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Vážení spoluobčané,
rok 2014 se blíží ke svému konci, a proto mi prosím dovolte zrekapitulovat tento rok v obci z pohledu projektů a záměrů, které jsme v tomto
roce realizovali. Začátkem roku jsme podepsali smlouvu s firmou Zahradní architektura Martinov s.r.o. na projekt "Obnova přirozených
krajinných struktur Polabí, Katastr Záryby, Martinov", který se ve II. a III. čtvrtletí roku realizoval. Vše proběhlo bez vážných problémů, pouze
nás trochu potrápilo počasí suchem a vedrem, kdy jsme museli všichni co mají ruce, nohy a chuť, zalévat vysázenou zeleň, aby dobře zakořenila
a nedošlo k uhynutí sazenic. Velký dík tímto patří členům JPO obce a SDH Záryby, kteří odpracovali stovky hodin!!!
Tímto se dostávám plynule k druhému realizovanému projektu, kterým
byla generální oprava našeho hasičského vozu financovaná částkou
180 790,- Kč ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS a obec se podílela částkou 128 578,- Kč. Byla provedena generální
oprava motoru a karoserie. Doufám, že nám "Máňa" zase bude chvilku
sloužit.
Posledním větším projektem je vybudování víceúčelového hřiště v areálu
naší základní školy, na které jsme také obdrželi dotaci od Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, ale tento projekt budeme
fyzicky realizovat až v prvním pololetí roku 2015.
Samozřejmě jsme udělali rovněž hodně práce na opravách a rozvoji
veřejného osvětlení a na našich místních komunikacích, které jsou velkou
finanční zátěží a už se velice těším, až uspějeme s nějakou žádostí o
generální opravu místních komunikací, protože máme zpracované nějaké
projekty i stavební povolení, ale musíme sehnat dostatek finančních
prostředků na stavbu. V příštím roce budeme v této oblasti pokračovat v
projekčních přípravách, protože obec se v uplynulých 20-ti letech rozrostla
trochu nekoordinovaně a výstavba "slušných" komunikací se stává
problémem č.2!!! V současné době problém č.1 je ve fázi, kdy jsme podali
žádost na MZe o dotaci na výstavbu naší nové čistírny odpadních vod, která
je č.1 už 2-3 roky. Sice to asi většina vás občanů takto nevnímá, ale pro další
postupný rozvoj obce je ČOV nezbytná! Máme i další projekty a vize, které
je potřeba realizovat, ale finanční náročnost těchto plánů nám neumožňuje
vše vybudovat najednou, takže budeme muset býti trpěliví.
Tímto také velice děkuji všem spoluobčanům, kteří se podílejí na našem
rozvoji a kulturním vyžití našich občanů.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2015.
Petr Mašek- starosta obce
Akce dětí u vánočního stromku

Zpráva z obecního úřadu
Pečovatelská služba
města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
otevřela dne 6. října 2014
CENTRUM PRO SENIORY
v Domě s pečovatelskou službou (17. listopadu 1404, Stará Boleslav)
provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 16.30 hodin
Nabízí možnost denního pobytu, přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí
a ve společnosti svých vrstevníků.
Služba je určena seniorům od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří
žijí v domácím prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Uživatelům je během dne zajištěna strava a nápoje, dále je jim nabídnut odpovídající program např. paměťová cvičení, společenské a
kulturní programy, kreativní tvorba.
V případě zájmu Vám bližší informace poskytne
Alice Benediktová, tel. 606 708 213, 326 910 416
e-mail alice.benediktova@brandysko.cz.
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Školení první pomoci
V neděli 23.11.2014 se uskutečnilo další v pořadí již druhé školení ve zdravovědě v naší obci. Tentokrát ve spolupráci
Sokola Záryby s dobrovolnými hasiči. Na akci, která se konala v místní sokolovně, se bohužel i přes veškeré snahy
obou organizací jakkoli propagovat školení, dostavilo velmi málo lidí. Dozvěděli jsme se nové informace o ošetření
různých druhů popálenin a omrzlin, dále rozdílné principy při ošetření tepenného a žilního krvácení a jiné zajímavé
věci. Školitel, který nám vše přednášel, pracuje jako záchranář a uměl vše dobře vysvětlit. Na konci školení jsme si
mohli vyzkoušet některé věci i v praxi jako bylo například zaškrcení rány škrtidlem, resuscitaci postiženého člověka,
Heimlichův manévr a ošetření dítěte při dušení. Školení se všem zúčastněným moc líbilo a doufám, že se příští rok
sejdeme ve větším počtu.
Bc. Michal Kutílek

