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Čtyři roky
Vážení spoluobčané,
čtyři roky našeho prvního volebního období jsou již téměř minulostí, takže se pokusím o
celkové shrnutí naší činnosti. Asi nejdůležitějším počinem byla dostavba celé kanalizace
v naší obci, i když celkem chápu, že většina spoluobčanů toto nevnímá jako něco důležitého,
přestože se jednalo o velkou investici, která bohužel není vidět na první pohled. Nicméně,
spoluobčané, kteří bydlí v blízkosti kanálových vpustí a povrchových struh tuto skutečnost
jistě ocenili. Bohužel, ještě v této době máme některé vlastníky nemovitostí, kteří se ke
kanalizaci nepřipojili, ale ostatní mohu ujistit, že tuto skutečnost budeme řešit! Další
podstatnou stavbou, která se uskutečnila ihned po dokončení kanalizace v obci Martinov, je
oprava povrchu hlavní komunikace. Samozřejmě se ihned našli kritici nového povrchu, ale ti
z vás, kteří si pamatujete stav komunikace před opravou, musíte uznat podstatné zlepšení
stavu této vozovky. Když už jsme v Martinově, tak snad ještě zmíním výsadbu stromů
v centrální části Martinova, kde při průjezdu obcí měli mnozí z vás pocit, že jedou
betonovým koridorem a ne po vesnici. Ošetřili jsme vzrostlé lípy na autobusové zastávce,
aby neohrožovaly stojící občany, čekající na autobus a provedli částečnou rekonstrukci
místní kapličky. Stále jsme ještě v Martinově, kde další důležitou akcí bylo odstranění černé
skládky komunálního odpadu v bývalém kamenolomu na okraji obce u řeky Labe. Jelikož
rozbory prokázaly přítomnost látek poškozujících životní prostředí, bylo toto odstranění
nezbytné. Jedná se o jeden z nejkrásnějších koutů naší přírody, takže si ho musíme vážit a
náležitě se o něj starat, aby se i příští generace mohli potěšit touto uměle vytvořenou skalní
nádherou. V těsném sousedství kamenolomu vede nově budovaná levobřežní cyklostezka, na
které se naše obec také podílí, a která bude přínosem pro všechny spoluobčany, kteří se chtějí
na kole dostat do Brandýsa nad Labem či do Kostelce nad Labem, a nebo se chtějí jen tak
projet po břehu řeky.

pokračování na druhé straně

pokračování z titulní strany

Přesuneme se do Záryb, kde je nejvíce viditelnou změnou postupná rekonstrukce
našeho areálu základní a mateřské školy. Z kapacitních důvodů školní družiny jsme provedli
přesun naší místní knihovny do kontejnerové stavby v blízkosti budovy mateřské školy a po
rozšíření školní družiny jsme se pustili do opravy fasády na naší škole, která se celkem
podařila a došlo i k natření klempířských prvků na budově. Následně se vybudoval nový
chodník na ulici před školou, aby se mohl v zimě lépe udržovat ve schůdném stavu. V tomto
roce došlo ke kompletní rekonstrukci chodníků uvnitř areálu školy a práce na zahradě budou
pokračovat. Určitě za zmínku stojí umělý povrch na školním hřišti, který sice není nový, ale
svou službu dětem jistě prokáže. V mateřské škole jsme vybudovali nové sociální zařízení a
trošičku zrekonstruovali a dovybavili vnitřní zařízení. Také jsme provedli generální opravu a
zastřešení hlavního vchodu do této budovy. Došlo ke změně právní subjektivity mateřské
školy z o.p.s. na normální obecní školku, což bylo nezbytné z důvodu naší snahy získat
dotaci na její generální opravu a především rozšířit její kapacitu! Bohužel dotační programy
na tyto aktivity jsou silně podfinancovány, takže tuto dotaci se nám nedaří získat a asi
budeme nuceni kapacitu školky rozšířit ze svých finančních prostředků, které si budeme
muset půjčit. Dále jsme provedli rekonstrukci nástupního ostrůvku v centru obce a upravili
jsme prostory kolem zárybského rybníku, včetně instalace několika laviček. Větší akcí byla
generální oprava zámeckého parčíku v lokalitě „U Merkuru“, který nejen zarůstal nálety
akátů a dalších dřevin, ale stával se i skládkou odpadků. V současné době je celý prostor
náležitě ošetřen, udržován a začíná připomínat parčík. Dále byla provedena spousta dalších
drobnějších prací na úpravě zeleně, které ani nebudu vyjmenovávat. Čtyři roky opravdu
utekly jako voda a máme připraveny další nutné práce, které je potřeba v obci udělat, ale
s tím se bude muset poprat nové zastupitelstvo a rozhodnout o prioritách. Určitě chci
poděkovat všem svým spolupracovníkům na obecním úřadě za jejich podporu a spolupráci
v uplynulém volebním období a také musím poděkovat všem aktivním spoluobčanům,
různým firmám, občanským sdružením a spolkům v obci za jejich činnost. Děkuji.

