Zpravodaj
obce Záryby
3 – 2012
Staročeské máje

Zpráva z obecního úřadu
V týdnu od 17.září do 21. září 2012 budou na obecním úřadě vybírány poplatky za odpady na II.
pololetí 2012 v hotovosti. Po a St 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
Út, Čt a Pá 8.00 – 13.00 hod.
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Zpráva z knihovny
Vážení čtenáři,
oznamuji vám, že od začátku velkých prázdnin, počínaje 1.7.2012, bude otevírací doba v knihovně změněna.
Otevírací dobu ve čtvrtek prodloužíme od 16:00 až do 18:00 hodin.
V neděli bude zavřeno.
Machová Hana
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Staročeské máje
Je dobře, že se i v dnešní uspěchané době dokážeme zastavit a připomenout si, čím se těšili
naši předkové.
Bývaly to např. Staročeské máje, slavnost upálení Jana Husa, pouť, dožínky, martinské
posvícení. Mezi prací na polích to byly mezníky, na které se lidé těšili, dávali si ušít nové šaty, a
celý rok pak vzpomínali, co bylo o pouti, po dožínkách, před posvícením.
Z některých zvyků nám už zbyly jen koláče, pečené husy a večerní tancovačka. Máje jsou však vidět i za
zdmi domů. Letos nám je 12. května připomněly zdobené májky z mladých břízek, které jakoby do rána vyrostly
před domy, kde bydlí svobodné dívky. Májky dostali i starosta obce a rychtářka obce baráčnické. Největší se
vyjímala vysoko nad obcí u sokolovny.
Odtud také vyšel odpolední průvod zpestřený krojovanými dětmi i dospělými. Mládež v krojích obstarala
přípitky sousedům a pozvala je do průvodu.
Vyšňoření koně s hudbou zastavili u každé májky, aby si dívky zatančily sólo před domem.
Průvod byl ukončen na návsi tančením České besedy. Všichni obdivovali množství tanečníků od čtyřletých
po seniory. Večer se sešli při tanci v sokolovně ti, kteří věděli, že :
„Čí jsou Máje?“, „Našééé.“ Baráčníci a sokolové, díky.
Alena Štemberová

Po třech letech konšelstvo obce baráčníků v Zárybech rozhodlo uspořádat Staročeské máje. Datum padlo na
12.května a všichni, kteří přišli do průvodu a hlavně na náves k zhlédnutí tančení České besedy jistě dají za
pravdu, že máme v naší obci šikovné děti, omladinu i dospělé a věřte, že místo deseti kolon by mohlo být ještě
víc tančících. Škoda, že výzvy rozhlasem i plakáty neslyšeli ti, kteří tu besedu umí zatančit. S námi si zatančila i
jedna kolona z hostujících Sluh.
Za trpělivost při nácviku patří to největší poděkování tetičkám Radce Blanárové a Heleně Laubrové. V předvečer
májí se položily v obou částech obce kytice k pomníkům padlých. Další poděkování patří všem, kteří se přičinili
o zdárný průběh průvodu. Panu Václavu Krpejšovi za povoz. Panu Václavu Horákovi za hudbu. Obecnímu
úřadu za podporu, omladině za nazdobení májek a zkrátka všem ostatním nejmenovaným. Co naši občané ještě
nevědí, že kolona manželských párů tančila na nádvoří muzea v Brandýse nad Labem při oslavě 110. výročí
založení první župy polabské, že dvě kolony tančily na májích ve Sluhách a jedna kolona tančila ve Křenku při
oslavě osmdesátého výročí založení obce baráčnické. Za všechnu ochotu, trpělivost a píli ještě jednou to
nejupřímnější poděkování všem.
Rychtářka obce baráčnické

