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Vážení spoluobčané!

Blíží se Vánoce! S přípravou na jejich oslavu jsme ve škole začali v listopadu. Děti vytvářely
dekorativní svícny, vyráběly přáníčka, řetězy, vánoční ozdoby, malovaly Mikuláše. Perníčky dětem napekla
paní V. Wirthová. Děti je zdobily bílou polevou pod vedením paní A. Mňukové. Děti besedovaly s paní A.
Štemberovou na téma jak vznikaly pověsti, jak se učilo před 100 lety. Připomněly si pěkná říkadla Františka
Hrubína a seznámily se s místní knihovnou.
Veškerá činnost nebyla zaměřena pouze na nadcházející Vánoce. Děti ukončily plavecký výcvik
v bazénu na PeF UK v Brandýse nad Labem. Žáci 2. ročníku absolvovali protipožární kurz Hasík a všechny
děti dopravní kurz, který nám zprostředkoval Besip. Žáci 3.-5. ročníku uskutečnili exkurzi v podniku THIMM a
na čističce vody ve Všetatech, kterou nám umožnil pan L. Skorkovský. Navštívili jsme divadelní představení
Kráska a zvíře v Praze.
Maminky a babičky se aktivně zapojily do přípravy kostýmů na předvánoční vystoupení : „Putování
do Betléma“. Pro realizaci jsme si vybrali biblický příběh o narození Ježíše Krista v městě Betlémě. Jeho
rodiče, Marie a Josef, sem podle legendy přišli ze svého domova v Nazaretu. V rušném městě však nenašli
ubytování, všechny hostince byly plné. Tak se stalo, že Marie porodila syna ve chlévě. Neměla kolébku, proto
mohla novorozeně uložit jedině do jesliček, do nichž se dávalo dobytku krmení. Jako první se o dítěti
dozvěděli pastýři. Zjevil se jim anděl, který jim pověděl o narození Ježíška. Hned se vydali novorozeně
pozdravit. Zároveň se k němu vypravili tři králové se vzácnými dary a řemeslníci se svými dárky.......
Představení spojené s koledami děti předvedly odpoledne. Některé z nich byly ještě umouněné od dopoledního
zápasu s čerty, kteří naši školu navštívili v předstihu. Letos nás navštívila devítičlenná družina – Mikuláš, 4
čerti a 4 andělé. Děti se musely vykoupit básničkou nebo slibem, že se polepší.
K vánoční atmosféře přispělo i divadelní představení Mrazík v Divadle U Hasičů. V příštím týdnu u
nás přivítáme paní Mgr. N. Černou z Regionálního muzea v Mělníku, která si připravila besedu Udržování
tradic v rodině.
Protože už zbývá jen několik málo dní do Štědrého dne a do konce kalendářního roku, dovolte mi,
abych Vám popřála klidné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce.
PaedDr. Miluše Nováková

Zprávy z obecního úřadu
Nově zvolení členové obecního zastupitelstva
Starostou obce byl zvolen p. Petr Mašek
Místostarostou p. ing. Jiří Kutílek
Předsedkyní finančního výboru p.Mária Ročková
Předsedkyní kontrolního výboru p. PaedDr. Miluše Nováková
Předsedou sociální, školské a kulturní komise p.František Šindelář
Předsedkyní sboru pro občanské záležitosti p. Radka Blanárová

Veřejné projednání návrhu změny č. 2. územního plánu obce Záryby se
uskuteční v pondělí, dne 10.1.2011 v 10.00 hodin v místní sokolovně
v Zárybech.
Poděkování starosty obce
Dovolte mi, abych poděkoval touto cestou všem spoluobčanům, kteří se svědomitě celoročně starají o
okolí svých nemovitostí a hlavně teď v zimních měsících uklízejí sníh na chodnících před svými nemovitostmi.
Pro některé je to samozřejmostí, ale naší obci to velice pomáhá a jsme velice rádi za tuto pomoc. Dále chci
touto cestou poděkovat všem členům dobrovolných spolků a organizací, kteří se celoročně podíleli na
společenském dění v naší obci a odpracovali spoustu brigádnických hodin při rozvoji naší obce.

