Zpravodaj
obce Záryby

3 – 2010
Aktuality z obce
V úvodu svého článku se pokusím podělit o odpolední zážitek naší rodiny a apelovat na chovatele koní
v obci. Jedno krásné odpoledne se manželka vydala s naší dvouletou dcerkou ven na náves pod vrby u rybníka a
nestačila se divit! Hned jak vyšla ven, tak se proti ní a naší dcerce objevil velký hřebec v doprovodu druhého
koně (valacha), kteří hnali bezbrannou paní až domů. Koně se zastavili až u rybníka pod vrbami. Manželka si
všimla, že jeden z koní je zraněn. Naštěstí byla hned kousek u branky, takže s dcerkou ihned zašla domů a
zavolala jednu chovatelku koní, že se tu potuluje celkem nebezpečná kombinace koní po obci. Přivolaná pomoc
koně odchytila, i když nebyli jejich a vrátila je majiteli, za což jim chci tímto poděkovat. Apeluji na chovatele
koní, aby vylepšili zabezpečení svých miláčků, aby se tyto situace pokud možno neopakovaly!!! Nechci
domyslet, co by se stalo, kdyby tito splašení koně potkali třeba skupinku dětí a nebo mateřskou školku na
procházce. Dále tímto žádám vlastníky koní, aby se spolu domluvili a začali v zastavěných částech obce po
svých koních uklízet koňský trus. Jelikož je koní v obci stále více, tak to začíná být neúnosné a v případě
pokračujícího nezájmu vlastníků se bude muset celá situace řešit podle platné vyhlášky obce o veřejném
pořádku.
A konečně k aktualitám, které jsou jako vždy dobré i špatné. Velice dobrou zprávou je informace, že
kontrola dotace na kanalizaci proběhla bez závad a dotace byla přiznána v plné výši a v nejbližších dnech bude
proplacena na účet obce. Protože obec musí do konce června vrátit 8,5 mil. úvěr, tak to je velice pozitivní
informace a nedostaneme se tak do hrozící dluhové pasti. Trochu horší zprávou je skutečnost, že naše žádost o
rekonstrukci opláštění a výměnu oken u staré budovy mateřské školky byla vyřazena z důvodu nesouladu
projektu a energetického auditu, což bylo dříve běžně akceptováno a v průběhu administrace dotace se uvedli
výše zmiňované dokumentace do
souladu, ale bohužel v tomto kole
žádostí to tolerováno nebylo.
Dokumentace upravíme a žádost
podáme v příští výzvě. Naše
opakovaná žádost o finanční
prostředky na výstavbu nové
budovy
mateřské
školy
z programu FROM Středočeského
kraje byla opětovně nevyslyšena!
Jelikož nejsou v tomto programu
žádná hodnotící kriteria, tak asi
nemáme přízeň u současného
vedení kraje. Obec bude muset
vybudovat školku z vlastních
prostředků,
protože
kapacita
současné je opravdu nedostačující.
děti z naší mateřské školy

Petr Mašek
starosta obce

Zpráva z obecního úřadu
Výsledky hlasování v naší obci pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
konaly ve dnech 28. a 29. května 2010
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů celkem

640
410
410
407

Voleb se zúčastnilo 64 % voličů
Pořadí umístění
1.) Občanská demokratická strana
2.) Česká strana sociálně demokratická
3.) Věci veřejné
4.) TOP 09
5.) Komunistická strana Čech a Moravy
6.) Suverenita
7.) Strana zelených

114 hlasů
79 hlasů
73 hlasů
53 hlasů
40 hlasů
19 hlasů
6 hlasů

Ostatní strany získaly 1 – 3 hlasy.
Stížnosti
V poslední době se ve velkém objevují stížnosti na kálení koní po vsi. Nic proti koním nemáme, ale proti
jejich nezodpovědným páníčkům, uvědomte si, že svojí nezodpovědností kazíte čest i slušným majitelům a
jezdcům koní. Připomínám znění čl. 3 odstavce 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o veřejném pořádku a
opatření k jeho zabezpečení „Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou
povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství nebo
veřejnou zeleň, popř. zajistit odstranění znečištění.“
Důležitá telefonní čísla
Voda a kanalizace – poruchy 603 803 486
Voda a kanalizace – zákaznická linka 326 902 922
Záruční opravy Neptun Presskan 777 730 134
Elektřina – poruchy 840 850 860
Elektřina – zákaznická linka 840 840 840

