Zpravodaj
obce Záryby
5 – 2013
Z předvánoční akce dětí z mateřské školy

Zprávy z obecního úřadu
Stížnosti na koně
Stále více a více slyšíme stížnosti na znečišťování veřejného prostranství koňmi. Dokonce se tak
stává před vchody do rodinných domů. V této souvislosti připomínáme na platnost Obecně závazné
vyhlášky obce Záryby č. 1/2009 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení na čl. č. 3 odst. 2, kde je
uvedeno, že chovatelé a vlastníci jsou povinni zajistit odstranění znečištění. Ti, co porušují tuto OZV, by si
měli uvědomit, že zbytečně popuzují občany proti všem chovatelům a majitelům koní, tedy i těm slušným.

Tříděný odpad – třiďte odpady
Oznamujeme, že bylo zřízeno nové místo na odkládání tříděného odpadu v Zárybech a to u parku
s kapličkou sv. Anny v horní části obce.

Nabídka společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na svoz bioodpadu
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností bude shromažďován do speciálně upravených nádob a pravidelně
v období od dubna do konce listopadu odvážen ke kompostování. Četnost vývozu nádob je plánována v 14-ti denních intervalech.
Co patří do této nádoby?
listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, větve stromů a keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky z vajec.
Co do nádoby naopak nepatří?
zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, uhelný popel, smetky z ulice a jiné biologické nerozložitelné odpady.
Cena služby
Nádoba o objemu 120 l

cena vč. DPH

cena vč. DPH

544,50 Kč

Nádoba o objemu 240 l

1028,50 Kč

Nádoba o objemu 240 l

266,20 Kč

Nádoba o objemu 240 l

949,80 Kč

Ceny nádob
Nádoba o objemu 120 l

1210,-

Kč

Pronájmy nádob
Nádoba o objemu 120 l

314,60 Kč

Tato nabídka je limitována minimálním počtem nádob, a to 50 ks.
V případě zájmu se přihlaste, možno i telefonicky (326 902 325), na obecní úřad, kde budete zapsáni na seznam. Pokud bude
více jak 50 zájemců, budete vyzváni k zaplacení a následnému objednání této služby.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Poděkování – děkujeme paní Janě Koderové ze Staré Boleslavi za to, že v letošním roce darovala
dětem do naší obce vánoční strom a dále děkuji našim občanům Vítovi Hrodkovi a Lukáši Novákovi
za to, že strom pokáceli, přivezli, postavili a ozdobili.
Petr Mašek
starosta obce

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a
spokojenosti a splnění všech přání v novém roce.
Jaká jsou naše přání pro rok 2014? Byli bychom rádi, aby nám vyšel projekt na nové hřiště a byl
vypsán dotační program z EU na dostavbu školy, abychom uspokojili zájem budoucích žáků o naši
školu. Nedávno jsme zahajovali školní rok a nyní již chystáme zápis budoucích prvňáčků, který se
bude konat 30. 1. 2014. Čas rychle běží. Prvňáčkové už umí číst. Mají za sebou první velké
vystoupení pro veřejnost, které zvládli na výbornou. Se staršími spolužáky prožili řadu zajímavých
vzdělávacích akcí. Některé z nich si můžete prohlédnout na uvedených fotografiích.