„Přejeme všem našim spoluobčanům krásné a klidné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce
2011.“
Zastupitelstvo a starosta obce, zaměstnanci obecního úřadu.

Užitečné internetové odkazy na Pražskou intergovanou dopravu (jízdní řády apod.)
Vyhledání spojení PID: http://pid.idos.cz/spojeni
<http://pid.idos.cz/spojeni>
Zastávkové jízdní řády PID: http://portalpid.idos.cz
<http://portalpid.idos.cz>
Aktuální odjezdy z příměstských zastávek PID: http://www.mpvnet.cz
<http://www.mpvnet.cz>
Objednání zasílání nových jízdních řádů:
http://www.ropid.cz/jizdni-rady/elektronicke-zasilani-jizdnich-radu__s175x98
0.html
<http://www.ropid.cz/jizdni-rady/elektronicke-zasilani-jizdnich-radu__s175x9
80.html>
Interaktivní dopravní mapa PID: http://pid.planydopravy.cz
<http://pid.planydopravy.cz>
Webové stránky o Pražské integrované dopravě: http://www.ropid.cz
<http://www.ropid.cz>

=====================================
Linka psychopomoci

224 214 214
Poskytujeme podporu v psychické krizi/pomoc při orientaci v nepříjemné situaci/informace, které
vám pomohou najít východisko/kontakty na odborníky a zařízení z oblasti problematiky psychického
zdraví/ kvalifikované odpovědi na otázky z oboru psychologie a psychiatrie/
Každý všední den od 9 do 21 hodin
Cena hovoru podle běžného tarifu. Tento projekt zajišťuje Česká asociace pro psychické zdraví,
Klánova 62/300, 142 00 Praha 4, tel. 224 212 656, GSM 777 783 019, infocapz.cz, www.capz.cz

Všem současným i minulým čtenářům knihovny
Mílí čtenáři,
novináři by napsali, že za to může sníh, ale já vám prozradím, že jsem
na vině já, kdo si přivodil nepříjemnou situaci.
Na doporučení lékaře se musím vzdát své oblíbené činnosti a opustit
knihovnu, ve které půjčuji od roku 1958 podle původního nápadu nenudit
se na tehdy šestitýdenní mateřské dovolené. Začínala jsem s knihami našich klasiků na
zežloutlém papíře, které byly většinou neuměle svázány z časopisů. Některé byly
zabalené do různých balicích papírů, např. darovaných místní prodejnou.
Knížky byly umístěné dvěma řadami ve dvou skříních, kterými se původně pyšnily
nevěsty z přelomu l9. a 20. století.
První místo měla knihovna v domě č. 2, kde na dvaceti čtverečních metrech byl současně
národní výbor i obřadní síň.
Vždycky se našel nějaký důvod proč knihovnu přestěhovat. Tu do části domu č. 163 p.
Schützové, tu do krámku Šárových, do kuchyně pana řídícího v budově školy, do místní
školky, do obřadní síně v základní škole a nakonec do buňky. Počet knih rostl a už se do
amatérských regálů nevešly. Kde se knihy tlačí dnes, všichni víte. Už na nich nejsou
otrhané rohy, tužkou psané vykřičníky, ani poznámky jako „To není pravda! Fuj!“ Dnešní
knížky už nečtou sedláci po práci u petrolejek. Také už nejdou tak z ruky do ruky neboť
každý, kdo knihy píše, není „pan spisovatel“.
Navrhla jsem dobu po Vánocích k předání knihovny novému knihovníkovi a všechny
čtenáře prosím, aby v obvyklé době od 16.00 do 17.00 hodin vždy ve čtvrtek knihy pouze
vraceli. Ráda bych měla všechny knížky vrácené k předání do konce února. Knížky mi
můžete odnést kdykoliv i domů (čp. 67).
Knihovna si zaslouží člověka s novými organizačními nápady a věřím, že se u nás někdo
takový najde.
Malým čtenářům
Strojení stromečku pro zvířátka je letos na vás, malí
čtenáři. Stromek je připrave ný na obvyklém místě a můžete ho dozdobit
jablky, mrkvičkami apod. při své zimní procházce.
Alena Štemberová