Vážení spoluobčané!
V kalendáři se díváme na měsíc červen. Blíží se poslední zvonění. V naší škole to bude poslední
písnička, protože u nás klasické zvonění nemáme. Začátek a konec vyučování nám oznamuje melodie
z reproduktoru. Tuto změnu máme od 1. září. Stejně dlouho máme v provozu osvětlené věžní hodiny
na dálkové ovládání, aby ukazovaly přesný čas. Pro ně jsme nechali opravit ciferník dle vlastního
návrhu.
Poslední písnička zazní nejen z reproduktoru, ale i od dětí v předposlední den roku, kdy máme
naplánovanou Školní akademii, na kterou Vás tímto zároveň co nejsrdečněji zvu. Téma letošní
akademie je indiáni a kovbojové. Pokud přijdete s čelenkou nebo v kovbojském klobouku, potěšíte
nás. Kdy a kde se bude akademie konat?

„Ve čtvrtek 28. 6. 2012 od 16.00 hod. v areálu školy.“
Tato akce bude vyvrcholením kulturního dění v letošním školním roce. Co všechno dětí absolvovaly
od posledního vydání Zpravodaje?
24. 4. Oslavu Dne Země - projektový den zaměřený na ochranu přírody, zdravovědu, dopravní
výchovu a ekologii...včetně sběru starého papíru.
29. 5. jsme uskutečnili besedu s paní kronikářkou A. Štemberovou. Dozvěděli jsme se, jak naše obec
vypadala v minulosti . Děti byly překvapené, že se do Prahy chodilo pěšky, a že v naší obci byla po
válce jen 2 auta.
1. 6. Oslava dne dětí byla zahájena v 8. 00 hodin. Projekt, v němž děti prokazovaly své vědomosti o
přírodě, byl vyhodnocen v 11.30 hodin. Ve 12. 15 jsme vyjeli do Náprstkova muzea v Praze. Zde
jsme si vyslechli přednášku o bourci morušovém, absolvovali výtvarnou dílnu s výrobou masek a
prohlédli jsme si expozici o indiánech. Prošli jsme se po Betlémském a Staroměstské náměstí. Na
chvilku jsme obdivovali Staroměstský orloj.
Po návratu jsme se rozešli, ale za 2 hodiny jsme se vrátili na spaní ve škole. Domnívali jsme se, že děti
budou po celodenních akcích unavené. Možná trochu byly, ale stále si měly, co vyprávět, zvláště
děvčata. Noc proběhla v klidu. Ráno jsme si dali zákusek, který nám upekla paní Nováková a rozešli
jsme se domů.
7. 6. uspořádala paní H. Machová besedu, při níž dětem představila nové knížky na prázdniny.
14. června nás pozvala školní družina z Kostelce nad Labem na divadelní představení.
Jednu cestu děti absolvovaly pěšky a druhou se svezly autobusem. Samotné představení bylo moc
zajímavé. Těšíme se na další společné akce.
15. června proběhla pěvecká soutěž Superstar. Na prvních místech se umístily:
N. Lebdušková, P. Machotová, V. Kotlanová.
Na školní výlet se vydáme 19. června do Starých Hradů. O tom, jak se nám vydařil, Vás budeme
informovat v příštím Zpravodaji.
PaedDr. Miluše Nováková
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I ve školce končí školní rok, do prázdnin zbývá již jen malý krok
Nejstarším dětem v naší školce již zbývá jen několik dní, které prožijí ve třídě a po prázdninách se pro
ně otevřou dveře v první třídě základní školy. Těchto jedenáct dětí, stejně jako ostatní děti, mají snad
na co vzpomínat. Společných zážitků z konce školního roku není zrovna málo.
V květnu jsme strávili 5 dní ve škole v přírodě v Josefově Dole společně s menšími kamarády ze
studia Rybička. Počasí nám přálo, a tak jsme si horský vzduch užívali plnými doušky.( viz foto)Hned
po návratu jsme v dalším týdnu navštívili nedalekou farmu v Radonicích se spoustou zvířátek. To byl
jeden dárek dětem k jejich svátku a dalším dárkem se 1.června stala návštěva soutěžního dne u vojáků
ve Staré Boleslavi.
V polovině června jsme po týdenní přípravě vyjeli s dětmi do Kolína na krajské kolo mateřských škol
v atletickém víceboji. Závodící děti, které vytvořily družstvo naší MŠ(6 děvčat=Kristýnka Marešová,
Kristýnka Mňuková, Erička Kotlanová, Nikolka Machotová, Natálka Havelková, Anička Lebdušková
- a 6 chlapců = Páťa Pokorný, Šíma Schütz, Davídek Mečíř, Mareček Tykva, Míša Roček, Šíma
Krejsa),se moc snažily a vyplatilo se. Na zpáteční cestě dětem okolo krku visely medaile za umístění
na krásném 3.místě.(viz foto)To bylo ve středu 13.6. a od té doby jsme se již naplno věnovali nácviku
na závěrečnou akademii. Tu jsme uskutečnili v úterý 19.6.2012.Na této akademii jsme se v závěru
rozloučili s jedenácti budoucími školáčky. Předali jsme jim šerpy, absolventské čepice a odměny na
rozloučenou.
Provoz v mateřské škole bude o prázdninách do pátku 20.7.2012 a potom bude MŠ uzavřena až do
začátku nového školního roku tj. do 3.září.
Pokud se podaří vše vyřídit, uskutečníme další zápis do školky. I tento zápis bude včas vyhlášen
rozhlasem, plakáty a na internetu a snad se nám tím podaří umožnit většině z 26 nepřijatých dětí přijetí
do nové třídy a smazat tím pro nás tolik nepříjemnou věc, která vznikla z důvodu nedostatku volných
míst.
Přejeme dětem krásné prožití letních prázdnin, dospělým příjemnou a klidnou dovolenou.
A po prázdninách se těšíme na nové kamarády.
Radka Blanárová, ředitelka
Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace

Letní sezona = přestávka v sokolovně.
Do prázdninových dní zbývá již jen krůček – čas letních sportů a
zábavy je opět tady. Pro sokolovnu to znamená období sportovního
klidu, neboť v tomto čase je lépe využívat pobyt venku na čerstvém
vzduchu vybrat si aktivity k tomu vhodné.
Stalo se již tradicí, že pravidelné cvičení uzavíráme vždy v červnu
sportovním odpolednem pro děti. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli
jsme se v neděli 17.6. na hřišti, které nám půjčil oddíl kopané, abychom
s dětmi uzavřeli sezonu školního roku 2011/2012.
Počasí bylo naprosto letní, atmosféra příjemná, děti natěšené a organizátoři připraveni na zajištění
naplánované akce. Nejprve jsme si zazávodili. Běhali jsme ,skákali v pytlích, jezdili na kolech,
dokonce jsme běhali s rodiči. Překvapivě se letos zapojily i děti z druhého stupně základní školy, což
v posledních letech již nebývalo. Po závodech následovalo vyhlášení vítězů a orientační běh po
stanovištích. V průběhu celého odpoledne mohly děti využívat skákací hrad, malování na obličej a
jízdu s koňským spřežením po vesnici. Jednou s posledních atrakcí bylo koupání v barevné pěně, které
připravili dětem hasiči. No a závěrečný běh za odměnami po hřišti se také setkal s velkým zájmem,
ačkoliv ve velkém teple byli již všichni dost unaveni, včetně organizátorů.
Sami vidíte, že abychom mohli tuto akci realizovat, potřebujeme k tomu spoustu lidí, kteří jsou
ochotni nějakým způsobem pomoci, a protože jsem přesvědčená, že si to všichni zaslouží, ráda bych
jim touto cestou znovu poděkovala – i když vím, že jsou to jen slova uznání, za které si nic nepořídí,
snad je alespoň potěší.
Za sponzorské dary v podobě odměn pro děti panu Jiřímu Martínkovi ml. a paní Anně Šimůnkové,
za zajištění skákacího hradu panu Milanu Tomanovi. Vzduchovku nám půjčil pan Václav Záhora.
Jízdu s koňským spřežením zajistil pan Václav Krpejš. Občerstvení a vuřty s příslušenstvím zajistila
místní obec baráčníků v čele s rychtářkou Márií Ročkovou. Ani letos nechyběl místní hasičský sbor,
který zajistil obsluhu na několika stanovištích. Obdivuhodný výkon předvedl celé odpoledne pan Jiří
Nechodom, který vytvářel na obličeje dětí úžasné obrázky podle toho, co si kdo vybral.
Další velké poděkování patří paní Anně Mňukové, která vyrobila překrásné perníčky, které děti
dostávaly před orientačním závodem.
Děkujeme také všem fotbalistům jak za poskytnutí prostor, tak za pomoc během odpoledne. A
zbývají ti, bez nichž už by to ani nešlo – členky TJ Sokol, které bravurně již ovládají organizaci
závodů, předávání cen a obsluhu na stanovištích. Nesmíme zapomenout ani na neodmyslitelný článek
řetězce, jimž jsou ty, které vždy stojí v pozadí, ale jinak jsou velice důležité: paní Alena Štemberová a
paní Zdena Schützová, hlavní zapisovatelky výsledků a diplomů. Velice nerada bych na někoho
zapomněla, ale i to se mohlo stát. A pro to ještě jednou děkuji všem těm, kteří jsou ochotni něco udělat
pro druhé. Vím totiž, že díky těmto „ochotníkům“ se dá cokoli organizovat – „bez Vás by to určitě
nešlo, díky ,že jste“. Budeme se těšit na další sportovní sezonu. Všem přejeme spoustu sportovních,
veselých a zajímavých zážitků během letních prázdnin.
S pozdravem hurá na prázdniny a dovolenou Za TJ Sokol tajemník Radka Blanárová.