Plyn – poruchy
Plyn – zákaznická linka
Policie ČR služebna Kostelec n.L
MUDr. H. Tomíčková Kostelec n.L.
MUDr. H. Tomíčková Záryby

1239
840 113 355
326 982 291
326 982 270
604 270 572

vybrala pro vás Miluše Syrová

Stoletá kaplička
Někteří martinovští občané se pamatují, že na jejich
zvoničce bylo uvedeno datum vzniku – rok 1910.
Byla tedy postavena právě před 100 lety. Dnes je sice
nefunkční, ale stále zdobí střed obce.

rok 1968
rok 2009
Alena Štemberová
kronikářka

Čeká nás loučení

Není to tak dávno, kdy si nás prohlížely nedůvěřivě a opatrně děti, které přišly
v září do naší nově vzniklé školky. Většinou začátky bývají těžké, obzvláště získat si
důvěru dětí je někdy opravdu tvrdý oříšek.
Školní rok se překulil jako míč, již jsme si na sebe všichni zvykli, prožili jsme spolu
hodně hezkých chvilek, někdy i naopak, ale to k životu ve školce patří. Přesto si
troufám tvrdit, že děti k nám chodí rády a že se jim ve školce líbí. Obzvláště
poslední měsíce jsou ve znamení divadélka, výletů, exkurzí a oslav. Byli jsme na
výletě vláčkem, na pohádce „o lvíčkovi“ v MŠ Kostelec n.L. Prohlédli jsme si
hasičský vůz místních hasičů. Navštívili jsme kasárna v Kostelci n.L. , kde si děti mohly
z blízka prohlédnout vojenskou techniku. Na 22.6.2010 máme naplánován výlet na zámek Berchtold
v Kunicích u Prahy – kde uvidíme ukázku dravců a prohlédneme si ve zdejším areálu miniatury českých hradů.
10.5.2010 jsme uspořádali koncert pro maminky k jejich svátku a teď nás čeká závěrečná akademie, která se
koná v úterý 22.6.2010 od 17.00 hod. v místní sokolovně. Na ní se rozloučíme nejen se školním rokem, ale i
s 9 předškoláky, kteří nám odejdou po prázdninách do první třídy. Bude nám trošku smutno, ale věříme, že se
na nás přijdou někdy podívat a zároveň se budeme těšit na 9 nových kamarádů, kteří mezi nás od září přijdou.
Škoda, že jsme nemohli umístit i ostatních 12 dětí, které přišly k zápisu, ale kapacita školky je omezena a
překročit se nedá. Tak snad za rok.
Poslední výlet, který nás čeká, je plavba parníkem po Vltavě. 24.6.2010. A budou prázdniny. Provoz v naší MŠ
je letos zajištěn částečně i o prázdninách. Děti mohou školku navštěvovat až do 23.7.2010. Pak bude uzavřena
až do 1.září, kdy začne nový školní rok. Ale to už je jiná kapitola.
Hezké prožití prázdnin a dovolených nejen dětem, ale i dospělým přeje kolektiv pracovnic MŠ Záryby,
příspěvková organizace.

Vracíme se do přírody
Sluníčko svými teplotami nám všem oznámilo, že je tu letní čas. A to znamená, že dveře naší
sokolovny jsou zamčené – pravidelné cvičení skončilo a děti i dospělí mohou svou energii vybíjet při
různých sportech na „čistém“ vzduchu a v přírodě. Možností je spousta – kolo, plavání, míčové hry
atd. Přejeme vám spoustu krásných zážitků při těchto akcích. Bývá však již zvykem rozloučit se
s dětmi než se rozutečou za prázdninovým dobrodružstvím. Ani letos tomu nebude jinak –
„Rozloučení se školním rokem se uskuteční v neděli 27.6.2010 odpoledne od 14.00 hod. na místním
hřišti, kam vás srdečně zveme.
Co je pro děti připraveno: - závody, soutěže, ukázky jako např.: dravci, letadélka, hasičská
technika, možná záchranáři či šermíři, možnost svést se na koni či v kočáře a zcela určitě se
mohou vydovádět v barevné pěně jako v loňském roce. Pro děti budou připraveny odměny,
diplomy, medaile – letos zcela neobvyklé, za které touto cestou moc děkujeme paní Mňukové
z doleních bytovek. Určitě nebudete mít ani hlad. Nebudou chybět vuřtíky, které každoročně
zajišťují baráčníci. Nemusíte se bát, že byste měli žízeň, pití je zajištěno a navíc pan Suchý z
Bleskové tiskárny věnoval na tento den soudek kofoly a zajistil nám krásné barevné diplomy.
Předem děkujeme všem, kteří nám pomáhají tuto akci pro děti zajistit: fotbalistům za hřiště,
leteckým modelářům, panu Krpejšovi a panu Štamfestovi od koní, letos navíc i
mysliveckému sdružení, ale i všem ostatním nejmenovaným, kteří jakýmkoli způsobem
podílejí na zdárném průběhu této předprázdninové akce.
Vše je naplánováno a připraveno, stačí přijít na hřiště. A potom hurá na prázdniny a
dovolenou, tak ať se vám vydaří podle vašich představ.
Za TJ Sokol Záryby přeje všem tajemník Radka Blanárová

