Zpravodaj
obce Záryby
5 – 2011
Vážení spoluobčané,
letošní rok nám utekl jako voda a máme tu zase zimu, která
snad bude trošičku „normální“ a nebudou nám padat historické
rekordy, tak jak to bylo v předešlých ročních obdobích tohoto roku.
Mírný nástup zimy se snažíme využít k dokončení některých prací
na obci, ale hlavně toho využívá naše dodavatelská firma, která
nám staví novou budovu mateřské školy. Koncem listopadu jsme
dokončili prořezání a úpravu lesního porostu vedle této stavby, aby
po jejím dokončení mohl sloužit našim dětem jako parčík a prostor
pro hraní. V minulém čísle jsem uváděl svoji e-mailovou adresu
v souvislosti se stavbou naší školky, ale samozřejmě vás chci
všechny požádat, aby jste mne neváhali na této adrese kontaktovat
v jakékoliv záležitosti která vás trápí a kdykoliv budete mít nějaký
nápad na zlepšení vzhledu či funkčnosti naší obce. Někteří občané
toto využívají k informování mojí osoby o nefunkčnosti veřejného
osvětlení či rozhlasu, apod. petr.masek@zaryby.cz
Když už jsem se zmínil o našem rozhlasu, tak momentálně
neprovádíme postupnou rekonstrukci této jistě historické infrastruktury obce, protože máme podanou žádost u
ROP Střední Čechy na protipovodňová opatření v naší obci, jehož součástí je instalace nového bezdrátového
rozhlasu. V příštím roce to s investicemi nebude žádná sláva, protože budeme dokončovat stavbu výše uvedené
mateřské školy, takže veškeré opravy a udržovací práce na ostatním majetku obce budou asi utlumeny na
minimum a budou se provádět pouze opravy havarijních stavů ohrožujících přímo občany a jejich majetek. Když
už jsem se dostal ke zdraví občanů, tak chci touto cestou všechny občany požádat o pomoc při úklidu sněhu,
kterému se jistě ani tuto zimu nevyhneme a v obci máme bohužel chodníky, které se mobilní technikou velice
špatně udržují.
Na závěr mi dovolte poděkovat touto cestou všem firmám, občanským sdružením a občanům, kteří se
podílejí na společenském životě v naší obci a jsou ochotni bezplatně obětovat svůj volný čas ve prospěch
ostatních spoluobčanů, ať už je to pořádáním různých sportovních nebo společenských akcí, a nebo prací na
obnově a údržbě obecního majetku.
A na závěr…
„ Hodně štěstí, zdraví, lásky, tolerance a spokojenosti v roce 2012 a klidné prožití vánočních
svátků všem občanům přejí zaměstnanci obecního úřadu, členové zastupitelstva a starosta
obce“.
Petr Mašek
starosta obce

Zprávy z obecního úřadu
V lednovém čísle Zpravodaje uvedeme přesný termín vybírání poplatků za
odpady a za psy v roce 2012.
----------------------------------------------UPOZORNĚNÍ

Oddělení sociálního zabezpečení MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Masarykovo nám. 1,2 oznamuje, že v souvislosti se změnami v zákoně č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
p ř e c h á z í s účinností od 1.1.2012 veškerá tato agenda, včetně výplaty dávek a
přijímání žádostí, pod Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště pro Prahu – východ,
nám.Republiky 3, Praha 1.
Nové žádosti o dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a
mimořádnou okamžitou pomoc – a příspěvek na péči MěÚ Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav již od 1. 1. 2012 n e p ř i j í m á a výplatu stávajících dávek od 1. 1. 2012
neprovádí
---------------------------------------------

Čekáme na další obrázky, které
dokumentují provoz přívozu v Zárybech.

