Zpravodaj
obce Záryby
2 -2021

Vážení spoluobčané,

stalo se tradicí, že dubnové číslo zpravodaje je věnováno fotkám budoucích prvňáčků. Bohužel už druhým rokem se
nekonal zápis za přítomnosti dětí. Budoucí žáci byli zapsání na základě žádosti rodičů. Pro příští rok se těšíme na 11
nových školáků. Určitě se s nimi sejdeme dřív, abychom je seznámili se školou, učitelkami a novými kamarády. Bohužel
jim nemůžeme nabídnout výuku v samostatných ročnících, jak bychom si představovali.
Věříme, že plány na dostavbu školy nebudou jen na papíře, ale budou v dohledné době realizovány. Bude záležet i na
Vás, jak aktivně se zapojíte do ankety k novému návrhu dostavby, která je zveřejněna na stránkách obce.
Nyní jsme od obce obdrželi novou upravenou zřizovací listinu, k jejíž úpravě jsme nebyli přizváni. Proto budeme
požadovat úpravu na původní znění. Ve zřizovací listině od 1. 4. 2021 mají žáci zmenšený školní pozemek pro výuku a
vzdělávání o 1145 m2. Využívají ho 114 roků ve výuce, ve školní družině nebo při relaxaci o přestávkách. Jeho údržbu
pravidelně zabezpečujeme po celý školní rok i o prázdninách. Věříme, že obecní zastupitelstvo na základě naší žádosti
své rozhodnutí změní a pozemek navrátí škole, tak jak to bylo od roku 1907 do 31.3.2021. Je to pro nás důležité nejen
pro klima školy ale i pro podporu školy obcí, jejíž prioritou je podpora výchovy a vzdělání dětí. Obcí, které záleží na
budoucnosti školy a pozitivních vztazích mezi školou a obcí. O výsledku vás budeme příště informovat.
Věříme, že skončila etapa distanční výuky a do konce školního roku se budeme s dětmi setkávat osobně ve škole. Při
distanční výuce se prohloubila spolupráce s rodiči a školou. Tímto jim děkujeme.
Od počítačů si neodpočineme úplně, protože máme deset nových notebooků financovaných ze Šablon EU, které budeme
využívat při výuce ve všech ročnících v souladu s upraveným ŠVP.
Do konce školního roku se zaměříme na upevňování probraného učiva a rozvoj čtenářské gramotnosti.
Nejbližší projekt, který plánujeme realizovat, bude oslava Dne Země. Rádi bychom přivítali rodiče nebo alespoň zapojili
všechny žáky. Součástí oslav tohoto dne bude soutěž „Skokan roku“, která se bude konat v areálu školy. Budeme rádi,
když se všichni zapojíte do výroby maskotů „Ochránce přírody“.
Stejně tak jak se probouzí příroda kolem nás, věříme, že se probudí i v nás a přinese ochranu a zdraví, abychom mohli
dýchat bez roušek a usmívat se bez zakrytých úst.
Přejeme Vám hodně sluníčka a radost z rozkvetlé přírody.
Kolektiv ZŠ Záryby

Hospodaření obce Záryby v období 1.- 3. 2021
Příjmy:

v tis. Kč

v tis.Kč

rozpočet po změnách

Daň - ze záv.činnosti
- z příjmů fyz. osob ze sam.výd.čin.
- z příjmů fyz. osob z kap.výnosů

čerpání

3 256,00

739,00

60,00

38,00

326,00

89,00

- z příjmů práv. osob

2 265,00

736,00

- DPH

6 439,00

1 721,00

650,00

491,00

10,00

11,00

Poplatek za likvidaci komunálních odpadů
Poplatek ze psů
Daň z hazardních her a odvod z VHA

103,00

32,00

Správní poplatky a popl. za odnětí

131,00

122,00

1 500,00

28,00

Daň z nemovitosti
Daň z KÚ na státní správu

239,00

60,00

NI př. transfér od krajů

176,00

176,00

1 116,00

187,00

Nájemné z nemovitostí, přijmy z pronájmů
Nájemné z pozemků a ostatní příjmy
Náhrada za třídění od EKO-KOMu
celkem
Výdaje:
Silnice

14,00

8,00

220,00

111,00

16 505,00
rozpočet

4 549,00
čerpání

640,00

60,00

1 400,00

102,00

Vodovod

350,00

0,00

Kanalizace

388,00

68,00

Drobné toky

50,00

0,00

Vodní díla

60,00

0,00

Mateřská škola

1 320,00

302,00

Základní škola

1 860,00

520,00

269,00

39,00

Knihovna

46,00

12,00

Ostatní záležitosti kultury

15,00

2,00

Cyklostezka, oprava chodníků

Školní jídelna

Místní památky

280,00

0,00

Rozhlas, zpravodaj

95,00

0,00

SPOZ

35,00

5,00

Sportovní zařízení v maj. obce

10,00

0,00

Ostatní sportovní činnost

110,00

0,00

Zájmová a spolková činnost

420,00

0,00

Zdravotnictví
Veřejné osvětlení
Územní plán
Komunální služby
Svoz nebezpečných odpadů