Konec fotbalové sezóny
V pátek dne 15.6.2012 proběhla na hřišti členská schůze oddílu kopané, na které byla zhodnocena
uplynulá sezóna. Pozitivní zprávou je, že obě mužstva dospělých, jak A tým, tak B tým, se ve svých
soutěžích (I B třída a III třída) udržela. Horší už ale bylo jejich umístění. Áčko sice hrálo celou sezónu,
až na malé výjimky, vyrovnané zápasy, ale špatná koncovka byla důvodem až 12. místa. Rezerva
střídala dobré výkony se slabšími, a tak i ona skončila až na 12. místě. Největší radost nám ale udělala
žákovská mužstva. Mladší žáci skončili v jarní části své soutěže na druhém místě a celkově v okrese
na 11. místě. Pozitivní je, že všichni mohou hrát v této věkové kategorii i příští rok. O tu největší
radost se postarali starší žáci. 3. místo v okresním přeboru je historicky nejlepším umístěním, za což
všem hráčům patří poděkování. Sezóna skončila a příprava na další v červenci začne. Ještě předtím ale
stihneme už tento víkend v sobotu třetí ročník memoriálu Karla Schütze a poté 28. července tradiční
Anenskou pouť s turnajem starých gard a vloženým zápasem s týmem známých osobností sportovního
a kulturního života. Takže přijďme i v následujícím ročníku podpořit naše sportovce a doufejme, že
jejich výsledky a předvedená hra nás bude i nadále těšit.
Ing. Jiří Kutílek
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Hostinec na hřišti v Zárybech
Zárybský hostinec se sálem a venkovním posezením : Čepujeme piva Gambrinus
10°, Kozel 11°, Plzeň 12°, Svijanský Máz 11° a Svijanská Kněžna (tmavá) 13°. Míchané
nápoje, teplá i studená kuchyně. Gril, jukebox, šipky, karambol, sportovní přenosy, firemní akce,
prezentace, promoce, oslavy a svatby.