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v tomto předvánočním čase poděkovala za Vaši přízeň
a podporu nejen ve volbách, ale i za Váš zájem o dění ve škole a pomoc při realizací akcí pro veřejnost.
Tímto Vás chci informovat o průběhu příprav na Vánoce. S výzdobou jsme začali již v listopadu, abychom
na začátek adventu byli připraveni. Téma letošních Vánoc je SNĚHOVÁ VLOČKA, kterou děti
vystřihovaly z papíru, malovaly temperou, vytvářely z keramiky a zdobily na perníku. Chystaly vystoupení
pro veřejnost (konané 16. prosince) s programem plným básniček, písniček a pohádky o sněhových
vločkách. S dětmi jsme tradičně navštívili Svíčkárnu v Šestajovicích, nově jsme zhlédli muzikál Sněhová
královna v divadle Hybernia. Ještě nás čeká návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka s představením Štědrý den
u Spejblů. Letošní rok s dětmi ukončíme posezením u stromečku.
Přeji Vám krásné prožití Vánoc a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
PaedDr. Miluše Nováková

29. 1. 2015 se bude konat zápis budoucích prvňáčku pro školní rok 2015/2016 do naší školy.
Těšíme se na Vás.

POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ZÁRYBSKÉ ŠKOLIČKY
Začneme jen krátce o podzimních dnech. Letos nám počasí konečně přálo a Drakiáda byla jak se patří i
s větrem. Cestou na hřiště děti splnily čtyři úkoly a podařilo se jim získat barevné mašličky pro svého
dráčka, kterého si vytvořily. Dostaly za to sladkou odměnu a druhou odměnou jim byl pohled na draky, kteří
se krásně vznášely nad jejich hlavami.
Další pěknou a vydařenou akcí bylo vytváření strašidelných dýní. Ač to ze začátku nevypadalo, nakonec se
akce zúčastnilo dost rodičů se svými dětmi a výrobky byly skutečně pěkné a zajímavé. Nejhezčí na celé akci
byla součinnost dětí s rodiči a radost z vydařeného výrobku. Většinou si své výtvory děti odnesly domů, ale
několik strašidelných dýní nám zůstalo svítit i u mateřské školky.
Další naplánovanou akcí byl společný výlet celé MŠ do lesa za skřítkem „Podzimníčkem“, který nám
v nedalekém lese připravil několik úkolů a nakonec nás překvapil svým pokladem, který si děti našly.
S příchodem nevlídného podzimního počasí se objevily také nemoci, které trápí děti i dospělé až do
současnosti. I přesto jsme začali jezdit na plavecký výcvik do Neratovic. Ve školce nás navštívilo již dvakrát
divadlo se svým vystoupením, jednou přijelo varieté se zvířátky a také nesmíme zapomenout na návštěvu
pejsků se svým doprovodem, kteří nás učili, jak se správně k těmto čtyřnohým kamarádům máme chovat.
Na začátku prosince se nám společně s vámi podařilo rozsvítit na návsi náš zárybský vánoční stromek
/foto na titulní stránce/, který nám od té doby připomíná, že se blíží čas, kdy se rozzáří stromečky i v našich
domovech. Než se tomu tak stane, čeká nás ještě poslední akce v letošním roce, a to vánoční vystoupení pro
rodiče v obou třídách , jež bude ve středu 17.12. před prázdninami, a je to vždy takový malý předčasný
dárek pro rodiče od dětí . Pak již bude čas těšit se na vánoční posezení a také na to, zda i u nás ve školce
najdou děti nějaké překvapení pod stromečkem. Věříme, že ano.
Také vám všem přejeme, abyste pod letošním stromečkem našli spoustu splněných přání hmotných i
nehmotných – Vánoce plné radosti, lásky a štěstí. Do nového roku 2015 vkročte v dobrém zdraví, s chutí,
správně naladěni a plni optimistických předsevzetí. To vám přejí děti a personál MŠ Záryby.
Radka Blanárová, ředitelka MŠ, příspěvkové organizace

