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Vážení spoluobčané!
Dnešní úvodník můžeme pojmenovat „Pozvánka na velikonoční vystoupení“, které se bude
konat v areálu školy v pátek 15. dubna od 16.00 hodin.
Na co se můžeme těšit? Na programu budou výstupy z projektu Velikonoce. Kdo se na něm podílí?
Žáci 1. – 5. ročníku, kteří byli rozděleni do smíšených skupin. Projekt navazuje na uctívání tradic
během roku. Na Tři krále a na oslavu masopustu jsme uspořádali průvod obcí. Na popeleční středu
jsme vyhlásili projekt Velikonoce. Tento den jsme si vybrali proto, že v církevním svátku se zahajuje
čtyřicetidenní půst. Nastává čas střídmosti a rozjímání. Během půstu se většinou pojídala čočka, hrách,
sýr, chléb a brambory.
Každá ze šesti předvelikonočních nedělí má své jméno. První má název pučálka, černá nebo
liščí. Proč liščí? V noci, tak aby děti nevěděly, matky pekly postní preclíky, posypané mákem a solí. Ty
pak navlékly a rozvěsily na stromech kolem stavení. Ráno, když se děti probudily, říkaly jim, že tudy
běžela liška a nechala na stromech preclíky. Proč černá? Vzhledem k začínajícímu půstu oblékaly ženy
v tento den černé šaty. Proč pučálka? Pučálka je opražený a okořeněný napučený hrách, typický postní
pokrm.
Druhá neděle se nazývá pražná podle starodávného pokrmu zvaného pražmo, upraveného
z upražených obilných zrn na kaši nebo na polévku.
Třetí se nazývá kýchavá. Ve středověku se ten den konaly bohoslužby na ochranu proti moru.
Ten se zpočátku projevoval kýcháním. Přání „Pozdrav Pán Bůh“,které dodnes říkáme kýchajícím, nás
má ochránit před nemocí.
Čtvrtá se nazývala družná. V tento den se scházela mládež k družnému veselí.
Pátá smrtná. Její název pochází od zvyku vynášení smrti – Morany. Ta byla za zpěvu odnesena
k řece a vhozením byla symbolicky pochována zima.
Šestá – květná. Tato neděle připomíná den příchodu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Na památku
těchto událostí světí kněz kvetoucí kočičky. Svěcené kočičky měly pomáhat proti pohromám, kouzlu i
nemocem.
Pokud se o Velikonocích chcete dozvědět víc, přijďte se na vystoupení podívat.
přeji hodně zdaru při barvení vajec a chlapcům bohatou pomlázku.
PaedDr. Miluše Nováková

Děvčatům

ředitelka školy

Zpráva z obecního úřadu
Otiskujeme vám dopis, který obecní úřad obdržel z České inspekce životního prostředí dne
16.3.2011
Sdělení ve věci podnětu – neoprávněné navážení kalů z ČOV do silážního žlabu ZD Dřísy v
Zárybech
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení odpadového hospodářství
(dále jen „inspekce“) obdržela mailovou poštou dne 26.1.2011 podnět podaný občanem Vaší obce.
Předmětem podnětu bylo upozornění na údajné neoprávněné navážení kalů z ČOV do silážního žlabu
ZD Dřísy v Zárybech. Na základě Vaší žádosti o sdělení, jakým způsobem je podnět šetřen, Vám
inspekce sděluje následující:
Ze strany inspekce byla dne 18.2.2011 provedena kontrola společnosti, která předmětné navážení kalů
prováděla (Trade-Waste s.r.o.). Předmětem kontroly bylo prověření jak obsahu podnětu, tak plnění
povinností vyplývajících kontrolované společnosti ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném a
účinném znění). Další následná kontrola této společnosti byla provedena dne 14.3.2011. V současné
době již navážení odpadů neprobíhá. V tuto chvíli inspekce provádí došetření podnětu v této věci (tj.
dožádání všech souvisejících dokladů od kontrolované společnosti, jejich prostudování, vyhodnocení
případu). Proto na základě provedených kontrol nelze ještě k dnešnímu dni vyhodnotit oprávněnost
tohoto podnětu. Závěr o tom, zda věci bude/nebude zahájeno řízení z moci úřední, bude inspekce moci
učinit až po doložení a vyhodnocení všech dokladů požadovaných po kontrolované společnosti, a to
v závěru protokolu a kontrolním zjištění. O tomto závěru budete písemně vyrozuměni.
Ing. Ivana Svobodová
vedoucí oddělení odpadového hospodářství
a referátu chemických látek
ČIŽP OI Praha
Další informace, které obdržíme, budou zveřejněny v červnovém čísle Zpravodaje