„Máme tu zimu, sníh a závěje,
bobování, koulování to nás zahřeje.
Ze školky hlásíme, že už se těšíme.“
To to letí vážení, za dveřmi je sněžení. Podzimní akce zvládli jsme lehce.
Draky a dýně dáme do skříně.
S podzimem do školky rádoby, přišly i nemilé choroby.
Rýma, neštovice a nachlazení, nepříjemně nám plány mění.
I přesto všechno děti zvládly = příchod mezi nové kamarády,
divadla, návštěvy solné jeskyně, focení a také Mikuláše-někteří velmi hrdinně.
Před dveřmi máme po roce, zas krásně zářivé Vánoce.
Ač jsme ještě nevelcí, přesto jsme již důležití,
vždyť díky nám již třetí rok obecní stromeček na návsi svítí.
V pondělí v podvečer světla rozsvítila a dětská očka v tu chvíli také zazářila.
Teď chystáme vánoční vystoupení pro radost příbuzným, pro jejich potěšení.
A potom zazvoní zvonec a dalšího roku zas bude konec.
Co v novém roce čeká nás, to si necháme na příště zas.
Radostné a bezstarostné svátky vánoční,
ať splní se přání o nichž se je sní.
Nezapomenutelnou silvestrovskou noc, zážitků hodně nebo moc,
do Nového roku, mnoho šťastných kroků
a do každého domu dobré zdraví k tomu v roce 2014 přejí
děti a zaměstnanci
Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace
PS.:
Nemohu nedodat, že bych ráda poděkovala všem, kteří nám jakkoli v roce 2013 pomohli v naší činnosti-buď
prací či sponzorským darem. Velice si toho vážíme.
Stejně tak i pomoci s realizací naší poslední akce „rozsvěcení stromečku“.
Děkujeme zaměstnancům obecního úřadu (příprava pomůcek a el. energie),
panu Vítu Hrodkovi (za umístění stromku a ozdobení),kuchařkám ze školní jídelny(za zajištění
občerstvení), panu Královi (za osvětlení a ozvučení celého vystoupení) a také paním učitelkám (za realizaci
a nácvik vystoupení).
K tomu, že se celá akce vydařila, přispělo také příznivé počasí.
Také za sebe přeji příjemné a milé prožití konce roku a šťastný vstup do nového roku.
Radka Blanárová, ředitelka MŠ.

Děkujeme za tuto a další krásné fotografie na
titulní stránce
panu Martinu Rejškovi.
Redakce