Děkuje redakce

Od adventu do Tří králů na základní škole

Advent jsme zahájili přípravou vánočního osvětlení budovy a stromečku ve třídě. První akcí
byla návštěva divadelního představení Betlémská hvězda v Neratovicích. Žáci shlédli 3 pohádky.
Poslední z nich byl betlémský příběh o narození Ježíška. Děti byly zapojeny do hry. Na jevišti si
zahrál František Šindelář.
Následovalo již tradiční zdobení perníčků pod vedením paní Aničky Mňukové. Kromě
estetického zážitku děti měly i kulinářský zážitek. Poleva jim opravdu chutnala.
Při mikulášském vystoupení – spíš čertovském- si děti zatančily a zazpívaly v pekle, které si
pěkně vyzdobily. Mikuláš s čerty a anděly navštívil také školu. Žáci byli obdarování. Přestože máme
pár „zlobilů“ (celkem jsou všichni hodní) po odletu posledního čerta nám nikdo nechyběl.
Je předvánoční čas a sliby se mají plnit. Ve schránce důvěry jsme objevili přání, že by se
žáci rádi podívali do svíčkárny v Šestajovicích. Přání jsme jim splnili. Vyráběli si ozdoby a svíčky
z vosku. Krásně to v celém objektu vonělo. Panovala tu milá atmosféra, která byla pro všechny moc
příjemná.
Poslední vánoční akce nás teprve čeká. Pojedeme na Malou Stranu do kostela Na prádle na
koncert „Písničky staré Prahy a koledy“. Doufám, že už začne zima a budeme si moci prohlédnout
zasněžený Karlův most. Na odpoledne připravujeme vernisáž výstavy „Tradice Vánoc“. Zahájení
bude v úterý 20. 12. v 15.00 hodin v areálu školy. Přijďte se podívat, jak se dětem podařilo znázornit
koledy nebo zasněženou krajinu.
Pohádku Mrazík hrát na Vánoce nebudeme. Děti si ji zahrály před prázdninami. Moc se jim
vystoupení povedlo. Záznam pro zájemce zpracoval na profesionální úrovni Dominik Hlásný (bývalý
žák naší školy).
Nový rok zahájíme koledou Tří králů a 1. 2. 2012 zapíšeme nové prvňáčky.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám příjemné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce.
PaedDr. Miluše Nováková

Podzim nového školního roku v MŠ
Začal nám další školní rok. Mateřská škola se po měsíci prázdnin otevřela 1.9.2011. Pro
25 dětí z toho 6 nových. Pro přehlednost a lepší přehled nad dětmi jsme nechali vytvořit větší
otvor do stěny k zadní místnosti a doplnili přední místnost o zásuvné dveře. Tyto změny vedly
i k přestavění nábytku a celkové změně vnitřních prostor v MŠ. Školní akce jsme zahájili hned
v září pravidelnými návštěvami solné jeskyně v Brandýse nad Labem, kde se dětem líbilo a
zároveň jim to prospělo. Prohloubili jsme také spolupráci se ZŠ, která byla rozšířena o
vzájemné návštěvy jak vyučujících, tak i dětí, což by mělo usnadnit pozdější přechod dětí do školy. Od října se
rozběhly zájmové kroužky : keramický, angličtina, taneční a hra na flétnu. 3.10.2011 jsme s dětmi byli na
divadelním představení „Včelí medvídci 2“ v Neratovicích, které bylo pokračováním pohádky uvedené
v minulém roce ve zdejší sokolovně. 6.10.2011 jsme navštívili posádku v Kostelci nad Labem v rámci oslav 50
let založení. Děti si mohly prohlédnout vojenskou techniku, mnoho věcí si vyzkoušely a přivezly si plno dárečků
(pexeso, omalovánky, papírové čepice …). 14.10.2011 jsme ve spolupráci se ZŠ uspořádali podzimní odpoledne
zakončené pouštěním draků. Účast byla velká, škoda jen, že počasí nám moc nepřálo a vítr skoro nefoukal.
17.10.2011 se na zámku v Brandýse nad Labem odehrála pohádka o ztracené princezně a drakovi a ani tam jsme
nechyběli. Děti si prohlédly také zákulisí a rekvizity. Po skončení solné jeskyně jsme začali jezdit na plavecký
výcvik do bazénu do Neratovic, kde se děti učí plavat a nebát se vody. 9.11.2011 jsme se s dětmi vypravili do
lesa na poznávací výlet = podzimní příroda (sběr žaludů pro zvířátka na zimu). V listopadu jsme uspořádali sběr
papíru. Část vydělaných peněz jsme poslali na fond Sidus, který přispívá na zdravotní zařízení na dětských
odděleních a zbytek byl vložen na účet děti. 1.12.2011 jsme s dětmi odjeli do Prahy do divadla Spejbla a
Hurvínka na představení Hurvínkův Mikuláš, které se nám moc líbilo. 4.12.2011 jsme se svým krátkým
programem přispěli na mikulášské besídce v sokolovně a 5.12.2011 jsme měli návštěvu Mikuláše u nás v MŠ.
Přesto, že si letos Mikuláš přivedl hned dva velké čerty, zazpívaly děti písničky a nakonec se s celým
mikulášským průvodem nechaly i vyfotit. Nadílku si zasloužil každý z dětí. 7.12.2011 i přes velkou nepřízeň
počasí se nám podařilo rozsvítit náš obecní stromeček, který nám bude svítit až do konce tohoto roku. Všem,
kteří se této akce zúčastnili, patří velký dík už jen za to, že v takovém dešti přišli a o to větší poděkování patří
dětem, které to i přes tuto velkou překážku zvládly. 10.12.2011 se 4 děti se svým krátkým programem
zúčastnily vítání občánků a posledním vystoupením v tomto roce je vánoční besídka s posezením naplánovaná
na 16.12.2011 a pak už se budeme moc jen těšit na vánoční prázdniny. Tak ať jsou přesně takové, jaké je chcete
mít. To vám všem přejí děti a zaměstnanci mateřské školy Záryby.
Zlata Kulhánková