Kontakt : novakovadanus@seznam.cz

ROZHOVOR
Pro toto číslo Zpravodaje jsem připravil rozhovor s českým
záhadologem Ivanem Mackerlem. Jsem rád, že se jej podařilo přemluvit
k rozhovoru v jeho nabitém programu, protože témata, jimiž se dlouhá léta
zabývá, jsou velmi zajímavá a neotřelá. Věřím, že pobaví i Vás a možná
v někom z Vás vzbudí zájem o tajemno.

1) Myslíte, že je přehnané nazvat vás českým Erichem von
Dänikenem ?
Asi to je přehnané. Daniken přišel s provokativní otázkou, zda záhadné
stavby a objekty, které dle našich současných poznatků nemohla stvořit
lidská civilizace té doby, nejsou výtvorem mimozemšťanů. Nad vysokými
znalostmi našich prapředků sice už žaslo více autorů, třeba Francouz
Bergier, ale ti se domnívali, že zde kdysi žila civilizace (pozemská), která
k těmto znalostem došla. Souvisí to s Atlantidou, Lemurií, Zemí MU atd.
Daniken však sázel jen na mimozemšťany, kteří kdysi, podle něj, naši
planetu navštívili a tím si získal zájem lidí a stal se populární. S touto
hypotézou byl tedy první.
Já jsem s žádnou převratnou hypotézou nepřišel, ani ji nerazím. Pouze se zamýšlím nad některými
záhadami, často podobnými, které zaujaly Danikena, ověřuji si skutečný stav a hledám vysvětlení.
Nesázím hned na mimozemšťany, ale podle pravidla Ocamovy břitvy hledám nejjednodušší vysvětlení.
Vybírám si záhady, které mne chytnou za srdce a často objevuji záhady, o kterých se moc neví, na
rozdíl od zprofanovaných Bermudských trojúhelníků, Stonehenge, pyramid atd. A důležité je, že o této
své činnost publikuji. V této činnosti nejsem sám, podobně píše Arnošt Vašíček, Jan Novák a jiní. Dělám
to jen možná nejdéle, začal jsem už za totality, kdy se těmto zájmům nepřálo.

2) Jste známý jako jeden z největších českých "záhadologů". Nicméně Váš věhlas již
překročil i hranice. Osobně si myslím, že publikování v americkém časopise Fate a
v podobném anglickém časopise Fortean Times se jako překročení hranic vnímat
dá.
Pravda je, že málokterý český záhadolog publikuje v zahraničí. Není to nic jednoduchého dostat se na
zahraniční (západní) scénu. Dobře to vědí hudební skupiny i další umělci. Člověk musí přijít s něčím
jedinečným. Já jsem si uvědomil, že výsledky mé práce by jistě zajímaly celý svět, když jsme se vrátili
z první expedice do mongolské pouště Gobi za tajemným tvorem olgoj chorchojem. Do té doby o něm
skoro nikdo nevěděl, nepatřil ani do zájmové oblasti světových kryptozoologů. Uvědomil jsem si
jedinečnost našich zjištění a vycítil, že tento tvor bude jednou „bomba“. Běžné známé zahraniční
časopisy jako Stern, Life atd. ale o to neměly zájem a až teprve uveřejnění mého článku v malém
americkém časopise Faith, který ani neplatil honoráře, spustilo kolotoč. Následoval zájem o mou osobu,
článek převzal časopis World Explorer a už to jelo. Časopis Fate,
dotazy ze strany světových
kryptozoologů, kterých jsem si velmi vážil a netušil, že mně budou někdy žádat o informace atd. Dnes je
olgoj pod anglickým názvem Death Worm jeden z nejdiskutovanějších kryptidů na světové
kryptozoologické scéně.
No, a podobně to bylo i u dalších akcí. Když jsem vycítil, že naše expedice nebo pátrání je něčím zcela
novým a vzrušujícím, vložil jsem peníze do kvalitního překladu a nabídl světovým záhadologickým
časopisům. Mé články byly odlišné od těch jiných tím, že přinášely poznatky a zážitky z vlastního
pátrání. Nebyla to tedy jen kompilace z toho, co se do té doby o té záhadě psalo, což bylo většinou
zvykem u ostatních autorů.
Pak přišly filmy, které jsme na našich expedicích natáčeli, a otitulkování do angličtiny taky přineslo
výsledky a zájem. Ten poslední úspěch je uvedení našeho výzkumu australské Černé hory a sibiřských
kotlů ve známém americkém televizním cyklu Vetřelci dávnověku (Ancient Aliens), který v současné
době běží na kanále History.