Záryby se představují
Tento díl přináší zajímavosti ze zárybské základní školy. Jak fungují sto let staré málotřídky? Jak daleko je plán na
dostavbu školy? A potřebují vůbec Záryby větší školu? Na tyto i další otázky odpovídá ředitelka základní školy
Miluše Nováková
Doktorka pedagogických věd v oboru výtvarné výchovy a absolventka několika studijních oborů Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a Technické univerzity v Liberci. Nejdříve pracovala na PF UK na katedře pedagogiky a psychologie, později
vyučovala výtvarnou výchovu na základních školách v Brandýse a Kostelci nad Labem. Ředitelkou zárybské školy je od roku 1991.
Kromě toho je taky členkou zastupitelstva za Sdružení nezávislých kandidátů - obce Záryby a Martinov I. Ve volném čase chodí na
výstavy výtvarného umění a za památkami.
Na zárybské základní škole se učí ve spojených třídách napříč ročníky. Osvědčilo se to? Nerozdělíte je?
Do Záryb se v poslední době přistěhovalo hodně lidí a právě na to se mě rodiče občas ptají. Naše škola funguje jako málotřídka, konkrétně
trojtřídka. Máme celý první stupeň, tedy pět ročníků. Ty jsou pospojovány do tří tříd. Prvňáčci se učí samostatně český jazyk a matematiku, na
další předměty jsou spojeni se třeťáky. Druháci jsou letos spolu s páťáky, čtvrtá třída se třetí. Tento způsob výuky je na vesnicích běžný a
osvědčený. Zachoval se například taky ve Dřevčicích, Nedomicích nebo Dřísech. V Zárybech se tak učí od založení školy, tedy od roku 1907. I
kdybychom chtěli učit žáky v samostatných třídách, nešlo by to, na to máme málo učeben.
Nenudí se ti starší, když mají ve třídě prvňáčky?
To si nemyslím, jsou na takový způsob výuky zvyklí od prvního ročníku. Vyučování probíhá tak, že se jim učitel nějakou dobu věnuje přímo,
pak pracují samostatně nebo ve skupinách. Spojování tříd má velikou výhodu: ti starší se naučí pomáhat mladším, ti mladší se snadněji adaptují
na nové prostředí.
Vejdou se vůbec děti v příštích letech do zárybské školy?
Ve školce jsou teď velmi silné ročníky. Příští rok bude odcházet do první třídy čtrnáct dětí, přespříští osmnáct. Tolik se jich do první třídy
nevejde. Zatím nevím, jak to budeme společně s obcí řešit. Ale není to jen problém zárybské školy, na všech českých školách to bude vypadat
podobně.
Nepomohla by přístavba? Dost se o ní mluvilo.
Ano, určitě by tento problém vyřešila. Navíc by pak výuka mohla probíhat v samostatných ročnících, nemusely by se spojovat. Odpoledne by
tam mohly probíhat kroužky pro děti, pro maminky s malými dětmi, prostory by mohli využívat taky důchodci třeba na počítačové kurzy.
Nechali jsme proto zpracovat základní studii, s níž jsme seznámili taky veřejnost. V návrhu je dostavba tří učeben, tělocvična, rekonstrukce
půdních prostor a rozšíření šaten. Financování takové stavby (cca 40 mil., pozn. redakce) si obec samozřejmě nemůže dovolit, museli bychom
zažádat o grant Evropské unie.
Učíte podle programu Kreativní škola. V čem se liší od jiných základních škol?
Přesný název je školní vzdělávací program Kreativní škola pro základní vzdělávání. Obsah učiva je u nás stejný jako na ostatních školách,
protože vychází ze závazného Rámcového vzdělávacího programu. Rozdíl je ve formě, v tom, jak informace předáváme dětem. Vedeme je k
tomu, aby samy hledaly řešení úkolů. Podporujeme tak jejich tvořivost a kreativitu. Vědí, že správná odpověď nemusí být jen jedna. Ani četba
není pevně daná. Žáci si od třetí třídy vedou čtenářský deník, ale výběr žánru je na nich. Koho baví sport, ať čte o sportu. Kdo chce zůstat u
pohádek, může. Kromě toho máme celoroční projekty, které se prolínají všemi předměty. Letos je to světoznámý houslista Váša Příhoda, který v
Zárybech několik let bydlel. Víc než na teorii klademe důraz na praxi. Také se snažíme udržovat tradice. Na Vánoce budeme zdobit perníčky,
vyrábět ozdoby, připomeneme si zvyky a obyčeje, které udržovali naši předkové.
Dala byste teď vlastní dítě do zárybské školy?
Určitě. Chodily sem obě moje děti. Teď bych je sem bez obav dala znovu.
Jste taky členkou zárybského zastupitelstva. Není to střet zájmů?
Dříve se tyto dvě funkce neslučovaly, dnes to ale neplatí. Takže mohu být ředitelkou školy a zároveň členkou zastupitelstva. Podporuji celou
obec, nelobbuji za školu. O škole se v poslední době jedná míň, přednost má školka, protože nedostačuje její kapacita.
Jaké je zastoupení Vaší strany v zastupitelstvu? Na zasedání zastupitelstva je často vidět, že hlasujete proti.
Do voleb šla naše strana s malou členskou základnou. To byla chyba. Mandát do zastupitelstva jsem dostala bohužel sama. Strana pana starosty
má pět míst ze sedmi. Spolu s panem místostarostou z KSČM hlasují shodně, já bývám občas jediná v opozici. Někdy hlasuji proti, často se ale
jen zdržím hlasování. Je to tehdy, když o dané věci nemám dost informací nebo mi rozhodnutí nepřipadá pro obec přínosné.
Jana Dresselová