Končí další rok, do nového zbývá krok
Jak ten čas letí, uvědomím si vždy nejvíc s blížícími se vánočními svátky. Říkám si, vždyť je to
nedávno, co jsem psala do Zpravodaje a přála jsem za TJ Sokol všem krásný rok 2011, a pak
zjistím, že mezi tím již bylo spousta akcí, protože u nás v Zárybech nejsme žádní peciválové a stále
se něco děje – přes plesy, zábavy, sportovní vyžití jako stolní tenis, volejbal, fotbal, akce pro děti,
dokonce i ochotnické divadlo a tak dále. Určitě jsem spoustu věcí zapomněla napsat a snad právě
proto ten rok tak uteče, že najednou se zamyslím a zjistím, že již 3 měsíce v novém školním roce probíhá
pravidelné cvičení v sokolovně a nabídka letos není zrovna malá, řekla bych, že sokolovna je využívána
maximálně, a proto nikoho nemusí mrzet, že se do její údržby v posledních letech vložilo více peněz (např. na
opravu střechy, na výměnu oken a hlavních dveří,…). Vždyť je to budova využívána více či méně občany naší
obce, o to více pak zamrzí něčí výčitky a nemístné poznámky. Jen se přijďte podívat, kolik dětí chodí na cvičení.
Kdo byl na dětské mikulášské nadílce jistě mi potvrdí, že kapacita sokolovny byla ne naplněna, ale přeplněna.
Kdo se může pochlubit ochotnickým divadelním souborem, který věnuje spoustu svého volného času
nastudování rolí, vyrábění kulis a vůbec přípravě celého vystoupení – takových obcí je skutečně málo. Neberte
prosím tento článek jako nějaké vyčítání, jen jsem v rámci bilancování na konci roku chtěla vyzvednout na
světlo to, co bereme jako běžné a samozřejmé v naší obci a vůbec si neuvědomujeme, že tomu tak být nemusí.