Petr Mašek
starosta obce

Zprávy z obecního úřadu
Třiďte odpady
V minulém měsíci přibyly v Zárybech vedle hasičské garáže dva kontejnery na plasty.
Stížnosti
Občané si stěžují na volné pobíhání psů v naší obci. Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku č.
1/2009 o veřejném pořádku a o opatřeních k jeho zabezpečení. Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce. Vyhláška je umístěna na stránkách naší obce
www.zaryby.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Upozornění
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v naší obci, že dle zákona o obcích jsou povinni své budovy
označit čísly popisnými nebo evidenčními, které jim byly přiděleny.
Miluše Syrová

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB



do Zastupitelstva obce Záryby
do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Záryby podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 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 dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Záryby a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají :



v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 16. října 2010 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 obce Záryby a Martinova, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
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 obce : Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
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 nebo cestovním průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční :
-

dne 22.října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 23.října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Petr Mašek
starosta obce Záryby

Škola začala
1. září bylo slavnostním dnem pro 8 prvňáčků. Pro ně i pro ostatní děti, rodiče
a hosty na cestu vyhrávala reprodukovaná hudba. Členky Sboru pro občanské záležitosti si
pro nové školáky připravily drobné dárky. Všechny děti si spokojeně domů odnesly barevné
balónky.
Prvňáčkové mají za sebou první měsíc vyučování. Už jsou z nich vzorní
školáci. Byli na exkurzi v brandýské knihovně, kde se společně s druháky aktivně zapojili do
besedy na téma „Nejoblíbenější pohádka“. Žáci 3., 4. a 5.ročníku se zúčastnili besedy o sv.
Václavu, bájích a pověstech. Na říjen si pro 1. a 2. třídu připravila besedu o Františku
Hrubínovi paní Alena Štemberová.
6. října pojedeme na výuku plavání do bazénu PeF UK v Brandýse nad
Labem. 11. října nás navštíví ing. Lumpe z Regionálního muzea v Mělníku, aby dětem
přiblížil přírodu Mělnicka. Letos pojedeme poprvé do Prahy 13. 10. na představení Jak
Trautenberk dělal Krakonošovi ducha do Divadla U Hasičů.
Na říjen máme připravený projektový den s názvem „Pestrý podzimní den
nejen v přírodě ale i ve škole“. Rádi bychom na této akci přivítali i rodiče. Na závěr bude
uspořádána výstavka objektů, které při jednotlivých činnostech děti vytvoří.
Věřím, že nejen „říjen“ bude ve škole pestrý, ale i celý školní rok, neboť se
děti vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Kreativní škola.
PaedDr. Miluše Nováková