Z TJ SOKOL
Přišel zimní čas, doba kdy se nám moc nechce jít do studeného prostředí. V tento čas spousta z nás tráví volno
doma u rodinného krbu. I v tuto zimní dobu nabízí TJ Sokol Záryby mnoho aktivit. Patří mezi ně stolní tenis, cvičení
maminek s dětmi, cvičení mladších a starších žáků, Dance aerobik a nově funkční trénink (posilovací cvičení). Dále
pronajímáme sokolovnu na hodiny Zumby a Pilates. Program sokolovny naleznete na www.tjsokolzaryby.wbs.cz .
5.12. přišel do sokolovny Mikuláš s anděly a čerty. Sokolovna praskala ve švech, a všechny děti byly
obdarovány balíčky s dobrotami nebo uhlím. Před příchodem Mikuláše měla paní Helena Laubrová připravený program
cvičení s mladšími žáky. Na housle nám zahrála Adéla Krpejšová a program moderoval Martin Rejšek. Akce se MÓÓC
povedla a já velice děkuji za pomoc všem dobrovolníkům, kteří tomu věnovali svůj čas.
Stále hledáme pro cvičení rodičů s dětmi dobrovolného či profesionálního cvičitele. Momentálně předcvičuje
paní Simona Hrabánková, ale jen dočasně, aby cvičení neskončilo.
Prodej permanentek pro cvičení v sokolovně bude zajištěno každý první čtvrtek v měsíci od 18:00 do 19:00
hodin. V lednu to bude až druhý čtvrtek 9.1. ve stejný čas. Připomínám, že cena je 25,-Kč/hod za dospělého a 15,-Kč/hod
za dítě do 18 ti let věku. Permanentky se používají na vstupy cvičení pořádané TJ Sokol Záryby, nikoliv na Zumbu a
Pilates.
Během nadcházejících svátků bude v sokolovně přerušené veškeré cvičení od soboty 21.12. do soboty 4.1.2014.
Pravidelný program začne v neděli 5.1. cvičením Pilates.
Na závěr vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků, plné pohody bez starostí a stresu . Do roku 2014 vám
přeji pevné zdraví, štěstí a úspěch v profesním i soukromém životě.
Tomáš Mach
Předseda TJ Sokol Záryby, o.s.
============================================================================================
Již tradičně bude v zárybské sokolovně ochotnické divadelní vystoupení. Letos jsme pro vás připravili zábavné
představení od tvůrců Svěráka a Smoljaka, Cimrmanovský jevištní sklerotikon „Švestka“.
Všechny vás tímto zveme na naše jediné představení, které se bude konat ve čtvrtek 26.12.2012 od 18:00 hodin
v místní sokolovně.
Dobrovolné vstupné bude věnováno TJ Sokol Záryby na dětský den.
Těšíme se na vás.
Za ochotnický divadelní spolek
Tomáš Mach
===========================================================================================

13. NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE O PUTOVNÍ POHÁR

1.1.2014 pořádá Boris Sedláček v zárybské sokolovně již 13.ročník novoročního turnaje ve stolním tenise.
Registrace je v 9:30 hodin, začátek turnaje bude v 10:00 hodin
Startovné je stanoveno na 150,-Kč za dospělého a junioři mají startovné zdarma.
Turnaj proběhne v kategoriích: hlavní soutěž a ostatní (junioři), systémem rozlosování do skupin, kde bude hrát každý s každým
(dle počtu přihlášených). Následně spolu budou hrát vítězové skupin o jednotlivá umístění.
V ceně startovného je zajištěno občerstvení: pečené vepřové kolínko, rumíček a kávička.
Přihlášky prosím zasílejte do 6.1.2014 na email: borissedlacek@seznam.cz, nebo sms na číslo 777212351. Prosím o dodržení
termínu přihlášek, abych zajistil dostatek občerstvení.
Boris Sedláček