46,00

5,00

410,00

219,00

750,00

181,00

1 206,00

190,00

204,00

0,00

1 087,00

284,00

Svoz tříděných odpadů

450,00

104,00

Asanace starých skládek

180,00

0,00

2 021,00

522,00

15,00

0,00

Svoz komunálních odpadů

Veřejná zeleň
Pečovatelská služba
Podpora krizového řízení a nouz.plánování

30,00

9,00

230,00

20,00

Obecní zastupitelstvo

1 134,00

254,00

Činnost místní správy

1 937,00

410,00

115,00

30,00

50,00

26,00

1 070,00

0,00

18 283,00

3 364,00

Požární ochrana - dobr. část

Výdaje z úvěr. fin. operací a služby peněž. ústavů
Pojištění
Ost. fin. operace - nespecifikované rezervy
Celkem

Ing. Jiří Kutílek – správce rozpočtu

Přístavba základní školy v Zárybech
Vážení spoluobčané,
naše obec zahájila přípravu přístavby naší budovy základní školy, a protože se jedná o největší investiční akci
v historii obce, tak chceme zapojit pokud možno co nejvíce občanů do této přípravy. V současné chvíli je
k vidění na https://zaryby.cityupgrade.cz/studie-pristavby-zakladni-skoly-zaryby/ první návrh studie
přístavby. Probíhá on-line dotazníkové šetření a sbírají se první připomínky rodičů, dětí, učitelů a občanů.
Samozřejmě bude vyhlášeno i veřejné prezenční představení celého projektu s občany, kde vše budeme moci
prodiskutovat a případně blíže vysvětlit naše záměry.
Petr Mašek – starosta obce

*************************************************
Vážení majitelé psů,
Moc a moc Vás prosím, aby jste své miláčky v tuto roční dobu nepouštěli ve volné přírodě na
volno!!! Dopřejte všem mláďatům v přírodě trochu klidu!!! Oni to opravdu nemají za zábavu
jako Vaši mazlíčci.
Petr Mašek – starosta obce
************************************************
Vážení spoluobčané, připomínám těm, kteří by rádi využili „ROZHLAS DO MAILU“. V
případě, že budete mít zájem, dostávat zprávy z obecního úřadu, které pravidelně hlásíme
místním rozhlasem, napište na email hana.machova@zaryby.cz . Do předmětu zprávy napište
ROZHLAS
Hana Machová

Sbor dobrovolných hasičů obnovil v obci pevný bod
O velikonoční neděli na návsi Pod Vrbičkami Sbor dobrovolných hasičů
obce Záryby slavnostně vztyčil zrestaurovaný kříž. Dokončili jsme tím
společnou práci, kterou hasiči iniciovali a jejíž jsem byl na žádost
koordinátora akce, velitele jednotky Pavla Krtka, odborným garantem.
Práce za přísných bezpečnostních opatření provádělo mnoho lidí, každému
z nich děkuji krásně za jeho čas. Kříž je teď v pořádku.
Obrazový materiál, který informuje o historii a představí veřejnosti rozsah
a způsob obnovy kříže bude prezentován na nových internetových
stránkách obce.
V Martinově 14.4. 2021
Josef Faltus
Vážení a milí spoluobčané Záryb a Martinova,
dovolte mi, abych vás seznámil, jak jsme v loňském roce reprezentovali naši obec na jezdeckých akcích. Vzhledem
k omezení byly zrušeny všechny halové závody, a tak nám jezdecká sezóna začala až od června, konáním závodů
spřežení v Čakovičkách, kterými jsme spolupořadatelé. Pro veliký zájem soutěžících (43 kočárů), jsme na nich
nestartovali, abychom mohli zajistit hladký průběh závodů.
S naším spřežením jsme se zúčastnili závodů v Heřmanově Městci, kde jsme byli na 4. místě v parkuru, v Semickém
derby na 5. místě a sezónu jsme ukončili účastí na mistrovství republiky v NH Kladruby nad Labem.
V sedlových soutěžích se děvčata zúčastnila závodů ve Staré Boleslavi, kde se umístila na 1. a 3. místě, v Čakovičkách
na 2. místě a v Sobotce, kde skončila na 4. místě.
Více nám koronavirová situace nedovolila. Bohužel i v letošním roce byly všechny halové závody zrušeny, tak budeme
doufat, že se uskuteční naše závody spřežení v Nové Vsi – Čakovičkách ve dnech 26.06. – 27.06. 2021, na které vás
srdečně zvu.
Na závěr bych chtěl ještě velmi poděkovat našim BARÁČNÍKŮM a HASIČŮM, bez jejichž pomoci by tyto závody
šly těžko uspořádat.
S přáním pevného zdraví
za JK TAXIS Záryby
František Štamfest