Druhý začátek
Ano, rok se s rokem sešel a my v mateřské škole začínáme druhý školní rok. Sešli jsme se
po prázdninové přestávce 1.září a účast byla takřka 100 % až na Šimona Hořánka, kterému
zabránil v účasti prázdninový úraz. Všech devět nových dětí jsme přivítali do našeho již
známého kolektivu. Až na několik slziček, které jsou spojené s každým novým začátkem,
vše proběhlo velmi dobře a dnes už se nové děti aktivně zapojují do jednotlivých činností a postupně si
zvykají na pravidelný chod dění ve školce. Nové děti jsme přivítali v novějším „kabátě“. Vchod do MŠ byl
přes prázdniny upraven tak, aby přístřešek nad schodištěm bránil nepříznivému počasí a nepršelo nám při
odchodu hned do obličeje. Také vzhled nového oplocení je pěkný a praktický a nesmíme zapomenout na
pěkný nový chodník, který spojil ZŠ a MŠ a usnadnil přístup všem příchozím i důchodcům, kteří si chodí
pro obědy a nemocným, kteří jdou navštívit lékaře. Za tyto úpravy bychom rádi poděkovali našemu
obecnímu úřadu a jeho zaměstnancům, kteří tu odpracovali o prázdninách nemálo hodin.
Na naší školní zahradě jste mohli zaznamenat také několik změn. Máme nový domeček na nářadí, tři
nové houpačky a také nově obložené pískoviště s krycí sítí.
Další plány a změny se týkají spíš vnitřního prostředí a akcí během školního roku. Již v měsíci září
jsme začali jezdit do solné jeskyně, kterou budeme navštěvovat do konce listopadu. Od 23. listopadu
začneme jezdit na plavání. Od října začnou pravidelně svou činnost kroužky angličtiny a hry na flétnu.
Čekají nás i divadla, výlety, vystoupení - letos jsme nově naplánovali rozsvícení vánočního stromečku ve
spolupráci s OÚ a SDH. Ale o tom všem více zase až příště.
Za Mateřskou školu Záryby
příspěvková organizace
Radka Blanárová

Podzimní cvičení na vás čeká
Prázdniny už jsou skoro v nedohlednu, na teplé podzimní dny již jen vzpomínáme, a to je čas
vyměnit sportovní aktivity v přírodě za sportování zastřešené naší sokolovnou. V pondělí 4. října 2010
začalo pravidelné cvičení.
Rozpis cvičení je vyvěšen na vývěskách a na sokolovně. Došlo jen k malé změně, jinak zůstává rozvrh
stejný jako v minulých letech.
Po

- od 17.00 do 18.00 hod. – mladší žactvo
od 18.00 do 19.00 hod. – stolní tenis
od 19.00 do 20.00 hod. - ženy

Út

- od 17.00 do 18.00 hod. – v zimních měsících trénink přípravky
od 18.00 do 19.00 hod. – starší žactvo

St -

od 17.00 do 18.00 hod. – rodiče a děti

Čt -

od 17.00 do 18.00 hod. – mladší žactvo
od 18.00 do 19.00 hod. – starší žactvo
od 19.00 do 20.00 hod. - ženy

Ve zbylých volných hodinách je možné si domluvit kolektivní míčové či jiné sportovní hry.
V sobotu a v neděli pouze po předchozí dohodě a se souhlasem sokolníka.
Posilování dle domluvy s výborem TJ nebo jeho zástupci.
Během podzimního období budou zástupci ASPV chodit vybírat členské příspěvky za rok 2010.
Žádáme proto členy, aby si připravili své průkazky k orazítkování. A jinak se těšíme na setkání s vámi na
pravidelném cvičení v naší sokolovně.
Za ASPV Radka Blanárová

Mateřské centrum Zárybníček, o.s.
ve spolupráci s TJ Sokol Záryby
pořádá již druhým rokem společné zdobení dýní.

23.10.2010 v sobotu
od 15,00 - 18,00 hodin
(v místní sokolovně).