Ozvěny ve fotbalovém oddíle
Po jarním sestupu našeho "A" týmu z I. B třídy do okresního přeboru přišla zároveň i nová výzva k návratu do
krajské soutěže. Kádr pro podzim doznal změny hlavně na straně příchodů. Na hostování přišli bratři Krulichové, z
Prahy Vošťiar a z Kostelního Hlavna Zvoníček. Mužstvo převzal po Frantovi Vítů (zdravotní problémy) nový trenér
Standa Slavík. Už od prvních tréninků a přípravných zápasů bylo jasné, že přístup, jaký trenér i hráči zvolili, přinese
následný úspěch. Když se podíváme na řeč čísel, tak z třinácti zápasů mužstvo celkem 11x zvítězilo a jen 2x odešlo
poraženo a to od svých největších soupeřů na postup týmu neratovického béčka a Vojkovic. Celkem jsme tedy získali
32 bodů s celkovým skóre 45:16, a to znamená přezimování na prvním místě okresního přeboru. Výsledek je to sice
krásný, ale zároveň pro hráče, trenéra i výbor zavazující pro jarní odvety. Pokud se nám ale podaří stávající hráče
udržet, popřípadě ještě posílit, bude šance na jarní postup zase o něco blíž. K tomu by měla sloužit kvalitní příprava.
Mužstvo pojede v únoru na zimní soustředění a dále se zúčastní zimního turnaje v Praze Štěrboholích. Rezervní tým
dosáhl ve III. třídě velmi dobrého výsledku, když s 20 body v podzimní části skončil na 8. místě. Do mužstva se v
letošním roce podařilo začlenit více mladších hráčů a po boku zkušenějších vytvořili velmi kompaktní tým. V průběhu
sezóny jsme dokázali hrát vyrovnaná utkání s mnohem silnějšími soupeři, než tomu bylo předešlá léta. Od příští
sezóny dojde k reorganizaci okresních soutěží a místo dvou třetích tříd bude pouze jedna. To znamená, že cílem pro
jaro je sedmé místo, které zaručí setrvání ve třetí třídě. Naši nejmenší pod vedením Ládi Mikšovského už druhým
rokem hrají pouze soutěž mladších žáků. Důležité nejsou výsledky, ale zápal a bojovnost, kterou naši nejmenší
předvádějí v tréninku a při mistrovských utkáních. Bohužel počet žáků rok od roku stále klesá, a tak není možné
postavit mužstvo starších žáků. Přejme si, aby se tento stav do budoucna zlepšil.
V roce 2014 nás čeká výstavba nových kabin pro hráče a rozhodčí a rekonstrukce stávajících. Je to nezbytně
nutné již několik let. Podmínky pro hráče, ale i diváky, jsou hlavně z hygienických důvodů nevyhovující a současně
nejhorší v okrese. Také bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří ve velkém počtu fandí našim mužstvům,
a to jak v domácích, tak I ve venkovních utkáních. Dík patří i všem těm, kteří náš oddíl podpořili jak finančně, tak i
materiálově. Končí rok 2013 a proto přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví do
nového roku.
TJ Sokol Záryby oddíl kopané pořádá dne 22.2.2014 v místní sokolovně od 20,00 hodin tradiční sportovní karneval. K
tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Miniband Martina Pešla. Všechny vás zveme.
Ing. Jiří Kutílek