Fota z některých jmenovaných akcí

GRATULACE PRO VIKTORKU!!!
Mateřská škola Záryby, příspěvková organizace, blahopřeje Viktorce Fousové k jejímu velkému úspěchu
ve výtvarné soutěži, které se zúčastnila a ve své kategorii získala 1. místo. Obrázek si můžete prohlédnout,
ještě jednou gratulujeme.
Radka Blanárová, ředitelka MŠ, příspěvkové organizace

oooooooooooooooooooooooooooooo
Pozvání k Labi
Další pozvání pro děti je na předvánoční procházku k Labi. U bývalého přívozu od 7. prosince stojí
neozdobený stromek, na který můžete navěsit ozdoby, nejlépe ve tvaru ryby a lodičky. Přívozník
z domku vám v příštím Zpravodaji poděkuje a ocení dobré nápady a výtvarné provedení ozdob.

Alena Štemberová, baráčníci

TJ SOKOL ZÁRYBY o.s. INFORMUJE
Rok se blíží ke svému konci a stejně rychle se nám blíží vánoční přestávka ve cvičení. Poslední cvičení bude v neděli
21.12. a po Novém roce začne v neděli 4.1. hodinou Pilates.
Po Novém roce budou v rozvrhu následující změny: již nebudou středeční a nedělní nácviky ochotnického spolku.
Středeční Zumba se posune o půl hodiny dopředu se začátkem na 20:00 hodin. V pátek odpoledne přibude v čase 18:00 – 19:00
další trénink Taiboxu.
Stále sháníme cvičitele pro cvičení starších žáků. Cvičení bylo zrušeno právě z důvodu chybějícího cvičitele, a rád bych
jej znovu otevřel. Měl- li by někdo dobrou vůli věnovat se hodinu týdně cvičení s dětmi ve věku od devíti do patnácti let, rád mu
o tomto cvičení řeknu víc. Zavolejte mi na číslo 777225278.
Vzhledem k velkému zájmu mladších žákyň cvičících ve čtvrtek, sháníme dobrovolníka na výpomoc k paní Laubrové.
25.října proběhla v sokolovně soutěž o nejkrásnější vydlabanou dýni a 31. října se děti prošly v lese plným strašidel. Za
tyto dvě velice povedené akce děkuji paní Haně Machové, paní Heleně Laubrové a dalším dobrovolníkům i strašidlům. Stejně tak
děkuji čertům, andělům a dětem za hezké představení na Mikulášské besídce.