////////////////////////////////////
Krátce z SPOZ
Jako každý rok, tak i letos zajišťuje sbor pro občanské záležitosti návštěvy u oslavujících jubilantů
naší obce a také slavnostní přivítání nových občánků. (Na nedostatek si v obou případech nemůžeme
stěžovat.)
Přesto, jsme se letos rozhodli uspořádat zkušebně oslavu MDŽ. Domníváme se, že si to naše snaživé
pracující ženy zaslouží - takové příjemné odpočinkové odpoledne, kdy se sejdou, popovídají si či se
pobaví i různou jinou připravenou zábavou. A tak jsme uspořádali nultý ročník, který byl hodnocen
velice kladně. Mohlo nás být sice ještě více, přišlo asi 35 žen, ale i tak lze říct, že to bylo příjemné
odpoledne. Měli jsme zajištěnou i hudbu a ačkoli písně na přání nebyly vždy splněny, nakonec to až
zas tolik nevadilo. Děkuji všem, kteří pomohli tuto akci zajistit a také těm, kdo 12.3.2011 přišel
mezi nás do místní sokolovny.
S přáním hezky prožitých jarních dnů za sbor pro občanské záležitosti
předsedkyně Radka Blanárová

Ráda bych touto cestou poděkovala organizátorkám oslavy MDŽ
v místní sokolovně. Domnívám se, že všechny přítomné ženy se velmi dobře
bavily. Já osobně jsem mezi nimi strávila krásné odpoledne a alespoň na chvíli
se mi podařilo nemyslet na smutné období v mém životě. Ještě jednou dík
Petronila Mikulecká

Když se jaro zeptá, co jsme dělali přes zimu?
Co jsme dělali přes zimu v naší sokolovně? Tak na tuhle otázku můžeme
odpovědět, že toho bylo docela dost. Vnitřní prostory naší sokolovny, dalo by se
říct, dostaly nový kabát. Kromě výměny několika oken došlo k úpravě prostor
v maskérně, vyčištění jeviště, položení koberce, úpravě obložení, nátěru dveří a
galerky, vyčištění parket, takže práce dost.
Stejně tak o pořádané akce nebyla nouze. Od začátku roku zažila sokolovna turnaj ve stolním tenise,
dva plesy pro dospělé, návštěvu Dády Patrasové, oslavu MDŽ a v nedávné době dětský maškarní
karneval. To jsou všechno akce víkendové a mezi tím v průběhu týdne probíhá pravidelné cvičení,
které je rozděleno do 8 hodin týdně a jeho chod zajišťují pravidelně 4 cvičitelky, a to zcela bez
jakékoli finanční náhrady. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za to, že v dnešní uspěchané
době věnují svůj volný čas zajištění cvičebních hodin mnohdy i na úkor rodinných či osobních
zájmů. Stejně tak patří dík všem funkcionářům naší organizace, bez nichž by se nedaly jednotlivé
akce uskutečňovat – děkujeme za aktivitu a elán a doufáme, že vám ještě nějaký čas vydrží. Tímto
chceme vyzvat ty, kteří by se k nám chtěli přidat a jakkoli nám pomoci. Budeme jenom rádi a
oceníme každý zájem ze strany veřejnosti.
A závěrem jedna zpráva z toho, co nás čeká. V pátek 6. května2011 bude v sokolovně májová
zábava, která bude v úvodu zahájena zatancováním České besedy. Tímto vás všechny srdečně
zveme.
Za TJ Sokol tajemník Radka
Blanárová
================================

Mateřská škola 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 2011/2012 proběhne dne:
- 28. dubna 2011 ve čtvrtek
- dopoledne od 9.30 hod. – do 11.00. hod.
- odpoledne od 14.00 hod. – do 17.00 hod.¨
K zápisu přineste:
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k zápisu do mateřské školy,
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

a očkovací průkaz dítěte.
Přihlášku k zápisu je možno si vyzvednout
v odpoledních hodinách od začátku měsíce dubna
v budově mateřské školy – je třeba ji potvrdit od lékaře před předáním u zápisu.

Hlavní kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání :
V případě, že bude počet žádostí o přijetí vyšší než počet volných míst, bude ředitelka školy
rozhodovat podle těchto kritérií:
- dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého
v obci Záryby

pobytu

- trvalé bydliště v obci Záryby
- dítě přihlášené k celodenní docházce
- věk dítěte = potřeba začlenění do kolektivu před zahájením školní docházky