Martinov má kapličku sv.Martina
Do Martinova jsem se společně s rodinou přistěhovala před 4 lety. Stejně dlouhou dobu mi takříkajíc
nedala spát skromná stavba malé zděné zvoničky, krčící se vedle autobusové zastávky. Zjevně se jednalo o
místo, které bylo vybudováno jako místo posvátné, místo úcty a ač opečovávané, evidentně již dlouho
nebylo využíváno ke svému původnímu účelu.
“Ještě po válce se tu zvonívalo o pohřbu, shromáždila se tu celá vesnice a společně jsme v průvodu
doprovázeli zemřelého na hřbitov do Kostelce,” říkali mi pamětníci. “Jako kluci jsme tu vždycky poklekli a
modlili se před velikonočním řehtáním.” Zvyk krátké modlitby doprovázející velikonoční řehtání se jako
jediná z tradic spojená s tímto místem zachovala do dneška.
Když jsem se po muzeích a archivech pídila po dalších informacích, setkávala jsem se se stále
stejnou reakcí. Okolnosti vzniku drobných církevních staveb jako je tato bývají nedohledatelné, protože se
většinou nejednalo o iniciativu obcí, nýbrž jednotlivců, rodin a sousedů a financovány byly z darů či sbírek.
Obdobné to bylo pravděpodobně i v Martinově.
Je první polovina 19.století. Malá zemědělská osada bez vlastní politické samosprávy, bez
základních rysů obce jako je náves apod., má prostou potřebu místa náboženské úcty, kultury a setkávání.
Kameníka, který je (jak mi potvrdila dr. Pátrová z Oblastního muzea Brandýs nad Labem) současně zřejmě
autorem kamenného křížku stojícího na náměstí ve Staré Boleslavy, financuje někdo z místních, případně
nějaký bohatý měšťan. Kamenný kříž v empírovém stylu vzniká r. 1833. Později tu přibude i zvonička, která
posílí význam a funkci místa. Původně možná dřevěná a teprve později zděná. Slouží jak k dennímu klekání
a oznamování úmrtí, tak k ohlašování požárů a povodní. (Časovou souslednost, materiál výstavby i funkci
ovšem pouze odhaduji po konzultaci s naší paní kronikářkou, Dr.Pátrovou a Mgr. Státníkem ze Státního
okresního archivu v Mělníku.) Místo je živé až do poloviny 20.století. Během 2. světové války je sňat zvon,
po válce se na chvíli vrátí. Podle slov jedné z pamětnic tu dokonce proběhne slavnostní vysvěcení. Ovšem
další historické události už pravidelnému využívání kapliček a zvoniček nakloněny nejsou.
Teprve letošní 9.listopad se snad stává dalším významnějším milníkem ve více než stoleté historii
zvoničky. Dva dny před letošním svátkem sv.Martina bylo totiž toto místo opětovně vysvěceno a tím i
znovuoživeno. Svěcení zvoničky, dnes již kapličky sv.Martina, proběhlo rukou pátera Jana Houkala z
Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem. Sešla se tu pěkná hrstka sousedů i pár lidí z dáli. Jedli se
koláčky a pilo svatomartinské víno. Atmosféra byla sváteční i přátelská. S trochou nadsázky lze mluvit o
prvním svatomartinském posvícení.
Chci tímto tedy moc poděkovat všem, kteří přispěli k realizaci této akce, především pak vedení naší
obce. O nic méně pak děkuji těm, kteří ke slavnostní atmosféře přispěli svou přítomností. Doufejme, že se
tímto svátek sv.Martina zapisuje nejen do dějin malé kapličky vedle autobusové zastávky, ale i do
každoročního dění v obci, neboť p.Houkal přislíbil sloužit zde jednou za rok poutní mši svatou. Budiž tedy z
prvního svatomartin(ovs)kého posvícení učiněna tradice!
Klára Pirklová

Úspěchy Josefínky Novákové a Aničky Lebduškové
Holky se letos zúčastnily celkem osmi dostihových dnů na svých ponících, které se konaly na
závodištích v Lysé nad Labem a Pardubicích. Jejich největším zážitkem byla účast 13.10.2013 v Malé
pardubické pony v rámci Velké pardubické, kde Josefínka obhájila první místo a Anička dokončila se ctí na
čtvrtém místě. Atmosféra v tento významný den byla naprosto nezapomenutelná. Josefínka v letošní sezoně
nasbírala s Lukym tři první místa, jedno druhé, dvě třetí a jedno poslední na Jasněnce. Anička závodí první
sezonu a start od startu své jezdecké umění zdokonaluje na své poničce Jasněnce. Jejím největším úspěchem
bylo 21.9.2013 druhé místo v Lysé nad Labem.
Ivana Nováková

Komentář Heleny Burcal k dostihům poníků
Je moc pěkné, že některá závodiště dávají prostor dostihům poníků a pomáhají tak v rozvoji talentu budoucích jezdců.
Dostihy poníků jsou velkou šancí pro malé jezdce a jejich realizační týmy k nahlédnutí do dostihového světa. Pravdou je, že
přesná pravidla tyto dostihy nemají a proto často vidíme slzy v očích malých jezdců, kteří ač se s malým poníkem snaží, proti
velkým „koním“ zkrátka šanci nemají. Pravidla neupravují ani počet ran bičíkem a tak jsme někdy svědky toho, že malí žokejové
své poníky v boji o vítězství příliš nešetří. Možná by našim pony dostihům prospěla určitá pravidla, která by mohla přilákat
sponzory a třeba i dát vzniku šampionátu.