3)

Nicméně aby nabral rozhovor pořádnou šťávu. Pojďme se věnovat záhadám. Co třeba

mongolský Olgoj Chorchoj jehož hledáním jste znám?
O tom už bylo napsáno dost a bylo by to nošení dříví do lesa. Zmíním se raději o tom, co se dělo po našich
prvních expedicích. Inspirovali jsme dvojicí českých cestovatelů a filmařů Petra Horkého a Mirka Náplavy
k jejich expedici. Pak se tam vydali Angličané. Nejdříve kryptozoolog Adam Davis, kterému jsem poskytl mnoho
údajů a tipů. Později to byl předseda anglické kryptozoologické společnosti se svou skupinou Richard Freeman
a nakonec japonský filmař, který ale spíše místo aktivního pátrání natáčel film. Myslím, že poslední byl americký
filmový štáb natáčející seriál Beast man o potomku pověstného Charlese Forta, pátrajícím po dosud
neobjevených zvířatech. Ten jejich film byl jakoby z oka vypadl našemu filmu Záhada písečného netvora, který
jsme natočili v roce 1992 pro Českou televizi. Určitě z něho vycházeli, protože ten náš film existuje i v anglické
verzi. Jenomže v americkém filmu vše, co jsme my kdysi objevili, znovu překvapeně objevoval hrdina
dokumentu. Musel jsem se smát.
4)
Který další živočich z oblasti Kryptozoologie Vás nejvíce přitahuje?
Chystali jsme se na prehistorického ptakoještěra ropena na Novou Guineu. Ale do míst, kam bychom se
potřebovali dostat, ani džípy neprojedou, jediná možnost je létat misionářskými letadly, a to je příliš drahé. My
nemáme žádné sponzory a vše si platíme ze svého. Ta cena vycházela příliš velká na to, abych si to mohl
dovolit. A v současné situaci, kdy nás dusí Kalousek a celá povedená vláda, není naděje, že bych si na cestu
ušetřil. Máme zde ještě mnoho nenažranců z podnikatelské mafie, kteří si i nadále odklánějí naše peníze pro
sebe.
5)

Myslíte, že je ještě v současné době možnost objevit nějaký zcela neznámý živočišný