Poděkování
TJ Záryby, oddíl kopané, by chtěl touto cestou poděkovat všem příznivcům fotbalu za skvělou práci při
údržbě a vylepšení stávajícího areálu. V této těžké době, složité pro nás všechny, je skvělé, že se najdou lidé,
kteří dokážou zadarmo pracovat na cizím majetku. Velké díky patří především Pavlovi Suchému. Ochotně
nám kdykoliv pomohl a zapůjčil techniku potřebnou k nezbytným sezónním pracím. Pěvně věřím, že si
budeme jít moci brzo zahrát a opětovně pocítíme radost z fotbalu a blízkosti kamarádů.
Petr Popelka
Předseda oddílu kopané
Spolky se spojily
Díky našim spolkům (myslivcům, hasičům, baráčníkům, sokolu a Pionýru) by se měl i letos a to v neděli 30.
května uspořádat dětský den. Spolky krom toho, že zastřeší stanoviště, daly i příspěvek pro děti na zmrzlinu. Trasa
bude stejně jako loni vést od martinovské zastávky a spodem směr hřiště až na zárybskou zastávku. Letos je v plánu
více stanovišť a proto i touto cestou prosím ostatní dobrovolníky, kteří by chtěli a mohli, ať se mi přihlásí. Na
stanovištích budou pouze dospěláci. Samozřejmě záleží jaká vládní nařízení budou v té době panovat a také na počasí.
Hana Machová

NEBEZPEČNÝ ODPAD A ELEKTROODPAD
Oznamujeme, že v sobotu 24.4.2021 budou před bývalým obecním úřadem od 7:00 do 10:00 hod
přistaveny kontejnery na plasty, nebezpečný odpad a elektroodpad.
*********************************************************

Ovocnáři přijedou prodávat: Jablka, hrušky, brambory, cibuli, česnek, ovocné mošty a med. Prodej
se uskuteční ve dnech: sobota 24.4.2021 a 8.5.2021 od 16:30 - 17:00 hodin u bývalého obecního
úřadu.
*********************************************************

„BERKA JIŽ DVAKRÁT NA VEDLEJŠÍ KOLEJI“
Ani v tomto školním roce se nám naše cestování moc nedaří. V lednu po Novém roce jsme se s radostí vrátili
na „školkové nástupiště“, aby nás mašinka Berka mohla zavést za dalšími poznatky a na nová neznámá místa.
Ale sotva se Berka rozjela, již jsme jí museli zastavit. Stalo se totiž, že nám nečekaně nastoupili cestující
s šířící se nemocí a celému vláčku bylo další cestování zakázáno.
Všichni malí i velcí cestující museli vystoupit a odejít domů. Bylo nutné
počkat až se cestující obsluha „Berky“ uzdraví. Vláček = školku jsme
důkladně vyčistili, vydezinfikovali, abychom se mohli znovu rozjet za
poznáním, až nám to dovolí.
Bohužel jsme si obnovení cestování neužívali moc dlouho, jen jeden
měsíc. V tomto měsíci jsme si stačili užít jízdu na bobech a koulovačku,
ale nejen to, také karnevalové radovánky. Sice každá třída tentokrát ve
svém vagónku = třídě, ale i tak to bylo hezké. Přišel poslední pátek
v únoru a takové karnevalové loučení. Berka byla znovu odstavena na
vedlejší kolej a nesměla vyjet celých dlouhých šest týdnů.
S dětmi a hlavně předškolními jsme se snažili udržovat kontakt pomocí
internetového programu školka v pyžamu distanční výukou a v druhé
polovině také online výukou, při ní jsme se mohli aspoň jednou týdně
vidět a slyšet.
V letošním roce před Velikonocemi za námi přišel i velikonoční zajíček,
kterému děti také moc chybějí. Když se s nimi nemohl vidět, nechal jim
ve školním lesíku každému alespoň nějaké mlsáníčko a těšil se, že se
snad příští rok už uvidí.

Kontakt naživo je úplně jiný a nahradit se nedá. Od 12.4. nám dovolili znovu s Berkou vyjet. Opět jsme vše
vyčistili a vydezinfikovali, tentokrát i okolo školky. Upravili jsme jarními pracemi vzhled zahrady a okolí
školky, aby se tu děti cítily dobře. K Berce jsme však mohli připojit jen pár vagonků a do nich se mohly vrátit
jen ty děti, které půjdou do školy a děti jejichž rodiče mají výjimku s ohledem na jejich profesi. Než děti do
vláčku nastoupily musely podstoupit kontrolu pomocí testování, stejně tak jako dospělí, kteří s nimi v Berce
jedou. Byla to nezvyklá a neznámá zkušenost pro většinu z nás, ale nakonec jsme to všichni zvládli, i když
obavy u některých byly víc než velké.
Náš vláček se znovu pomalu rozjíždí. Přejeme mu, aby postupně připojil další vagónky a nabral i ostatní
cestující zpět a aby jeho cesta již byla klidná bez dalších nástrah a odstávek. Ať naše předškoláky doveze až
ke školním dveřím a cestou nám nabere další nejmenší cestující, kteří nám nahradí budoucí školáky. Do
školkového vláčku mohou nastoupit jen tehdy pokud si podají v květnu žádost k zápisu – podrobnosti získají
na zveřejněných plakátech či internetových stránkách. My se na ně budeme těšit. Vám ostatním přejeme do
dalších dní postupné zlepšování současné situace, krásné prožití jarních dnů a dobré zdraví.
Kolektiv Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁRYBY,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Záryby 30, 277 13 Kostelec nad Labem
Dodatek ke způsobu podání žádosti k
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.
Na základě dopisu a doporučení pana ministra Ing. Roberta Plagy Ph.D. doručeného 8.3.2021 s aktuálními
informacemi k zápisu do mateřských a základních škol, doplňujeme další možnosti podání přihlášky
do Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace pro školní rok 2021-2022.
Pokud se z nějakého závažného důvodu nebudete moci zúčastnit osobně zápisu
(onemocnění, karanténa), máte možnost žádost doložit následujícími způsoby:
-

do datové schránky školy (pouze z osobní datové schránky nikoli podnikové)

