé baráčnické obce. Už víme, kdo je pantatínek, panímaminka, rychtářka i
místorychtář. Ale mezi konšely jsou i další důležité posty.
Tak například syndik, který se stará o dobrý a prospěšný chod obce a který by měl být ve styku
s ostatními obcemi župy. Má mít dobrý postřeh a pozornost, aby mohl včas zařídit a připravit vše potřebné,
co je obci prospěšné. Připravuje program všech zasedání, upozorňuje na důležité body jednání a nesmí
připustit, aby důležité body nebyly projednány. Vyřizuje veškerou korespondenci, vypracovává a posuzuje
návrhy smluv. Prostě syndik je člověk, který má přehled, rozhled a předvídavost. V naší obci tuto funkci
zastává Miroslav Blanár.
Dalším členem konšelstva je berní. U člověka, který vykonává tuto funkci, se předpokládá, že je
poctivý, čestný a dobrý hospodář, neboť se kolem něj točí veškeré finanční dění v obci. Jeho úkolem je
starat se o veškeré finanční záležitosti a vést přesné záznamy o výdajích a příjmech. Tuto zodpovědnou
funkci zastává Zdeňka Kutílková.
Pojmenování veškerých funkcí je takovou vzpomínkou na staré časy, ale mnohdy vyvolají i úsměv na
tváři. Jako třeba slídilové a slídilky. Také tetičky máme v Zárybech zatím dvě, Libuši Rychnovskou a Helenu
Kalinovou. Kontrolují především berní, jak hospodaří s finančními prostředky. Je samozřejmostí, že se musí
jednat o osoby svědomité a se smyslem pro pořádek. Dohlíží také na to, aby se s veškerým majetkem
zacházelo a hospodařilo tak, aby nevznikly škody. A ještě jednu důležitou povinnost mají: na valném
volebním zasedání požádají o udělení výprostného – souhlasu s ukončením funkcí pro celé odstupující
konšelstvo.
Aby obec baráčníků dobře fungovala, schází se konšelé několikrát za rok. Rychtářka všechny
seznámí s děním v ostatních obcích naší župy, pohovoří se o akcích uplynulých i budoucích, navrhují se další
možnosti zlepšení života v naší obci… Rozhodně nechceme být nějakou strnulou a nevýznamnou skupinou
lidí, kteří se jen obracejí k dávné minulosti. Chceme, aby žití v naší obci bylo příjemné, rádi pobavíme nejen
naše děti, ale i sebe. Myslím, že řada akcí během roku, kde baráčníci spolupracují, je toho důkazem. Pokud
se zajímáte, co se děje v Obci baráčnické v Zárybech, přijďte na valné volební zasedání.
A ještě přání všeho krásného, spokojenosti, lásky a pevného zdraví do nového roku 2018.
Petra Imlaufová

Vážené tetičky a vážení sousedé,
srdečně Vás zveme
v sobotu 17. února 2018 ve 14 hodin do místní sokolovny na
VALNÉ VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ OBCE BARÁČNÍKŮ
Zasedání bude zpestřeno kulturním vystoupením a hudbou.
Na občerstvení se mohou podílet všechny tetičky.
Kroje a svéráz jsou vítány.

Pokračování fota k titulní stránce

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci prosinci a lednu oslaví své významné životní jubileum
50 roků

25.1. Pavel Mareček

60 roků

17.1. Jaroslava Novotná

75 roků

20.12. Zdeňka Schützová

80 roků

26.12. Eduard Vršovský

82 roků

27.1. Jaroslava Nováková

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci červenci se rodičům Zuzaně Traxmandlové a Martinovi Kabíčkovi narodila dcera Linda.
V měsíci listopadu se manželům Janě a Ondřejovi Urbanovým narodil syn Vojtěch.
V měsíci listopadu se manželům Veronice a Petrovi Panuščíkovým narodila dcera Žofie.
Malé Lindušce, Vojtíškovi, Žofince a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

ÚMRTÍ

14. října 2017 nás navždy opustila paní Marie Krkavcová ve věku 81 let. Veliké smutno bude jejím
dcerám s rodinami a také žlutým kytičkám, o které pečovala na předzahrádce před domem, ve kterém žila.
Hodní lidé by neměli umírat. Nezapomeneme!
Dne 6. listopadu 2017 se uzavřela životní pouť našeho rodáka a spoluobčana pana Otty
Černého. Nemoc ukončila jeho život v 87 letech. Upřímnou soustrast pozůstalým.
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