Z naší školy
21. června – začalo léto. Je to roční období, které
máme všichni rádi. Nastává čas dovolených a pro děti období
prázdnin. Uzavírají se známky, opakuje se učivo. Je čas
hodnotit uplynulý rok. Připravuje se výroční zpráva. Bude v ní
uvedeno 28 kulturních akcí, které jsme pro děti připravili.
V posledním Zpravodaji jsme vás zvali na oslavu Dne Země.
Tento den měly děti opravdu pestrý. Dopoledne se věnovaly
zdravovědě a správnému chování za mimořádných událostí,
potom následoval úklid areálu školy. Výtvarnou představivost
si vyzkoušely při dekorování hrnečku. Odpoledne přivítaly
rodiče na výstavce výtvarných prací a při výsadbě okrasných
keřů a slavnostním otevření nové průlezky za přítomnosti pana starosty.
31. 5. jsme v předstihu oslavili Mezinárodní den dětí. V projektovém dnu byly na programu sportovní soutěže a
beseda na téma Protidrogová prevence, šikana a kyberšikana. Odbornost této akce zajistili pracovníci České
policie z Mělníka. Chlapci i děvčata využili příležitosti prohlídky policejních vozů, jejích vybavení a možnosti
vyzkoušení neprůstřelné vesty.
3. 6. žáci 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti v Neratovicích absolvovali závěrečné testy pro získání řidičského
průkazu na kolo. 9. 6. jsme se vydali na hrad Budyně nad Ohří. Školní výlet se vydařil díky pěknému počasí a
také proto, že zde byl pro děti připraven poutavý program. 14. 6. si děti po vyučování vyrazily se ŠD do
Kostelce n. L. na zmrzlinu. Přišla jim k chuti, protože v tento den bylo opravdu teplo. Stejné počasí nám
„vyšlo“ i 17.6. na akademii , která měla letos název „ Putování dějinami“. S přípravou pomáhali nejen
vyučující, ale velkou měrou i rodiče. Příprava kostýmů, kulis, dramatických scének, informačních panelů,
samotný nácvik si zaslouží poděkování rodičům. Účast diváků na samotném vystoupení byla početná. Těší nás,
že se těchto akcí zúčastňují nejen rodiče, bývalí žáci ale i občané Záryb a Martinova. Nejen jim, ale vám všem
přeji krásnou dovolenou a dětem dlouhé prázdniny.
PaedDr. Miluše Nováková
ředitelka ZŠ Záryby