-

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

-

poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

K vyplněné žádosti je potřeba doložit kopii rodného listu dítěte, která bude založena do spisu dítěte a doložení řádného
očkování dítěte podle § 50zákona o ochraně zdraví. (kopie očkovacího průkazu, nebo potvrzení praktického lékařev případě karantény stačí i e-mailová zpráva od lékaře oboje si s lékařem musíte předem domluvit).
Termín pro příjem žádostí v tomto případě je od 2.5. do 16.5. 2021.
Jinak se na Vás těšíme osobně na zahradě naší mateřské školy v již uvedených termínech.
V Zárybech dne 15.3.2021
Za Mateřskou školu Záryby, příspěvková
organizace
Radka Blanárová, ředitelka školy

Co nám léto přinese?
S příchodem jara doufáme v rozvolnění vládních opatření, proto plánujeme sousedské akce, na které jste
již zvyklí, a které nám všem schází.
Těšíme se, že znovu uspořádáme swap, abyste po dlouhé zimě mohli obnovit svůj šatník. Opět bude bohacený
o dětské prodejní stánky a rádi bychom zároveň uspořádali sbírku venkovních hraček na dětské hřiště.
Současné hračky jsou již z velké části rozbité a potřebují obnovu. Termín swapu zveřejníme hned, jak nám to
epidemická opatření dovolí.
Co jíž známe, je termín oblíbených slavností sv. Anny. Letos se pod vrbičkami odehrají v neděli 25. července
a těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, občerstvení z Kafárny a opět se
vynasnažíme zajistit představení divadélka pro dětské diváky.
Největší připravovanou akcí je ale příměstský tábor. Opět pod taktovkou Radky, Petry a Honzy. Děti se
mohu těšit za zábavné hry, výtvarné činnosti, každodenní cyklistické výlety po okolí, koupání v Labi a spoustu
společného dovádění.
S obnovením pravidelných kroužků vyčkáváme na vývoj věcí budoucích. Je ale možné, že se již do prázdnin
znovu neotevřou, proto nabízíme vrácení kurzovného, nebo jeho převedení do příštího školního roku.
V případě dotazů prosím kontaktujte svého lektora.
Už se nemůžeme výše zmíněných akcí dočkat a zatím vám přejeme krásné jaro.
Za tým Komunitního centra Záryby
Zuzana Vrchotová

Kdy se slaví Den matek?
Tradičně se Den matek slaví druhou květnovou neděli. Slaví se nejen v USA a v Kanadě, ale i v řadě zemí
Evropské unie a také v České republice a na Slovensku. Letos to bude 9. května.
Historie tohoto svátku v naší zemi není nijak dlouhá. V USA se začal slavit již na začátku 20. století. A to jako
vzpomínka na Ann Marii Reeves Jarvisovou, která bojovala za práva žen a matek během americké občanské války.
V Československu tento svátek začala prosazovat Alice Masaryková, dcera prvního československého prezidenta.
Poprvé se Den matek slavil v ČSR v roce 1923. Popularita svátku vzrostla až po sametové revoluci. A to jistě přičiněním
obchodníků, kteří ho využívají jako skvělý marketingový tah.
Ale co! Každý z nás chce svoji maminku potěšit květinou, sladkostí, nebo vlastnoručně vyrobeným dárkem či
přáníčkem. Tak tedy 9. května máte skvělou příležitost.
Za Obec baráčníků Záryby Petra Imlaufová
K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
Aby se pěkně usmály
Na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
A povědět nám pohádku,
Proto jsou tady maminky,
Aby náš svět byl v pořádku.
(Jiří Žáček)

Martinovské řehtání
Vážení spoluobčané už víc než rok žijeme v nelehké době. Vídáme a slýcháme ne moc pozitivní zprávy. Proto
bychom se měli umět radovat i z maličkostí, které přijdou nebo je zažijeme! Já jsem měla velikou radost, když se povedlo
letos před Velikonocemi dohodnout s panem starostou, rodiči a hlavně martinovskými kluky, že tento rok podle tradice
vyrazí s trakaři po Martinově. Na Zelený čtvrtek se před dvanáctou začali shlukovat u zastávky vybaveni nejen trakaři,
ale i rouškami!! Chlapců chodilo asi jedenáct a byla radost na ně pohledět. I když letos chodila spíš malá drobotina, je
důležité, že CHODILA! Jsem moc ráda, že se zde daří zachovat tato moc pěkná tradice, která se opravdu předává z
generace na generaci. Věřím a doufám, že se i nadále udrží!!!! Jelikož kluci nemohli v sobotu jít po zasloužené koledě
po domech, zastupitelstvo se dohodlo, že odměnu zajistí a předá řehtáčům pan starosta.
Snad další Velikonoce proběhnou už v normálním stavu bez jakýkoliv omezení. Myslím, že toto si přejeme všichni.