Je spousta obcí v okolí, kterým chybí všichni ti nadšenci, kteří obětují svůj volný čas a zcela zdarma se věnují
jakékoliv aktivitě, která zpestří a zpříjemní stereotypní život v té dané vsi či městě. My je máme. Chtěla jsem
jen upozornit na tuto skutečnost, abychom si to uvědomili v dnešní uspěchané a přetechnizované době, kdy sice
mohu říct, že mám spoustu přátel, ale tím, že je mám na počítači, kolikrát ani nevím, jak vypadají. Není lepší mít
jich méně, ale mít je po ruce, když se chci bavit, chci se smát, chci se svěřit …. kdo je vlastně přítel – to přece
není okénko v počítači, je to člověk – živá bytost, s kterou si rozumím a s níž jsem ráda. Co říci závěrem,
přijďte mezi takové lidi. Třeba na Štědrý den k místní hasičárně pro světlo betlémské, nebo druhý svátek vánoční
26.12. do sokolovny na divadelní představení Járy Cimrmana. Udělejte radost těmto spoluobčanům svou účastí a
zájmem o to co dělají, vždyť je to vánoční dárek, který nic nestojí a přesto většinou moc potěší jak
obdarovávané, tak darující. No a potom již bude zbývat užít si ten nejbáječnější silvestr a vykročit tou pravou
nohou do roku 2012.
V něm vám přeje TJ Sokol Záryby dobré zdraví, spoustu krásných zážitků a také mnoho hezkých chvilek ve
společnosti příjemných lidí (i v naší sokolovně).
Za TJ Sokol Záryby Radka Blanárová
////////////////////////////////////////////

Zpráva o činnosti SDH Záryby
V pár řádcích bychom Vás chtěli informovat o naší činnosti ze sportovního i jiného
prostředí. V únoru naši čtyři členové absolvovali dvoudenní kurz na motorovou pilu, což bylo
třeba k jejímu oficiálnímu užívání v jednotce SDH. Sportovní sezóna pro nás začala již
v dubnu, kdy jsme se začali připravovat na nadcházející Mělnický pohár. Jedná se o soutěž, do
které se započítávají výsledky z většiny soutěžích klání konaných v rámci okresu pod kterým
soutěžíme. Většinou jsme se umístili v první pětce na výsledkových listinách a ukázali, že v rámci okresu máme
své místo. Za zmínku stojí určitě soutěž na domácí půdě, kde jsme se za hojné podpory domácích fanoušků
umístili následovně. Ženy získaly krásné 1. místo a muži skončili třetí. Nesmíme zapomenout na naše záložní
týmy, které ukázaly absolutní připravenost k požárnímu útoku. Muži „B“ skončili na 6. místě a Ženy „B“ na 7.
místě. Po sečtení bodů z celé sezóny v Mělnickém poháru jsme se umístili na krásném 2. místě, což potvrdilo
naše ambice a cíle z počátku sezóny. Z naší další činnosti bychom rádi uvedli několik akcí mimo činnost
sportovní. Naše jednotka se zúčastnila dohledu nad pálením velkého množství dřeva na „Palpostě“. Dále jsme
vyčistili kanalizaci na dešťovou vodu u sokolovny. Kulturní dění v Zárybech jsme obohatili postavením hranice,
poté dozorem při jejím pálení na čarodějnicích. V parních letních dnech jsme dětem navozili vodu do bazénu
v mateřské školce, aby se mohly malinko zchladit. Při dětském dni jsme dětem mohli předvést hasičskou
techniku a umožnili jim zastříkat si do závodních terčů. Závěrem roku se nám podařilo zrekonstruovat sloup na
sušení hadic a během zimy se chystáme na zateplení stropu naší hasičské zbrojnice.
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. číslech:
velitel jednotky:

723 719 861

starosta SDH:

737 169 315

SDH Záryby přeje všem občanům příjemné svátky, zdraví a pohodu v novém roce 2012.
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 SDH Záryby