Poděkování paní Aleně Štemberové za
její dlouholetou, obětavou a hlavně vzornou práci
v naší místní obecní knihovně, kde strávila
neuvěřitelných 52 let svého života mezi díly klasiků
všech spisovatelských žánrů.
Petr Mašek
starosta
obce

Předvánoční čas v naší školce
Příchod Mikuláše s čertem a andělem do naší školky nám
připomněl, že za dveřmi jsou Vánoce a přestože máme spoustu aktivit, vrhli jsme se na
předvánoční přípravu. Školku jsme si vyzdobili, připravili přáníčka a dárky pro rodiče a
naučili jsme se krátké pásmo na vánoční besídku, kterou předvedeme ve čtvrtek
16.12.2010 v 16.00 hod. V posledním předvánočním týdnu nás ještě čeká předvánoční
oslava, plavání, divadlo Spejbla a Hurvínka a 23.12. v 16.00 hod. vám zazpíváme u
zárybského vánočního stromečku, který tímto pro naší obec pomůžeme rozsvítit. A pak
už jen všem spoluobčanům šťastné a veselé Vánoce a hodně štěstí, dobré zdraví a spoustu radostných
chvilek v novém roce 2011
přejí děti a
zaměstnankyně
Mateřské školy Záryby
příspěvkové organizace

oooooooooooooo
Zpráva o sportovní činnosti SDH Záryby
Letošní sezóna pro nás začala již v dubnu, kdy se 20 členů vydalo na
soustředění na Moravu. Byli jsme ubytováni pod horou Svatý Hostýn, na které se nachází
významné poutní místo. Náplní pro nás mimo jiné byly výlety na zámek v Kroměříži a
jízda zručnosti na motokárách, která ukázala velký talent na řízení našich hasiček. Poté
následovala návštěva ZOO Lešná u Zlína. Celé soustředění bylo zakončeno
„olympiádou“, která obsahovala deset sportovních disciplín, u kterých jsme si užili
spoustu legrace. Poslední den jsme ještě navštívili Punkevní jeskyně a Macochu. Po
nabitých šesti dnech odjížděl stmelený tým vstříc soutěžní sezóně.
Sportovní sezóna začala v Cítově, kdy ženy skončily první, muži druzí. Následovala soutěž
v Konětopech, kde ženy díky vítězství postoupily do krajského kola a muži obsadili celkové třetí místo. Dne 5.
června se konala soutěž u nás v Zárybech. Tento ročník byl zajímavý tím, že nastoupilo i druhé mužské
družstvo složené z členů, kteří stáli u začátku soutěží u nás. Na domácí půdě se mužům tradičně nedaří, tak nás
velice potěšilo první místo žen. Počasí nám velice přálo a tudíž soutěž probíhala ve skvělé atmosféře a ta
rovněž pokračovala i na večerní zábavě v sokolovně. Za týden nás čekala soutěž u našich velkých rivalů ve
Křenku. Soutěžní trému lépe zvládly ženy a přivezly druhé místo. Poté následovalo krajské kolo v Nymburce a
zároveň soutěž ve Lhotě. Rozdělený tým přivezl zlatý pohár ze Lhoty, kde muži zvítězili a z Nymburka ženy
přivezly krásné 8. místo. Vzhledem ke kvalitě protivníků se jedná o velice dobré umístění.
Z druhé části sezóny stojí za zmínku třetí místo mužů z Tuhaně. Dále pak úspěch žen v Konětopech,
odkud si odvezly opět zlatý pohár. Dne 11.9. jsme navštívili blátivé hřiště v Želízech, kde muži obhajovali
putovní pohár z loňského roku. Bohužel výhra utekla o pár vteřin a skončili jsme druzí. Ženy se nenechaly
zastrašit terénem a prvním místem ukázaly, že se v okresních kolech drží na špici. Poslední soutěž, které se
naše družstva zúčastnila, se konala v Chlumíně. Zde muži zakončili sezónu krásným druhým místem.
Většina soutěží, kterých jsme se zúčastnili, byla zařazena do tzv. Okresního poháru. Okresní pohár je
pro nepravidelnou účast ostatních ženských družstvech zatím jen pro muže a druhá pozice v tomto poháru
ukázala, že tréninky a dobrá nálada v týmu dokážou své.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že je možné nás kontaktovat nejen v případě požárů a povodní,
ale i při potřebě jiné pomoci související s požární ochranou.
Kontaktovat nás můžete buď přímo na této emailové adrese: info@sdhzaryby.cz,
nebo na tel. čísle 723719861.
Na výše uvedeném kontaktu nás rovněž můžete kontaktovat i případě, že byste chtěli rozšířit naše
řady.
SDH Záryby přeje všem občanům příjemné svátky, zdraví a pohodu v novém
roce 2011.
Na Štědrý den si můžete přijít pro Betlémské světlo, které bude hořet od 10:15
před hasičskou zbrojnicí. Teplé nápoje budou zajištěny. Světlo přivezeme od
brandýských skautů.
Bc. Lukáš Cincibus