Jitka Marková

Foto: Lenka Krejsová

Jak šel čas v naší obci
Podle usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 26.2.2021 jsme měli povinnost ve volnočasových aktivitách pobývat pouze
v katastru obce Záryby. Je mnoho míst, které se zachovaly v hranicích obce do dnešních dob, ale jsou i takové, které
zmizely a při procházce v Zárybech je již neuvidíte.
Pro tento zpravodaj jsem si vybrala místo a i profesi, kterou už v Zárybech nemáme, a která v minulosti zanikla. Je to
místo „u přívozu“ a činnost „převozníka“. Tato oblast se nachází u Labe na náplavce mezi naší vesnicí a obcí Křenek.
V minulých dobách tyto vesnice spojovala domácí dopravní cesta, a to přívoz. K tomu sloužily malé pramice, které
vozily lidi, jízdní kola a velké lodě – prámy, které byly schopny převézt nejen lidi, ale i povozy tažené koňmi nebo i
jinými tažnými zvířaty, nejčastěji krávami a někdy i motorky. Na druhé křenecké straně měli zárybští občané pole a ve
Dřísech byl výkup zeleniny a obilí, tak byl přívoz hodně v provozu. Na druhou stranu řeky se také jezdilo za zábavou a
převozník dobře věděl, kdy se bude zárybská chasa vracet zpátky. K přivolání převozníka sloužila píšťalka nebo se
notně zapískalo na prsty. Lodě se s pomocí bidla v ruce převozníka dostávaly na druhý břeh. Později byly přivázány na
řetěz a k ocelovému lanu a pomocí otočného kola a s převozníkem převážely cestující
a náklad přes řeku. Převáželo se i za velké vody, ale to bylo za dvojnásobnou taxu. Když začal být na Labi trochu
provoz, muselo se lano vždy po dojetí hodit na labské dno, aby nepřekáželo.
Podle pamětníků plnila funkci převozníka rodina Rychnovských, pan František Rychnovský a Josef Rychnovský. Před
zrušením přívozu v šedesátých letech 20. století převáželi pan František Černý (můj dědeček) a pan Štulc. Já si na
funkční přívoz nepamatuji, ale já i moji vrstevníci máme ještě v paměti, když byly prámy vytaženy na břeh, my jsme si
na nich hráli a následně prámy nenávratně zmizely.
Mezi obcemi Záryby a Křenek panoval čilý ruch a nejeden chlapec nebo děvče se do sebe ze dvou přívozem spojených
obcí zakoukali. Měli jsme a i dnes máme několik „smíšených“ manželství. Spolupráce s obcí Křenek byla a v současné
době i je v oblasti myslivosti. I příznivci dobrovolných hasičů zažili spoustu společných chvil nejen při závodech, ale i
v trávení volného času.
Převozníkovi sloužil domeček, u kterého se díky přispění obce a ochotné pomoci zejména myslivců
a dalších spolků podařilo odstranit škody po povodních z let 2002 a 2006, a následně ho v roce 2011 demolovat a znovu
obnovit. V roce 2014 Baráčníci vybavili domek nábytkem a sedící loutkou – převozníkem. Převoznický domek je tedy
poslední připomínkou dávných časů.
Myšlenka spojení obou břehů se před časem znovu vynořila, když se diskutovalo o vybudování lávky pro pěší, ale vize
nebyla uskutečněna. Až tedy pojedete nebo půjdete po cyklostezce a dostanete se k tomuto místu, můžete se zastavit,
zavřít oči, vrátit se v mysli do minulosti a představovat si, jak to asi tenkrát bylo ……
K náplavce „u přívozu“ přikládám několik snímků, které tvoří přílohu obecní kroniky. Nejstarší snímky nejsou popsané,
tak nelze určit, o kterého převozníka se konkrétně jedná a pamětníci nikoho nepoznali. Na jednom novějším snímku na
prámu, zachycující vzadu pána s bujnými vlasy, byl identifikován zárybský občan, kterému bude letos 91 let, a je to pan
Věnceslav Štembera. Převoznický domek je zachycen v zuboženém stavu v průběhu povodní v r. 2002. Novodobý
snímek zachycuje brigádu myslivců při obnově převoznického domku, a myslím, že není třeba je jmenovitě
představovat, protože je všichni znáte. Nejnovější snímek zachycuje zastávku průvodu Baráčníků při Staročeských
májích v roce 2014. Děti, které jsou na snímku zachyceny, jsou dnes starší o 7 let.