ROZHOVOR
Po loňském úspěchu s divadelní hrou Divadla Járy Cimrmana: Dobytí severního pólu, si pro rok letošní náš
Zárybský ochotnický spolek nastudoval další „KUS“ z repertoáru Divadla Járy Cimrmana a to pohádku zejména pro dospělé:
Krátkozraký, která nese v názvu
Dlouhý,
Široký
a
podtitul: „Pohádka, která u
dětí propadla.“ Po půlročním
dvoufázovém zkouškovém
maratónu a
po nemalých
nákladech
na
kulisy,
kostýmy a rekvizity, doufáme, že
jsme pro vás připravili
zhruba dvě hodiny příjemně
stráveného času, který vás
vytrhne z vánočních stereotypů u
sledování
televize
a
pojídání obložených chlebíčků.
Zveme vás proto do naší
sokolovny na druhý svátek
vánoční (26.12.2011) od
18:00 hodin na jedno jediné
představení. Věříme, že
naplníte všech 240 míst k sezení
a možná i další místa
k stání. Dobrovolné vstupné bude
jako každoročně věnováno
na podporu našeho Sokola, tak
nebuďte držgrešlemi, lenochy a povaleči a dostavte se v hojném počtu.

Jsme moc rádi, že k našemu představení divadelní hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký, přijal prosbu o
rozhovor dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana pan Petr Brukner, kterého všichni znáte z rolí
takových filmů, jako jsou: Slavnosti sněženek, Jáchyme, hoď ho do stroje, Na samotě u lesa, Kulový
blesk, Adéla ještě nevečeřela, Jára Cimrman ležící, spící, Obecná škola, Obsluhoval jsem anglického
krále, Arabela, Marečku, podejte mi pero a mnoha mnoha dalších.

1)

Pane Bruknere, dokázal byste odhadnout kolik repríz měla hra Dlouhý Široký a Krátkozraký ve Vašem
divadle a na všech Vašich zájezdech? Vždyť její premiéra byla již 17.10.1974.

Hra Dlouhý, Široký a Krátkozraký měla do dnešního dne něco málo přes 900 repríz. Protože jsou všechny role
alternovány, hrál jsem princeznu Zlatovlásku přibližně 450x.
2)

Mám malou dceru a díky tomu vím, že není mnoho známých princezen. Kdybych je měl vyjmenovat, tak
bych řekl Růženku, Popelku, Zlatovlásku, Sněhurku a Fionu. Z nich však nadevše vyčnívá Vaše princezna
Zlatovláska. Byla tato role při rekonstrukci Cimrmanovy hry pány Svěrákem a Smoljakem napsána přímo
Vám na tělo?

Nebyla. Já jsem měl původně hrát Jasoně a Drsoně, ale protože jsem se dostatečně nenaučil text, byla mě ta role odňata
a byla mi přidělena Zlatovláska, která tam toho má méně.
3)

Ochotníci v naší zemi nemají moc na výběr, které hry si zahrát. Ochotník už z principu je tvor velice
zaneprázdněný, pracující a po většině živící rodinu. Proto, hledá hry jednoduché na text (aspoň si to myslí) a
hry, ve kterých nehraje moc postav (protože musí najít další stejné tvory). Čím to, že ochotníci tak často
natáhnou ruku právě po Cimrmanových hrách?

Čím to je, nevím. Já jsem moc ochotnických představení neviděl. Je pravda, že někteří to prý hrajou dobře, ale jsou prý
takové soubory, kterým by se to spíš mělo zakázat. Takže nevím.
4)

Vaše filmografie čítá kolem padesáti rolí na divadle, ve filmu, v televizi, která je ta Vaše nejmilejší a proč?

Moje filmové role jsou tak malé, že bych si asi nevybral. Snad role jezedáka Janečka ve filmu Slavnosti sněženek, ale
jenom díky těm slavným kolegům vedle mě.

5)

Všechny rekonstrukce her Járy Cimrmana nesou jména autora Járy Cimrmana a bezesporu dvou další
géniů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Neměl jste někdy ambice napsat nějakou „svojí“ divadelní hru
a vystoupit z jejich „stínu“? (ten „stín“ berte v uvozovkách).

Neměl.