Letošní rok byl velice plodný ve smyslu nové výstavby a renovací. V minulosti jsem již několikrát psal o novém dětském
hřišti. Zcela jistě si většina z vás všimla nové přístavby fotbalových kabin, zrekonstruovaných starých kabin, úplně novém
tréninkovém hřišti s umělým povrchem, nové střechy nad restaurací u hostince na hřišti, zábradlí vymezující parkoviště u hřiště a
nová plastová okna v objektu sokolovny.
Přístavba a rekonstrukce stávajících kabin a nové tréninkové hřiště s umělým povrchem byly již nutností jak z hlediska
havarijního stavu, tak z hlediska vyšší soutěže A týmu v krajském kole. Rozhodčí již má svou oddělenou slušnou šatnu. Je zde
ještě jedna rezervní kabina pro hráče. Hráči si při tréninku neničí hlavní hrací plochu. Za tímto velkým dílem stojí především
JUDr. Jaroslav Bureš, který celou výstavbu financoval se svou manželkou JUDr. Ivanou Burešovou. Pan Bureš kromě toho celou
výstavbu i organizoval. Při samotné realizaci se dobrovolnou prací podíleli Jan Schütz, Robert Macháček, František Šašek, Martin
Reisinger, Josef Novák a spousta dalších. O originální malby se postaral pan Ondřej Kutin. Manželů Burešovým a dobrovolníkům
tímto za TJ Sokol Záryby a oddíl kopané děkuji. Dále patří poděkování za vstřícnou profesní spolupráci rodinné firmě Komínek,
Jirkovi Plívovi, Ing. Pavlu Brejchovi a Vítkovi Hrodkovi.
Novou střechu nad restaurací a další úpravy v tomto objektu (nové ústřední vytápění a vzduchotechnika) z jedné
třetiny zainventoval a celou realizaci organizoval provozovatel restaurace pan Milan Toman.
Konala se i brigáda na zabudování dřevěného zábradlí vymezující prostor pro parkování od ostatní plochy. Dřevo na
oplocení daroval a zdarma přivezl David Brázda, za což mu patří rovněž velké díky.
Jako poslední novota jsou nová plastová okna v objektu sokolovny. Od ČUS (Česká unie sportu = bývalá ČSTV) jsme
obdrželi dotaci ve výši 18 300,- Kč. Nadpoloviční hodnotu celé investice výměny oken darem zainventovali manželé
JUDr. Jaroslav Bureš a JUDr. Ivana Burešová. Pomohli nám objekt pozvednout o kus výš a šetřit tím i finance na vytápění
sokolovny.
Tímto děkuji manželům Burešovým, Milanovi Tomanovi a všem zmíněným dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu a
pomohli v budování sportovišť a jejich zázemí.
V pondělí 5. a 19. ledna 16-17 hodin budu na obecním úřadě prodávat permanentky na cvičení do sokolovny. Další
program sokolovny: 10.1. turnaj v se stolním tenise, 30.1. myslivecký ples a 28.2. maškarní ples pořádaný oddílem kopané.
Na závěr chci popřát všem pěkné prožití vánočních svátků a novoročních oslav.
Tomáš Mach, předseda TJ Sokol Záryby o.s.

Strašidla v Zárybech
V pátek 31.10. bylo v podvečerní době v zárybském lese rušno. Sešla se tam totiž strašidla podivného vzezření
a neskutečných jmen. Už při jejich čtení mi jde mráz po zádech. Co dobrého můžete čekat od Bludimíry, Žlebaby,
Kozí hnáty, Fimfaróny od Chechtavé bludičky, Hlavoděje IV., Amélie Krákavé, Bonifáce, Úpíra či od Mydlifouse?
Ještě že je ukáznila zakletá víla Evelínka. Ta děkuje všem 94 dětem za pohlazení, které ji vysvobodilo z prasečí
podoby a omlouvá se za to, že všechny ty hodné děti neobdržely diplom, neboť jich bylo připraveno méně než dětí.
Celou strašidelnou cestu si můžete připomenout, když v části zárybského lesa, známé jako „ve skále“, najdete
Evelinčin strom označený jejím jménem a položíte k němu kamínek.
Alena Štemberová
TJ Sokol

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

Svatý Martin u nás
Příjemné odpoledne 8. listopadu prožili četní účastníci svatomartinské mše u kapličky v Martinově. Připomněli
si vznik martinské tradice i proč je spojeno s husí pochoutkou o našem posvícení. Mše svatá se uskutečnila
v polních (spíš silničních) podmínkách, přesto jí nic nechybělo, potěšili i zpěváci. Přítomní občané odešli nejen
s požehnáním sobě a obci, ale i s myšlenkou napodobit sv. Martina v běžném životě. Nemusíme proto hned půlit
svůj plášť (kabát) jako světec, stačí se dívat kolem sebe a mít dobrou vůli pomáhat. Obětavým organizátorům patří
naše poděkování.
Alena Štemberová