Připravili jsme si pro vás bohatý program:



Vyřezávání dýní



Tvorba dýňových strašidýlek s využitím podzimních plodů



Zdobení perníčků



A nesmíme zapomenout na SOUTĚŽ:

nejkrásnější halloweenská dýně
Co s sebou:
Pracovní oblečení, pracovní náčiní (nůž, škrabka, lžíce), přírodní materiály (dýně, kůra,
tráva, mech, sušené květenství atd.), v omezeném množství lze pořídit dýni přímo na místě.
POZOR!!! Vyhlašujeme další soutěž!!!
Nakreslete obrázek s motivem svátku Halloween. Na zadní stranu kresby napište hůlkovým písmem své jméno,
příjmení a věk. Výkres odevzdejte při příchodu a vyčkejte na vyhodnocení, které proběhne během výše
uvedené akce. Těšíme se na vaši účast.

------------------------------------------------------------zde odstřihněte-------------------------------------------------------

Dopravní opatření v obci
Chcete zpomalovací retardér na hlavní ulici v Martinově ?

ano

-

ne

Chcete informační radarový měřič rychlosti na hlavní ulici v Martinově?

ano

-

ne

Jiné dopravně bezpečnostní opatření ? Jaké?_____________________________________________________
Chcete zpomalovací retardér u školy v Zárybech ?

ano

-

ne

Chcete informační radarový měřič rychlosti u školy v Zárybech ?

ano

-

ne

Jiné dopravně bezpečnostní opatření v obci ? Jaké ? _______________________________________________
Svoji volbu zakroužkujte, popřípadě vypište do dotazníku a odevzdejte do schránky u obecního úřadu.
Děkujeme.

Poděkování
všem, kteří zorganizovali soutěž v malé kopané I. ročník
„Memoriálu Karla Schütze“ a tím poděkovali Karlovi za jeho celoživotní práci
pro místní fotbalový oddíl. Poděkování patří i všem hráčům, kteří v tak velkém
vedru tento turnaj absolvovali. Všichni věříme, že tento turnaj bude pokračovat dalšími
ročníky a stane se tak vyvrcholením fotbalové sezóny a vzpomínkou na bývalého hráče,
trenéra, rozhodčího a správce hřiště – na Karla.
příznivci fotbalového oddílu

Zlatá Kateřina Rosická
Jezdectví sice nepatří mezi tak široce sledované sporty jako například fotbal, ale i
přesto se domnívám, že (nejen) letošní triumf Katky Rosické ze Záryb je hodný připomenutí.
Svému koníčku, totiž koním, se věnuje od tří let. Od svých deseti let aktivně závodí a sbírá
jeden úspěch za druhým převážně v královské jezdecké disciplíně - drezuře. Loni byla čtvrtá
na mistrovství republiky a letos již nenašla přemožitele. Se svým ponym Emilem-R se stala
mistryní republiky ve své kategorii. Mimoto se dokázala prosadit i mezi velkými koňmi, kde
s valachem Geronimo-R získala bronzovou příčku. Považujeme to za velký úspěch naší stáje
a jsme na naši šikovnou Kačku nesmírně hrdí. Rádi bychom se o tuto radost podělili i s vámi,
našimi spoluobčany.
Je mnoho aktivit, kterým se mládež může věnovat, ale jen málo z nich v sobě spojuje
sportovní vyžití a tělesný rozvoj na čerstvém vzduchu spolu s empatií, citlivostí a láskou ke
zvířatům. Věřte, že na to, aby člověk dokázal dosáhnout takových výsledků, musí být jeho
komunikace s jiným živým tvorem perfektní. Musí ukázat velkou míru nejen fyzické
zdatnosti a jezdeckých dovedností, ale i porozumění, a důslednosti. O píli, zodpovědnosti a
vytrvalosti nemluvě. Mladý člověk, který si podobné vlastnosti osvojí, je mnohem lépe
připraven pro aktivní a úspěšný život než jeho vrstevníci, pasivně trávící odpoledne u
televizních či počítačových obrazovek.
To ale neříkám nic nového, všichni víme, jak důležité je vést děti ke kvalitnímu trávení
volného času, rozvíjet je tělesně i duševně a vzbuzovat v nich lásku ke všemu živému spolu s
odpovědností za své činy. Možná, že příklad Katky přesvědčí další mladé lidi, že tam, kde je
píle, snaha a vytrvalost, se úspěch zcela jistě dostaví. A možná, že se najdou i další děti či
mladí, kteří objeví (třeba na některém jezdeckém dnu, které pořádáme), jak nádherný pohled
je z koňského hřbetu a budou následovat Katku na její úspěšné sportovní cestě.
Kateřina Lipinská