6)

Vaše osoba je spjata již se samotnými začátky DJC, nejprve jste v divadle dělal
oponáře a pak nejprve jako neherec a následně jako herec ztvárnil téměř dvacet
rolí. Jak se to stane, že člověk vstoupí na tak nejistou půdu a spojí s ní celý svůj
život?

Je to souhra náhod, štěstí a asi osudu, že jsem se mezi tu partu dostal. Do smrti budu za to
vděčný.

7)

Onehdy jsem četl článek, který polemizoval nad počtem zlidovělých hlášek z filmů. Článek došel k závěru, že
v amerických filmech je v průměru jedna hláška na film, zato v českých filmech je zlidovělých hlášek
obrovské množství. Filmy a divadelní hry trojice Cimrman-Svěrák-Smoljak jsou, co se týká zlidovělých
hlášek nadprůměrné. Předpokládám, že i Vy osobně jste autorem některé ze zlidovělých hlášek, která je ta
Vaše? Čím to je, že je lidé tak často vezmou za své?

Nejsem autorem žádné ze zlidovělých hlášek. Já bych se přiklonil asi je k jedné, která platí obecně: „Ze všeho nejhorší
jsou trpaslíci“
8)

Jára Cimrman – největší světový génius. Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím
i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Co jste se Vy naučil od Járy Cimrmana?

Nenaučil jsem se nic, ale Járovi Cimrmanovi jsem vděčný za 45 let života v bezvadný partě a doufám, že to ještě pár let
potrvá.
9)

Ve všech rozhovorech, které jsme otiskli ve Zpravodaji, jsem se všech oslovených ptal, jestli vědí, kde leží
Záryby. Všichni přiznali, že museli hledat v mapě. Zeptám se tedy i Vás. Víte, kde leží Záryby? Tajně si na
Vás vsázím, že budete prvním, kdo ví bez nápovědy.

Přestože nejsem Brandýšťák, ale náplava (pan Brukner pochází z Písku pozn. autora), tak to vím. Není to od Brandýsa
daleko.
10) Ve filmu Jára Cimrman, ležící, spící - soubor po představení Hodina pravdy vyřeší konec hry dodatkem
Vichr z hor. Nastala někdy situace, kdy byste Vichr z hor nejraději také zahrál?
Ne. „Vichr z hor“ na repertoáru nemáme a ani by to nešlo. My bychom tu naši výpravu asi nikdy nestačili sbalit.
Děkuji Vám moc nejen za rozhovor, ale za Vaší dlouholetou práci na divadle a ve filmu, kterou rozdáváte smích a
radost, a přeji Vám mnoho dalších „jistých sezón“.