Druhé místo, které jsem si pro tento zpravodaj vybrala, je naopak stále živé a myslím, že ze zárybských občanů není
nikdo, kdo by zde ještě ani jednou nebyl. Jedná se o náves se současnou autobusovou zastávkou v Zárybech a dům,
který dlouhá léta sloužil jako místní „obchodní středisko“. Náves byla několik let využívána jako místo pro tancování
České besedy při Staročeských májích a v loňském roce byla autobusová zastávka stanovištěm pro společenské a
spolkové aktivity – rouškovník, výstavy na Velikonoce, jarní výzdoba, čarodějnice, dětský den, vánoční ozdoby a
přáníčka.
I k této návsi je v příloze obecní kroniky několik fotografií. Na nejstarší fotografii je podle zápisu
v kronice náves krátce po 1. světové válce, když byla vysazena a trochu povyrostla lípa svobody. Vlevo s lidskými
postavami je zachycena trafika, kterou provozovala paní Tenčlová. Dnes je v tomto místě autobusová čekárna. Koňský
povoz je před hospodou, kterou vlastnil pan Šmejkal, který byl mimochodem i starostou obce. Nápis Sokola vypovídá
o tom, že zde sídlilo jeho vedení a stará budova sokolovny ještě sloužila jako škola. Další snímek je z boku ve školní
ulici před jídelnou a řeznictvím provozovaným rovněž panem Šmejkalem. Podle pamětníků byl z boku ještě prostor,
kam se skládal do ledovny led pro chlazení piva a potravin. Novější snímek je podle kroniky kolem r. 1980, kdy obchod
vlastnila mělnická Jednota, spotřební družstvo. To bylo ještě v době, kdy jsme spadali pod správní obvod okresu Mělník.
V současné době budova slouží jako rodinný dům a majitelé se vzorně starají, aby prostor na zastávce a čekání na
autobus bylo pro cestující příjemné.

Tak to bylo malé ohlédnutí za historií naší obce. Letos se měly
konat oslavy jejího založení, ale bohužel byly odloženy
s ohledem na epidemiologickou situaci na neurčito. Tak
alespoň takto jsem Vám vážení spoluobčané mohla
připomenout, že Záryby byly, jsou a doufám, že ještě dlouho
budou. Pokud tady budou žít lidé, kterým na obci bude záležet,
věřím, že to není nesplnitelné přání. Mějte se hezky
a hlavně buďte zdraví!!!!
JUDr. Ivana Cincibusová, kronikářka obce

Fotosoutěž
V minulém Zpravodaji jsem psala, jak na stránkách facebooku „Záryby/Martinov o čem se mluví“ proběhla soutěž o
nejlepší foto z naší obce. Protože soutěž se setkala s nemalým úspěchem, uspořádala jsem další soutěž o nejlepší foto
ze zárybské zimy. O první tři místa soutěžilo neuvěřitelných 73 fotek. O vítězi opět rozhodly hlasy ostatních. První tři
vítězné fotky jsou na zadní straně zpravodaje.
1. místo Kristýna Nováková s počtem 49 hlasů
2. místo Radka Blanárová ml. s počtem 42 hlasů
3. místo Tereza Nováková s počtem 35 hlasů
Ceny pro vítěze dodala firma aquaTOPshop a Kafárna z Kostelce nad Labem.
Po ukončení jarní soutěže nastala výzva o fota z minulých let, kde se sešlo více jak 120 fotek z naší obce. Výzva mimo
jiné způsobila, že si mnozí z nás prohlédli jak fotky vložené na facebook od ostatních, tak i své domácí fotoalba a
zavzpomínali jsme na své dětství a předky. Všichni, kteří vložili fotku, dostanou diplom a balónek se znakem obce.
Zároveň jsme se s naší milou kronikářkou paní Ivankou Cincibusovou (která vlastní spousty starých fotek) domluvily,
že zkusíme vytvořit fotoknihu z let minulých…
A jelikož je jaro, tak právě na facebooku probíhá jarní fotosoutěž. Ale o té až příště… Díky těmto soutěžím vznikne
další fotokniha a to „Záryby 2021“, kterou udělám ze všech soutěžních fotek (zima, jaro, léto, podzim)
Moc děkuji všem, kteří se aktivně zapojují.