Co je nového v knihovně?
Např. kolekce knížek zapůjčených mělnickou knihovnou. Mezi beletrií a zajímavými
knihami o práci na zahradě je i malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení.
Nejrozšířenějším v ČR je Novák – stejně jako v naší obci.
Další pořadí podle této knihy jsou :
3. Novotný
5. Černý
6. Procházka
7. Kučera
11. Marek
21. Sedláček
23. Doležal
24. Kolář
29. Urban
38. Miller
50. Soukup
52. Mareš
63. Mašek
71. Martínek
83. Vacek
85. Macháček
101. Horáček atd. až 235. Kalina

Nováky nebyli jenom noví usedlíci, ale všichni lidé první v čemkoli. Byl to člověk, který
přestoupil na novou víru, který dělal výhradně nové boty, šil jen nové šaty, zlepšovatel,
novotář.
Slavní tohoto jména byli např. skladatel Vítězslav Novák, literární vědec Arne Novák,
spisovatelka Tereza Nováková, král vzduchu Ladislav Novák, fotbalista, hokejista,
polistopadový ministr spravedlnosti, herečka čes. původu Kim Nowak a Ján Novák, který
překonal la Manche.
Děkuji občanům, kteří nevyhazují staré zajímavé fotografie obce a věnují je k zachování pro další
generace kronikářce.
Alena Štemberová

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

Nabídka úklidových služeb čistícím strojem
Tel.: 775595986
Tel.: 606423563
Základní cena 500,- Kč
Tato cena zahrnuje : čištění matrací (jednolůžka i dvojlůžka), sedací soupravy
(textilní + mikroplyš), křesla, čalouněné židle, taburetek.
Při čištění koberce si účtujeme 20,- Kč za m2 .
( Zničíme vaše roztoče a jejich alergeny v pohovce a hlavně v matracích. Jedná se o
suché čištění.)
Vůně zdarma!!!! (do vodní lázně přidáváme 100% eukalyptový olej)
Doprava 6,- Kč za kilometr.
(Do 10 km v okolí Brandýsa nad Labem je doprava zdarma.)

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.
5.10. Jaroslava Martínková

65 roků

17.11. Jaroslava Řezáčová

82 roků

17.9. Věnceslava Kalinová

85 roků
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci červnu se manželům Lence a Štěpánovi Krahulcovým narodila dcera Eliška.
V měsíci červnu se manželům Lence a Vladimírovi Čechovým narodil syn Jindřich.
V měsíci červenci se manželům Petře a Petrovi Maškovým narodila dcera Adéla.
V měsíci červenci se manželům Markétě a Markovi Salačovým narodila dcera Monika.
V měsíci září se manželům Tereze a Ondřejovi Ročkovým narodila dcera Tereza.
Malé Elišce, Jindříškovi, Adélce, Moničce, Terezce a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
============================================================================

SŇATKY
V měsíci červnu uzavřeli sňatek
a

Barbora Šimůnková
Stojan Angelov

V měsíci červnu uzavřeli sňatek

Ivana Sůrová

a

Josef Krajník

V měsíci červnu uzavřeli sňatek
a

Petra Gruberová
Pavel Říha

V měsíci červenci uzavřeli sňatek Jiřina Schillerová
a

Radomír Černý

Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.

=============================================================================
Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence
Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková

periodického tisku MK ČR E 10063).