Šansoniérka ze Záryb

Lásko prokletá, Ten vůz už jel, Růže kvetou dál. Jeden říjnový večer v kapli brandýského zámku
patřil šansónu. Slavné české a francouzské melodie zpívala Hana Bočánková, na klavír ji přitom doprovázel
ruský pianista a skladatel Alexander Khristianov. V sále bylo do posledního místa vyprodáno. “Šansony mě
baví, protože jsou tak různorodé. Mohou být smutné i veselé, pomalé i rychlé, spojují více žánrů
dohromady. Jejich texty jsou vlastně básnická díla, a přitom jsou ze života,” vysvětluje Hana Bočánková.
Mezi její nejoblíbenější autory patří textař Michal Horáček a nedávno zesnulý hudebník Petr Hapka.
Rodačka z Brandýsa nad Labem bydlí v Zárybech a sousedé ji nejspíš znají jako matku 2,5letých dvojčat.
Hanka se od malička věnuje zpěvu: jako dítě chodila do brandýského sboru Kantiléna, později absolvovala
místní hudební školu v oboru zobcová flétna a zpěv. Zpěv studovala taky na Konzervatoři Jaroslava Ježka v
Praze. Nepracuje sice v hudebním oboru, zpívání se ale stále věnuje ve volném čase. Je členkou známého
sboru Bojan, letos začala sólově koncertovat s šansóny a bigbítová kapela Klasickej postup ji nabídla, aby s
ní zpívala jako vokalistka. První společný živý výstup si na několika písničkách vyzkoušely poslední
listopadovou sobotu v brandýském klubu Zetor.
Hanku můžete slyšet ještě letos, pokud přijdete 20. prosince v 16 nebo v 19 hodin do kaple zámku v
Brandýse nebo 26. prosince v 16 hodin do Chrámu nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Soubor
Bojan a chrámový sbor Václav s Komorním orchestrem FAR MUSICA budou zpívat “Rybovku” a taky
francouzské koledy a české pastorely.
Jana Dresselová

Sochař Faltus postaví pomník Milady Horákové

V pražské Sněmovní ulici bude stát dílo zárybského umělce. V prestižní soutěži, kterou vypsal
Nadační fond Stránský, se utkalo 23 sochařů. Porota složená z českých architektů, sochařů a pražských
radních vybrala návrh Josefa Faltuse. Vytvoří pomník právničky a političky Milady Horákové, kterou ve
vykonstruovaném procesu roku 1950 popravili komunisté. Faltusovo dílo bude mít podobu výslechového
pultu s mikrofonem, na němž sedí skřivánek. „Je to řečnický pult, za kterým stála Horáková u soudu. Ten
skřivánek, to je ona. Změnila se na ptáčka, jde za svobodou. Je to symbolické,” vysvětluje Faltus.

Josef Faltus žije spolu s rodinou už devět let v Martinově. Vítězství v soutěži je už jeho druhým velkým
úspěchem v letošním roce. V květnu byla v Náchodě odhalena jeho litinová socha spisovatele Josefa
Škvoreckého (viz rozhovor s Josefem Faltusem v minulém vydání Zpravodaje). Kromě toho pracuje spolu s
dalšími restaurátory na opravě pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí a restauroval taky jednu z
nejkrásnějších staveb v Česku - kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Jana Dresselová

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V měsíci prosinci oslaví své významné životní jubileum
88 roků

29.12. Václav Cerha

Oslavenci přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

==========================================================================
NAROZENÍ MIMINEK

V měsíci září se manželům Lence a Petrovi Cíglerovým narodila dcera Karolína.

V měsíci říjnu se manželům Michaele a Lukášovi Cincibusovým narodil syn Eliáš.

V měsíci listopadu se manželům Kláře a Martinovi Rejškovým narodil syn Tobiáš.

V měsíci prosinci se manželům Radce a Josefovi Faltusovým narodila dcera Mariana.

V měsíci prosinci se manželům Ladislavě a Jiřímu Horáčkovým narodila dcera Aneta.

Malé Karolínce, Eliáškovi, Tobiáškovi, Mariance, Anetce a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

==========================================================================
ÚMRTÍ
V posledních letech jsme si zvykli, že nám paní Vlasta Dlouhá připomínala výzdobou oken blížící se
Velikonoce a Vánoce. Letos už Velikonoce nevítala a před Vánoci jsme se s ní rozloučili naposled. Zemřela
26. listopadu 2014 v 60 ti letech. Čest její památce!
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