Hana Machová

********************************************

S OTEPLENÍ SE BLÍŽÍ I MOŽNOST SETKÁVÁNÍ SOPTÍKŮ.
Je to již mnoho dní, co jsme se v naší klubovně viděli naposledy. Udělali jsme si domácí minizávody v požární
všestrannosti a netušili jsme, na jak dlouho se rozloučíme díky nemilosrdné nemoci.
Přešly Vánoce, také zimní dny a už i velikonoční svátky a možnost setkání byla stále v nedohlednu.
Hledání možnosti navázání kontaktu se soptíky z obavy ze zapomenutí všeho naučeného nás přivedlo na nápad
využít úkolovou celotýdenní hru. Taková trošku hasičská „distanční výuka“.
První zkušební úkol jsme zadali přes skupinu soptíku na FB 3 týdny před Velikonocemi. Na jeho splnění měli
všichni dost času – celý týden. Úkoly jsou zadávány vždy symbolicky v pátek v době, kdy jsme mívali
schůzky.
- První úkol byl rozmístěn v lese za hřištěm a na cestě okolo koní. Náročnost byla přizpůsobena
věkovým kategoriím, jinak řečeno byla pro přípravku odlišná než pro starší soptíky. Děti si měly
pomocí obrázků zopakovat topografické značky.
Své odpovědi si soptíci zaznamenávají do svých deníčků.
- Druhý úkol byl také hledací a byl rozmístěn v lesíku za zárybským rybníkem. Tentokrát jsme hledali
hasičské značky.
- Třetí týden byl úkol na hřišti. Zde si měli soptíci vyzkoušet rychlost svého běhu v různých
vzdálenostech a výsledný čas si opět zapsat.
- Velikonoční schůzku jsme nahradili společným podílením se na velikonoční výzdobě plotu u naší
klubovny.
- A zatím poslední úkol se zaměřil na připomenutí si úvazů různých uzlů.
Už to vypadalo, že další týden bychom se mohli sejít alespoň na zahradě u klubovny, ale aprílové počasí nám
nepřeje a vládní nařízení také ne. Tak budeme muset ještě vydržet s úkoly na dálku.
Své výsledky si soptíci určitě pečlivě zaznamenávají a až se budeme moci setkat, jistě je nemine spravedlivá
odměna.
Věříme, že se naši soptíci nevzdávají a neodradí je ani dlouhé odloučení kvůli nemoci COVID 19.
Moc se těšíme, až se zase uvidíme „naživo“, až budeme moci společně trénovat, soutěžit, sportovat a hrát hry.
Na brzké shledání se těší vedoucí Radka joha všem.

O jaru, Velikonocích a nejen o tom…
A bylo jaro, všechno, všecičko kvetlo…tak nějak začíná kapitola Karafiátových Broučků. Letošní jaro, zdá se mi, se
nese v duchu pranostiky: „Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem.“
Letošní zima konečně přikryla sněhovou peřinou pole i louky, pro lyžaře – běžkaře vytvořila nečekané příležitosti na
cyklostezce podle Labe a nabídla možnost ladného klouzavého pohybu na lyžích, zamrzlé rybníky uvítaly bruslaře.
Ledová pokrývka na Labi nebyla souvislá, byly to spíš kry, které se nakupily v dolním toku až po zátoku u přívozu. Pro
zvěř to nebyla vůbec lehká doba. Kachny se houfovaly a ztrácely plachost. Chodívala jsem je s vnoučkem Ondrou a
maďarkou ohařkou Doly pravidelně krmit, slétaly se od Kostelce i od Brandýsa a vítaly každé sousto. Myslivci
soustavně přikrmovali pernatou i srstnatou zvěř do zásypů i do krmelců. A také stříleli škodnou, lišek se letos opravdu
urodilo. Udržet rovnováhu v přírodě není snadné. S nedočkavostí jsem poslouchala, když už se jako každý rok, zpravidla
v únoru, ozve první špaččí hvizd jako neklamné znamení, že jaro je tu.
Konečně se koncem února ránem nesl očekávaný dlouhý hvizd a nad hlavou na topole u rybníka sedělo hejno špačků.
Každý rok se mi zdá, že je to brzy, ale oni vědí své a jsou tu. A v lese se postupně objevily sněženky, fialky, modré
ladoňky, tráva se zazelenala a slunko začalo hřát. Z původního hejna 20 kachen na rybníčku zbyl jeden pár, který má
možnost osídlit nový domeček v rákosí. Jestli se mu bude líbit, zatím není jasné…Už vloni tu kachna vyvedla mladé,
ale díky predátorům - kočkám a kunám - nakonec zůstala dvě kachňata. Z pařezu u rybníka se šibalsky usmívá skřítek,
jakoby nabádal kolemjdoucí: kochej se přírodou a neškoď. Pár teplých dnů před Velikonocemi bylo impulsem pro
třešně, špendlíky a meruňky, které se už už chystaly vykvést. Ale ochlazení na svátky vzkříšení jakoby radilo k
opatrnosti. Ještě není ten správný čas, ještě není zima za námi, nespěchejte… Díky pochopení a finanční podpoře obce
mohli myslivci z místního spolku na Velikonoce vysadit bažantí zvěř pro obnovu jejich přirozené populace. Bažantí
slípky a kohouti jsou z voliér, nejsou tak plaší, musí přivyknout novému prostředí. Můžete je potkat na i návsi či jak
rozvážně kráčí po silnici. A na polích u silnice se honcují zajíci a divocí králíci, o které se též myslivci vzorně starají a
celou zimu je přikrmovali. Denně jezdíme po silnici, která protíná přirozené stezky, chodníčky, kudy chodí hlavně srnčí
zvěř k řece a za pastvou. Na to bychom my řidiči měli myslet. Spěchej pomalu, člověče, život Ti uteče…Bilance čtyř
kusů sražené srnčí zvěře za jediný víkend, z čehož jedna byla srna se 2 plody v sobě, je hodně. Srna má utajenou březost,
plod, který v sobě nosí od června celou zimu, se začíná vyvíjet kolem vánoc. Mláďata klade obvykle koncem května a
počátkem června. A pokud někde v přírodě objevíme odložené srnče, je jasné, že matka je nedaleko a úzkostlivě jistí,
kdy odejdeme. To nejlepší, co můžeme udělat, je potichu se vzdálit a nerušit. Proto vítám výzvu myslivců, abychom
chodili jen po cestách a dali zvěři potřebný klid. My, lidé, máme odpovědnost za to, jak se zvěři žije s námi, protože my
měníme jejich podmínky k životu, je na nás, co tu po sobě zanecháme. Obnovené strouhy a rybníček V Sádku je oázou
pro bažanty, srnčí i ryby. I kachnímu páru se tu zalíbilo a budky na stromech zvou své ptačí nájemníky. Je to další důkaz,
že místní myslivci zvěř chovají, chrání, starají se o zlepšování jejich životních podmínek a teprve pak loví.
Velikonoce jako svátky vzkříšení se u nás v Zárybech a Martinově připomenou tradičně krásně vyzdobenými
autobusovými zastávkami. Jako vždy Hanka, Radka, Zdenka a Jitka daly podněty a hlavně přiložily ruce k dílu.
Rozhodně to není samozřejmé, patří jim dík a uznání. Stejně tak Evě a její partě, když chystaly rodinám s dětmi
velikonoční stezku lesem s rozličnými úkoly, aby se děti pobavily a poučily. Jsem vděčná, že přes všechnu opatrnost a
nemožnost se setkávat stále klíčí hezké mezilidské vztahy, kdy myslíme na to, jak druhým lidem prospět a jak je potěšit.
A důstojně obnovený kříž Pod Vrbičkami mi ladil s Velikonocemi jako připomínka na dva tisíce let starou křesťanskou
tradici. Postůj, člověče, kam chvátáš, vždyť proti narození a smrti není léku. A žádný rubáš nemá kapsy. Raduj se tady
a teď, pracuj a pomáhej sobě i druhým.
„Nechvátej osude, člověk Ti nestačí, vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží.
Tvá kola, osude, rychle se otáčí, kolena měknou a dech se nám úží.
Nechvátej osude, chci vidět svítání, je mnoho semínek zasetých v zemi.
Chci znovu nabírat dětské sny do dlaní, slyšet svou písničku znít mezi všemi.
Nechvátej, osude, svět jsou jen obrázky, které si maluje každičký z nás.
Každý den zbývají z vět jenom otázky, odpověď zná jenom starý klaun čas.“….
….…zní mi v duchu píseň stejného jména od Jiřího Pavlici a Hradišťanu…
A tak nám všem přeji drobné radosti všedních dnů, kéž zvládneme to, co na nás v příští dny život chystá a co nás čeká.
A úsměv je to, co může prozářit život nám i druhým. Krásné jarní dny, milí sousedé, nejen sluneční, i ty deštivé, vždyť
voda je život….
Alena Morávková