Vánoce pro pejsky – sbírka chovatelských potřeb
Děkujeme všem, kteří se podíleli ať pomocí či dárkem na sbírce pro opuštěné psy a kočky.
Vybralo se neuvěřitelných 262 kg granulí, 152 konzerv a nespočet pamlsků, piškot, dek, pelíšků a dalších
potřebných věcí.

Ještě jednou děkujeme všem za vstřícnost a ochotu a věříme, že se z tohoto prvního pokusu může
stát hezká předvánoční tradice.
Pohodové vánoční svátky všem přejí
Ivana Cincibusová a její pomocníci

ooooooooooooooooooooooooooooo
Strašidla
„Mamí, já chci jít ještě jednou“, volali někteří účastníci vycházky čarovným lesem, kterou
uspořádala pro děti TJ Sokol 31.října. V setmělém zárybském lese čekaly na děti příšery, které je pustily dál
jen po splnění vtipných úkolů. Zkusily si nejen létat na koštěti, odvážně šátrat ve kbelíku s hadrovou myší,
ale i další úkoly vyžadující odvahu.
Hezky bát se můžete opět za rok, strašidla už se těší.
Z Martinova
Ladův obrázek znázorňuje sv. Martina v okamžiku, kdy se chystá rozdělit
s chuďasem o svůj plášť. Tuto legendu jsme slyšeli také v sobotu 9.11.2013 před
zvoničkou v Martinově chvíli před jejím vysvěcením na kapličku.
Chtějme věřit, že nám pohled na tento církevní stánek připomene čin sv. Martina
hodný následování, ale i některá přikázání, při jejichž dodržování by byl náš život
plný lidské lásky, ohleduplnosti, rodinného štěstí, radosti z práce a ochoty pomáhat
bližním.
Alena Štemberová
OOOOOOOOO
Nabízím výuku hry na zobcovou flétnu, na klavír, na klarinet, a to individuálně nebo v malých skupinkách.
Spojení na mobil : 608 983 328 nebo na e-mail : machotaj@volny.cz Jiří Machota, Stará Boleslav.

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci prosinci oslavili a oslaví své významné životní jubileum.
65 roků

14.12. Miroslav Rataj

70 roků

17.12. Eva Vršovská

87 roků

29.12. Václav Cerha

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

========================================================================================

NAROZENÍ MIMINEK

V měsíci září se manželům Lucii a Janovi Školákovým narodila dcera Sofie.
V měsíci listopadu se manželům Janě a Pavlovi Rosickým narodil syn Jan.
Malé Sofince, Honzíkovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

===============================================================

ÚMRTÍ
Paní Marie Skřivanová žila 66 let pro svou rodinu, ráda pečovala o dům a o zahradu. Možná, že i získané příjmení mělo
vliv na koníčka, kterému se s manželem věnovala – chov drobného ptactva. Zdalipak změnili zpěváčci svoje písně, když jim
chovatelka navždy odešla? Zemřela po dlouhé nemoci 30.9.2013. Čest její památce.
15.listopadu 2013 zemřel náš současný nejstarší občan, pan Josef Řezáč . Naposledy projel bránou u svého domu
typickou pro polabská hospodářská stavení, bránou, kterou nesčíslněkrát spěchal na pole a se sklizní zpátky, bránou, na kterou
se rádi ohlížíme pro její připomínku minulosti naší vesnice a kterou svou péčí pomohl zachovat. Osud mu dopřál 93 let ve
středu velké rodiny, z nichž někteří budou vzpomínat a těm malým vyprávět o pracovitém a čestném člověku. Nezapomeneme.
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