Fotbalový rok 2010
Sníh a mráz padl na naše fotbalové hřiště a udělal tak definitivní tečku za
fotbalovým rokem 2010.
Letošní rok se vyznačoval hlavně příchodem nového trenéra k „A“ mužstvu. Tím, že se
kormidla ujal Mirek Babovák, došlo v kádru k určité hráčské konsolidaci a příchodem
hráčů ze sousedního Brandýsa i k zvýšení kvality hry. To dopomohlo v jarní části
k udržení se v I.B třídě a hlavně k výbornému výsledku po skončení podzimní části. V té
si zatím drží naše „A“ mužstvo velmi pěkné 3. místo se ziskem 24 bodů za 7 vítězství, 3
remízy a 3 prohry. Jediným větším problémem je udržet stávající hráče pohromadě i na jarní odvety. V týmu je
pět hráčů na hostování a to bude klást hlavně finanční nároky při jednání s vedením brandýského fotbalového
klubu. Pokud by se podařilo hráče do týmu opět zařadit, nebylo by pochyb, že i pro další sezónu zachováme pro
Záryby I.B třídu.
„B“ tým se po podzimní části drží na 9 příčce, když ze 13 zápasů získal celkem 12 bodů. Tento výsledek ovšem
neodpovídá možnému potencionálu hráčů, kteří se na trávníku vystřídali. Zde je také potřeba vyzdvihnout
přístup k práci Franty Šindeláře a to jak trenérské, tak i k práci, která je přímo spojena s hraním zápasů.
„Rezerva“ by po jarním kole neměla mít problémy, pro ni velmi dobrou III. třídu, udržet.
Po dlouhých letech nebylo přihlášeno žákovské mužstvo. Svým dílem se na tomto stavu podílí malý počet
kluků, což je trochu generační problém. Další vliv má jiný druh zábavy a jiné sporty, ale také větší pohodlí
kluků a v neposlední řadě nezájem rodičů. Žákovské družstvo nahradila starší přípravka pod vedením Martina
Reisingera. U malých kluků je zatím více snahy než fotbalovosti, ale určitě je dobré, že chodí a neustále si
osvojují základy fotbalu.
Pokud bychom hodnotili rok 2010, je třeba vzpomenout dobře připravený červencový turnaj starých gard,
první ročník turnaje v malé kopané na počest Karla Schütze, pořádání dvou zábav v naší sokolovně a pomoc na
akcích jiných organizací.
Na závěr mi dovolte za celý náš fotbalový oddíl poděkovat všem fanouškům a také všem sponzorům, kteří
v této době jsou ještě ochotni podporovat náš klub. Zároveň všem občanům popřát příjemné prožití svátků
vánočních a hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Ing. Jiří Kutílek
TJ SOKOL ZÁRYBY oddíl kopané pořádá silvestrovské posezení v místní sokolovně od
20,00 hodin. Vstupenky na tento večer k prodeji v hospodě U lišáka a u členů výboru.