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci dubnu a květnu oslavili a oslaví své významné životní jubileum
65 roků
70 roků
75 roků
81 roků
86 roků
89 roků

27.4. Lubomír Bača
20.5. Květoslava Podroužková
27.5. Anna Balounová
23.5. Jana Čížková
29.4. Naděžda Sýtková
12.4. Jaroslav Pícha
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Narození miminek
V měsíci únoru se manželům Simoně a Jaroslavovi Benešovým narodila dcera Barbora.
V měsíci březnu se rodičům Veronice Jakubové a Martinovi Kabešovi narodil syn Radim.
V měsíci březnu se rodičům Jitce Sukové Lenz a Vítu Hrodkovi narodil syn Jakub Andělín.
Malé Barborce , Radimkovi, Kubíčkovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Úmrtí
8.března 2021, navždy zůstane smutným dnem pro rodinu a přátele paní Ludmily Nekvasilové, která zemřela
ve věku 83 let. Když jí zdraví dovolovalo, mohli jsme ji potkávat na procházkách vždy s pejskem. Tato pracovitá žena,
která neměla lehký život, část z něj zasvětila péčí o staré občany. Čest její památce!

Smutná zpráva nás zasáhla, že dne 23.března 2021 zemřel po krátké nemoci martinovský občan, pan Jiří
Jantoš ve věku 70 let. Byl pozorný manžel, starostlivý táta a báječný děda. Některé domy nebo fasády v okolí nám ho
budou připomínat, jako pracovitého a šikovného zedníka. Nezapomeneme!
Zárybský fotbal přišel o svého příznivce a bývalého funkcionáře tělovýchovy. Pan Ondřej Bacovský zemřel
dne 30.března 2021 ve věku 56 let. Dětem, vnukovi i vnoučatům, které se brzy narodí a na které se těšil, bude hodně
chybět. Škoda každého života, zejména, který je ukončen smrtí předčasně.

Myslivci – úklid přírody

1. místo Kristýna Nováková

2. místo Radka Blanárová ml.

2. místo Radka Blanárová ml.

3. místo Tereza Nováková

3. místo Tereza Nováková

Úklid lesa myslivci

Myslivci – úklid přírody
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