druh ?
V oceánech ještě rozhodně ano. Na souši už je ta pravděpodobnost menší. Nepočítám ale drobné živočichy
nebo třeba hmyz. Tam je ještě stále hodně co objevovat. U velkých tvorů, kteří se výrazně liší od ostatních, je to
horší. Snad ještě nějaký ten hominid – divoký člověk nebo obří had. Neznámé podruhy známých zvířat, třeba
antilop kočkovitých šelem atd. je také možné ještě objevit. Ta nadějná místa na objevy jsou oblast mezi
Laosem, Vietnamem a Kambodžou, severní část Afganistanu, nebo Amazonie. Ale ještě i malé oblasti Střední
Afriky.
6)Z výčtu vašich expedicí mě zaujala expedice za Lidožravým stromem z Madagaskaru.
Rozveďte ji trochu.
O lidožravém stromu se zmiňoval německý cestovatel Karl Liche. Dokonce se prý zúčastnil obřadu obětování
domorodé
dívky
tomuto
stromu. O existenci
stromu ale neexistoval žádný
důkaz. A tak jsme
ho jeli hledat. Masožravé
rostliny na ostrově
Madagaskar
skutečně
rostou, jsou však
malé a nebezpečné jenom
hmyzu,
nanejvýš
malým ještěrkám a myším.
Botanici rozhodně
popírají možnost existence
stromu, který by
dokázal
ulovit
a
zkonzumovat větší
zvíře, či dokonce člověka. A
skutečně, přestože
jsme
měli
domorodého
průvodce a sjezdili
jsme
celý
ostrov,
o
lidožravém stromu
zde nikdo nic nevěděl. Ani z
vyprávění
svých
předků. Neslyšeli o něm ani
botanici, či novináři
v hlavním městě. Zato ale
dobře
věděli
o
„ďábelských
stromech“,
které, i když člověka
nesežerou,
dokážou
ho
zabít, dokonce i na
dálku. Možná, že nálezy
lidských koster pod
stromy zabijáky vyvolaly představu, že strom svou oběť uchvátil a sežral, podobně jak to dělají s hmyzem a
drobnými živočichy zde velmi dobře známé masožravé rostliny. Na první skutečně nebezpečný strom nebo
spíše keř jsme narazili v neprůchodné trnité buši na území Mahafalyů. Říkají mu „andrindritra“ neboli strom
s drápy. Ne, že by člověka sežral, ale dokáže ho spoutat a navždy uvěznit ve svých trnitých větvích. Má dlouhé
a pružné větve na jejichž koncích rostou tobolky s velmi ostrými zpětnými háčky. Rozhoupe-li větve vítr, mohou
se kolem náhodně procházejícího zvířete nebo člověka dokonale ovinout. Snaží-li se oběť vyprostit, dopadne
jako moucha v pavučině. Ještě více se zamotá a zabodnou se do ní další háčky. Poku nepříjde pomoc zvenčí,
může i zemřít.

dokončení v příštím čísle Zpravodaje

Jiří Nechodom

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

7.6. Karel Eisner
25.8. Zdeňka Bukovská

82 roků

1.7. Věnceslav Štembera

87 roků

18.7. Vlasta Machotová

88 roků

4.8. Jaroslav Vojtěch

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.
========================================================================================

NAROZENÍ MIMINKA
V měsíci dubnu se manželům Kristýně a Miroslavovi Říhovým narodil syn Lukáš.
Malému Lukáškovi a jeho rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

ÚMRTÍ
Českou besedu, kterou si při slavnostních příležitostech zatančí ráda i dnešní generace,
naučila kdysi své následovníky v Sokole mladá cvičitelka Miroslava Tenčlová. Jako paní
Holbová radívala nezkušeným pletařkám náročné vzory na svetry a recepty na dobrá jídla.
Dožila se 84 let v práci pro rodinu a se vzpomínkami na blízké lidi, kteří ji předčasně opustili. Po
těžké nemoci zemřela 11.dubna 2012. Tento den bude pro pozůstalou rodinu patřit
k nejsmutnějším.
Místní fotbalisté ztratili věrného fanouška, Martinovští ochotného souseda, děti hlídacího
dědu a celá rodina pohodového člena, když navždy odešel pan Miroslav Pitrun. Své 81.
narozeniny oslavil v dobré pohodě, po chirurgické operaci získal novou chuť do života, a proto
všechny překvapil jeho náhlý konec. Zemřel 12.dubna 2012. Čest jeho památce.
=============================================================================

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za projevená slova útěchy a hojnou účast občanů na posledním
rozloučení s naší maminkou a sestrou paní Karlou Schützovou. Děkujeme též našim
fotbalistům za hezkou kytičku a minutové ticho při obou zápasech
rodina Schützová a sourozenci
============================================================================
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