V Zárybech dne 7.3.2011

ředitelka MŠ Záryby Radka Blanárová

Ohlédnutí za zimou, aneb co bylo v MŠ
Začátek měsíce února byl zaměřen na nácvik vystoupení pro místní baráčníky. Básničky, písničky a
hra na flétnu se tetičkám a sousedům líbily a také děti měly z vystoupení radost a těšily se na něj. Na
tento měsíc jsme měli ještě naplánovanou „sněhulákiádu“, ale žádný sníh už nám nenapadl, tak se
budeme těšit na její uskutečnění za rok.
Začátkem měsíce března jsme si udělali procházku do lesa za zvířátky, abychom jim odnesli, to co
jsme jim na podzim nasbírali. Původně jsme tuto akci plánovali s doprovodem myslivců, ale
nakonec jsme ji uskutečnili bez nich, protože příliš velká nemocnost dětí v únoru nám to dříve
nedovolila. To byl důvod, proč jsme se výhledově s nikým raději nedomlouvali. V lese jsme viděli
různé druhy krmelců pro různá zvířátka a také sůl pro zvířátka, která děti dost zaujala. Vysypali jsme
i naše krmení a popřáli zvířátkům dobrou chuť. Zbyla i chvilka na hru v lese.
Dalším zážitkem byl pro nás výlet do planetária v Holešovicích, který se konal 3.3.2011. Od
autobusu jsme se kousek prošli a aspoň letmo jsme viděli připravovanou Matějskou pouť.
V planetáriu nám promítli pohádku „Anička a Nebešťánek“. Byla úžasná. V sedačkách se pohodlně
sedělo, ani jsme nedutali a sledovali děj. Potom si děti prohlížely na chodbě plno pěkných exponátů.
Koupili jsme si malé hopíky, které jsme posílali do „černé díry“ a čekali jsme, kde se objeví. Na
tento hezký výlet budeme dlouho vzpomínat.
Kroužky angličtiny a flétny stále probíhají a co jsme se v nich naučili, to bude naše překvapení na
jarním koncertě maminkám k svátku. Ale o to zase příště.

Příspěvek za MŠ Záryby, příspěvková organizace
Napsala pí učitelka Zlata Kulhánková

Úspěchy našeho občana
Úspěchy našeho občana
Pro nás je často jen schovaný za okénky auta, kterým se dopravuje do práce. To jezdí jako
instalatér. Někdo ho potkává s malým Matyášem na procházce. To je za tatínka. V prosinci jsme ho
mohli spatřit na jevišti v sokolovně. Tam byl za ochotníka. Čtenáři Deníku se setkali s jeho jménem
na sportovních stránkách. To byl za jachtaře.
V Deníku byl zařazen mezi nejlepší sportovce Mělnicka roku 2010 za :
4. místo – lodní třídy Fireball
1. místo – Mistrovství Švýcarska l.t.F.
1. místo – Mistrovství České republiky l.t.F.
1. místo – v Českém poháru l.t.F.
Z předchozích let má také medaile za vítězství, jen nedávno na čas přerušil řadu
úspěchů v jachtingu pro těžký úraz.

Když hledáme vzory pro svůj postoj k životu, díváme se většinou daleko od Záryb a
daleko do minulosti. Jeden takový příklad máme blízko a právě teď. Je jím muž se silnou vůlí, který
se dokázal vrátit po úrazu nejen k obyčejnému životu, ale i k vrcholovému sportu, náš občan –
ROMAN ROČEK.
Alena Štemberová

Z pohádky do pohádky
aneb navštivte pohádkové bytosti
Dovolujeme si vás pozvat na pohádkovou procházku po zárybském lese. Procházka se bude konat

dne 7.5.2011 v sobotu od 15,00 hod.
Vše začíná zápisem účastníků před obecním úřadem pod vrbami. A tak jako loni zakončíte procházku návštěvou
pohádkových bytostí. Pro děti připravujeme herní prvky a dětské hřišťátko pro nejmenší…
Vstupné je dobrovolné.

Podrobnější informace můžete najít na www.zarybnicek.wbs.cz.
Těšíme se na vaší návštěvu a děkujeme za vaší přízeň.
Petra Mašková
za MC Zárybníček, o.s.

MUDr. Hana Andrea Tomíčková
Sestra Martina Kalinová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Ordinační hodiny od 1.4.2011
Pondělí 8-12 ordinace 12-15 na objednání
Úterý 8-12 Záryby
Středa 10.30-17 ord. 17-18 na obj.
Čtvrtek 8-12 ord. 12-14.30 na obj.
Pátek 8-12 ord. 12-13 na obj.
Kostelec nad Labem, Neratovická 237, tel, fax 326982270
Email: tomickova@email.cz
ICQ 402 996 729
www.mojelekarka.cz
Záryby 30 tel.: 604270572

V současných dnech oslaví své významné životní jubileum.
50 roků

15.4. Václav Krpejš

60 roků

20.5. Květoslava Podroužková

70 roků

18.4. Josef Urban

75 roků

13.4. Jiří Zlatohlávek

82 roků

1.5. Jindřich Zloch

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

V měsíci únoru se rodičům Ivetě Brychtové a Michalovi Marešovi narodil syn Filip.
Malému Filípkovi a jeho rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

ÚMRTÍ
26.leden 2011 byl posledním v životě martinovského občana pana Jiřího Matoulka. Zemřel v 64
letech. Sousedé si ho budou pamatovat jako milého člověka. Čest jeho památce.

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Krejčíková a Roštová děkuje spoluobčanům za účast na posledním rozloučení
s paní Marií Bíbovou. Rovněž děkují za projevy soustrasti a za květinové dary.

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 30.3.2011.