„Já přeji Vám, ať Vám to dobře dopadne a dobře se bavte.“

Rozhovor připravil Jiří Nechodom

Poločas ve fotbalovém oddíle
Po loňském velmi úspěšném podzimu, kdy „A“tým skončil s 24 body na třetím místě a „B“ tým na
devátém místě s 12 body, přišly letos daleko horší výsledky. Áčko s 10 body přezimuje na sestupovém
předposledním místě, před posledními Byšicemi. Pravdou je, že hráči nehrají špatný fotbal, ale doslova žalostná
koncovka tak degraduje jejich výkon. Pro jarní odvety není ještě nic ztraceno. V pásmu sestupu je kromě našeho
mužstva dalších pět oddílů. Samozřejmě, že to bude vyžadovat, jak tvrdou přípravu, tak i trochu štěstí, které při
podzimních zápasech našim hráčům chybělo. U mužstva nadále zůstává Mirek Babovák, který bude hráčům
ordinovat po dobu zimní přestávky tréninkové dávky a to jak v Brandýse pod střechou, tak venku v Zárybech a
také na zimním soustředění. Mužstvo „B“ pod vedením Františka Šindeláře, kterému v podzimní části
vypomáhal Jirka Martínek skončilo s 12body na 11. místě ve III. třídě. Tyto body dávají pro jarní část soutěže
šanci na záchranu. Příprava bude stejná jako u „A“ týmu. Pro jarní odvety bude ale nutné od některých hráčů
změnit přístup, jak k tréninkům tak i přístup k jednotlivým zápasům. Hra na této úrovni je sice dobrovolná, ale
protože je to hra kolektivní, mají hráči i své povinnosti vůči spoluhráčům i oddílu. Velkou radost nám z výsledků
i předváděné hry dělají mužstva mladších a starších žáků. Někteří z nich hrají v obou věkových kategoriích, což
je velmi náročné, ale z hlediska dalšího růstu dobré. Starší žáci v okresním přeboru skončili na pátém místě se
ziskem 25 bodů a mladší žáci ve své skupině skončili také na pátém místě se ziskem 11
bodů. Pro práci s mladšími žáky se nám podařilo získat Mirka Nováka, kterému je nutno za
trénování poděkovat. Samozřejmě, že rádi přivítáme nové adepty jak do mužstva žáků, tak i
do řad trenérů. Blíží se konec roku, čas vánoční pohody a tak dovolte, abychom vám za
fotbalový oddíl popřáli klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí,
spokojenosti a hlavně hodně zdraví.
TJ Sokol Záryby oddíl kopané zve všechny spoluobčany na tradiční sportovní karneval, který
se uskuteční příští rok v pátek 24.2.2012 v místní sokolovně od 20 hodin. Součástí bude
bohatá tombola. Masky, jako každý rok, jsou velice vítány.
Ing. Jiří Kutílek

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

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

14.12. Václav Krupka
16.12. Marie Krejčíková

70 roků

27.12. Jana Vašíčková

75 roků

29.12. Libuše Štemberová

85 roků

29.12. Václav Cerha

92 roků

7.12. Josef Řezáč

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

obecní úřad

NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci září se manželům Lence a Pavlovi Novákovým narodil syn Filip.
V měsíci září se rodičům Lucii Novákové a Martinovi Lovčukovi narodil syn Matyáš.
V měsíci říjnu se manželům Janě a Stefanovi Dresselovým narodil syn Michal.
V měsíci říjnu se manželům Simoně a Vojtěchovi Hrabánkovým narodila dcera Barbora.
V měsíci listopadu se manželům Janě a Michalovi Kotalíkovým narodila dcera Sofie.
V měsíci listopadu se manželům Kláře a Lubošovi Pirklovým narodila dcera Anežka.
Malému Filípkovi, Matyáškovi, Michálkovi, Barborce, Sofince, Anežce a jejich rodičům přejeme
hodně radosti a lásky.

SŇATKY
V měsíci září uzavřeli sňatek Leona Fantíková
a Antonín Hájek
V měsíci září uzavřeli sňatek Gabriela Brůžková
a Michal Janoušek
V měsíci listopadu uzavřeli sňatek Veronika Váchová
a Ivo Mrázek
Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.

ÚMRTÍ
Smutné Vánoce bez mámina cukroví čekají pozůstalou rodinu paní Emilie Ratajové, která zemřela
10.listopadu 2011 v nedožitých 68 letech. Jednou z jejích životních radostí bylo houbaření. Tak to ale na světě
chodí : houby porostou dále, na houbařku zbyly jen vzpomínky.
Těžko je člověku samotnému. Kdo si tuto starou pravdu vyzkoušel, ten ví, jaká asi byla
poslední léta pana Miroslava Zavadila. Zpráva o jeho úmrtí zasáhla všechny, kteří si zvykli
pravidelně ho vídat na kole či na mopedu a vozit sousedům obědy. Zemřel po těžké nemoci
v 70ti letech 9. prosince 2011. Nezapomeneme.
„Sportem k vysokému věku“ – tímto heslem se řídil pan František Grünvald. Poslední roky svého života žil
u nás v Martinově. Jeho sportovní srdce dotlouklo 11.prosince 2011 v jeho 83 letech. Byla to jediná velká
bolest, kterou způsobil svým dětem a celé rodině. Čest jeho památce!
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