Úspěšná sezóna fotbalového oddílu
Tento ročník se skutečně stal jedním z nejlepších v historii mužstva a to i přesto, že
se neslavil žádný postup.
Pokud bychom hodnotili výkony našeho „A“ mužstva, tak jarní odvety předčily naše
očekávání. Mužstvo už pod novým trenérem Mirkem Babovákem si předsevzalo
záchranu.
I.B třídy (po podzimu 11. místo s 12 body). Svými velmi dobrými výkony hráči cíl splnili, ale hlavně, což je
ještě více důležitější, těšili oči našich fanoušků. Spolehlivě chytal brankář Kvasnička se střelecky se v jarních
zápasech probudil F. Valentin. Herní kvalita a soudržnost kolektivu byly hlavní hnací silou mužstva. V řeči
čísel jsme nakonec skončili na velmi pěkném 5. místě se 40 body. V jarní tabulce jsme skončili s 28 body
dokonce druzí hned za prvními Klecany a z mělnických mužstev jsme byli nejlepší.
Ještě více překvapil svým umístěním „B“ tým. Po podzimu bylo na jeho kontě 21 bodů a jarní odvety tento
počet zdvojnásobily. Konečné 5. místo se ziskem 42 bodů je nad očekáváním.
Také žáci konečným druhým místem splnili svůj cíl. Bohužel, pro malý počet fotbalistů nebude žákovské
mužstvo pro příští rok přihlášeno. Na příští sezónu bude přihlášena pouze starší přípravka. Letošní 5. místo
mladší přípravky je určitě předpokladem pro dobré výsledky i u starší kategorie. Mimo sportovní činnost se
oddíl zaměřil na zkvalitnění jak hrací plochy a okolí hřiště, tak i na vybudování nových kabin. Stávající objekt
je bohužel ve velmi nevyhovujícím stavu.
Závěrem oddíl děkuje všem svým příznivcům, kteří jakkoli podpořili chod našeho fotbalu a to jak materiálně i
finančně a zároveň všem fanouškům, kteří svými hlasivkami podporovali naše borce.
Oddíl kopané by chtěl touto cestou pozvat všechny příznivce na 1. ročník memoriálu Karla Schütze v malé
kopané, který se koná dne 10.7.2010 od 9,00 hodin na místním hřišti a dále na tradiční turnaj starých gard dne
24.7.2010, který bude zakončen zábavou v místní sokolovně od 20.00 hodin.
ing. Jiří Kutílek

Volkswagen Maraton Praha 2010
V neděli 9. května se 25 nadšenců
z naší malé obce vypravilo na maratónský
závod do Prahy. Musím samozřejmě upřesnit,
že ne jako účastníci maratónu, ale jako
pomocníci pořadatelů na občerstvovacích
stanicích. Letošní účast naší rozrůstající se
skupinky pořadatele opravdu překvapila,
protože nemohli pochopit, že z obce s cca 800
obyvateli se dokáže zorganizovat takováto
velká skupina. Maratónského běhu se takto
účastníme již 6. rokem. Jedná se o velice
zajímavý sportovní zážitek, a když odpoledne
balíme a uklízíme nám svěřené občerstvovací
stanoviště, tak jsme sice unaveni, ale spokojeni
z dobře odvedené práce a s pocitem, že jsme se
podíleli na této světové sportovní akci.
Zajímavým okamžikem byl poslední účastník závodu, kterého následovala velice početná doprovodná skupinka
vozidel a závodník si tuto situaci opravdu užíval. Na závěr chci tímto všem účastníkům letošního ročníku moc
poděkovat za pomoc a budu se těšit na příští závod.
Gabriela Reisingerová

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Z akcí v letošním roce

zárybští řehtáči

martinovští řehtáči

slet čarodějnic 30.dubna

fota dodaly Mária Ročková a Martina Plívová

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.
60 roků

9.8. Jiří Jantoš

70 roků

21.7. Vlasta Krtková

80 roků

1.7. Věnceslav Štembera

81 roků

7.8. Marie Průchová

85 roků

18.7. Vlasta Machotová

86 roků

4.8. Jaroslav Vojtěch

87 roků

12.8. Jaroslav Krejčík
31.8. Otto Novák

96 roků

2.6. Josef Kolář

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci únoru se rodičům Janě Řezáčové a Davidovi Krpejšovi narodil syn David.
V měsíci dubnu se manželům Romaně a Zdeňkovi Hořánkovým narodila dcera
Barbora.
Malému Davídkovi, Barborce a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
=============================================================================

SŇATEK
V měsíci dubnu uzavřeli sňatek Jana Erbáková
a Stefan Dressel
Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.
=============================================================================

ÚMRTÍ
Z některých prvenství člověk radost nemívá. Patří mezi ně například být nejstarší
ženou obci. Paní Růžena Urbanová toto „těžké žezlo“ držela jen krátce. Zemřela v nedožitých
90 letech 12. května 2010. Když se před lety vdala do Záryb, byla pokladem pro hospodářství. Věděla si
rady se zvířaty, s prací na poli a stejně dobře se otáčela v kuchyni. Sousedky si k ní chodily pro radu a
požádat o pomoc, kterou neodmítla. I takoví lidé odcházejí, ale v srdcích svých blízkých zůstanou.
Rodina děkuje občanům za účast na posledním rozloučení s paní Růženou Urbanovou.
Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence
Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková

periodického tisku MK ČR E 10063).