Ohlédnutí koncem roku
S blížícím se koncem roku hodnotíme podzimní činnost v naší sokolovně.
Velice hojně je navštěvováno cvičení rodičů a dětí. Také mladší žactvo chodí pravidelně. U
staršího žactva je návštěvnost střídavá a nejméně navštěvované je cvičení žen a stolní tenis.
Před koncem roku se obnovila pravidelná návštěva flórbalistů. Teď v prosinci jsme uspořádali
pro děti mikulášskou besídku a o týden později divadelní představení. Obě akce lze hodnotit velice kladně.
Do konce roku se uskuteční v sokolovně ještě jedno divadelní představení, tentokrát pro dospělé a snad i
silvestr bude. Na 8.ledna je plánován turnaj ve stolním tenise a 2l.ledna by měl být myslivecký ples. Ale než
tyto akce budou, chceme oznámit přerušení pravidelného cvičení od 13.12. 2010 do 3.1.2011. A zároveň
vám všem popřát Vánoce podle vašich představ a rok 2011 plný vysněných přání.
Za TJ Sokol Radka Blanárová

//////////////////////////////////////////////////////////////////
Prodejní stánek smíšeného zboží v Zárybech si vás dovoluje upozornit na změnu
otevírací doby v období vánočních svátků:
24.12. zavřeno
27.12. až 30.12. otevřeno od 7.00 – 11.00 hod.
31.12. zavřeno
Všem zákazníkům přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011
Barbara a Josef Vykoukovi

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

28.12. Ivanka Capouchová

70 roků

29.12. Jaroslav Včela

84 roků

29.12. Václav Cerha

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci srpnu se manželům Radce a Josefovi Faltusovým narodila dcera Julie.
V měsíci září se manželům Petře a Danielovi Herclíkovým narodila dcera Lucie.
Malé Julince, Lucince a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
============================================================================

SŇATEK
V měsíci září uzavřeli sňatek

Jaroslava Krejčíková
a Pavel Lippert

Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.
============================================================================

ÚMRTÍ
Nejvíc ozdobený hrob na kosteleckém hřbitůvku patřil o letošních dušičkách panu Václavu Krtkovi.
Zdobily jej totiž nejen tradiční chryzantémy jako ostatní hroby, ale i kopce věnců a kytic se stuhami od
těch, kterým bude od
21.října chybět. Tento obětavý tatínek, pracovitý manžel, dědeček, zručný
řemeslník, fotbalový rozhodčí a fanoušek zárybského týmu, odešel v 75ti letech. Zemřel ve dnech voleb,
kde mu dlouhá léta patřila jedna židle. Čest jeho památce.
Paní Jaroslava Šindelářová, která naposled vydechla 20.listopadu v nedožitých 86 letech, nebyla
celý svůj život neznámou paní, jak se jeví novějším obyvatelům obce. Nechyběla při žádné akci obce.
Nejlépe si ji vybaví ti, které roky seznamovala v zárybské škole s první pomocí. Zvlášť si dávala záležet
na kláskovém obvazu, který tvořil na cvičném obvazu hezký obrázek. Vzpomínáte? Za co mají děkovat
i rodiny jejích synů. Kdo žije ve vzpomínkách, nezemřel nikdy.
Rodina zesnulého pana Václava Krtka děkuje spoluobčanům za účast na posledním rozloučení a za
květinové dary.
============================================================================
Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063).
Řídí redakční rada – vedoucí p. Petr Mašek

