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DĚKUJEME

Vážení spoluobčané,

rok 2015 byl pro obec velice úspěšný, a proto jsem zvolil jako nadpis tohoto článku poděkování.
Podařilo se nám spoustu větších i menších věcí dobře udělat, ale i jiné organizace a firmy, jako je
SÚS Mnichovo Hradiště či ČEZ udělaly v tomto roce pro naši obec hodně pozitivního. ČEZ
provedl uložení svého nadzemního vedení do země v části obce "Na Donu", čímž přispěl k její
hezčí podobě a ke stabilizaci dodávek elektrické energie tamním občanům a SÚS se konečně
podařilo prosadit a zařadit do programu oprav naši hlavní příjezdovou komunikaci do obce, která
byla ve velice špatném stavu.
Ale i obec si vedla velice dobře, protože se nám podařilo loni získat 1 323 966 Kč z Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje a v letošním roce jsme z těchto peněz realizovali stavbu
nového multifunkčního hřiště v areálu naší základní školy. Toto hřiště je po vyučovací době
přístupné široké veřejnosti, hlavně dětem! Dále jsme získali přes půl milionu korun od SFŽP na
pořízení velkého štěpkovače a šesti kontejnerů na svoz bioodpadů od občanů, abychom vám tuto
službu co nejvíce přiblížili k vašim domovům. Také se podařilo z našich prostředků dovybavit
jednotku požární ochrany obce dýchací technikou a její členové absolvovali kurz na práci s touto
technikou, čímž jsme zlepšili nejen akceschopnost naší jednotky, ale hlavně bezpečnost jejích
členů, kteří jsou kdykoliv připraveni k zásahu na celém území naší obce. Rovněž se po letech
snažení podařilo naší TJ Záryby z.s. získat finanční prostředky přes půlmilionu korun na ošetření,
stabilizaci a výsadbu stromů v alejích kolem areálu hřiště a v přilehlém lesíku v jeho zadní části,
čímž se pomohlo nejen těmto stromům, ale došlo i ke zlepšení bezpečnosti dětí pohybujících se a
hrajících si v tomto prostoru. Také se vybudovala část nové obecní komunikace v lokalitě za
dolními bytovkami, kde byla pouze částečně štěrkovaná cesta a tuto komunikaci zaplatili téměř
celou manželé Burešovi, kterým tímto děkuji, protože tuto komunikaci využívají i ostatní občané
obce! Dále jsme provedli spoustu dalších drobných oprav a úprav v obci, abychom žili a
odpočívali v co možná nejhezčím prostředí. Samozřejmě je ještě hodně toho, co je potřeba
opravit, zlepšit či vybudovat zcela nově, ale obecní pokladna bohužel není kouzelná a pracujeme
s omezenými finančními prostředky. Samozřejmě budu rád za všechny podněty a připomínky k
fungování obce, aby se pokud možno co nejvíce jejích občanů cítilo dobře, spokojeně a třeba i
trochu hrdě, že bydlí právě v ZÁRYBECH!!!
Děkuji tímto všem občanům, spolkům a firmám, kteří se aktivně podílejí na rozvoji naší obce a na
společenském, volnočasovém a kulturním dění ve vsi.
Přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2016.
Za tento krásný strom
děkujeme paní Zdeňce Schützové

Petr Mašek - starosta obce

Hospodaření obce Záryby v období 1.- 11.
2015
Příjmy:
Daň - ze záv.činnosti
- z příjmů fyz. osob ze sam.výd.čin.

rozpočet

čerpání

1 500 000,00

1 623 179,51

30 000,00

41 430,15

220 000,00

215 894,70

- z příjmů práv. osob

1 900 000,00

1 787 715,87

- DPH

3 450 000,00

3 713 967,72

520 000,00

544 400,00

Poplatek za psů

15 000,00

13 180,00

Odvod z loterií a podobných her

30 000,00

35 806,92

Odvod z výherních hracích automatů

60 000,00

54 061,93

- z příjmů fyz. osob z kap.výnosů

Poplatek za likvidaci komunálních odpadů

Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Dotace krajského úřadu
Dotace z KÚ - hasičské auto,víceúčelové hřiště
Nájemné z nemovitostí
Nájemné z pozemků
Náhrada za třídění od EKO-KOMu

5 000,00

12 670,00

500 000,00

718 789,89

164 500,00

150 788,00

1 504 756,00

1 504 756,00

180 000,00

155 506,00

20 000,00

14 912,00

100 000,00

94 811,50

4 000,00

1 179,00

Příjmy z poskytovaných služeb
Úroky z běžných účtů
Převody vlastním fondům
celkem
Výdaje:

3 000,00

192,94

400 000,00

400 000,00

10 606 256,00
rozpočet

11 083 242,13
čerpání

Silnice

350 000,00

302 780,00

Cyklostezka, oprava chodníků

360 000,00

329 189,00

Vodovod

210 000,00

64 350,00

Kanalizace

526 500,00

357 193,00

Drobné toky

50 000,00

48 958,00

Vodní díla

82 000,00

19 368,00

460 000,00

460 000,00

Mateřská škola - neinv. náklady
Mateřská škola - ostatní náklady

70 000,00

69 668,00

Základní škola

790 000,00

790 000,00

Školní jídelna

280 000,00

220 326,00

50 000,00

41 280,00

9 000,00

7 706,00

Místní památky

20 000,00

2 290,00

Rozhlas

20 000,00

0,00

SPOZ

30 000,00

10 048,00

1 650 000,00

1 576 212,00

70 000,00

60 843,00

Tělovýchova

110 000,00

92 088,00

Zdravotnictví

35 000,00

24 144,20

330 000,00

304 759,61

Knihovna
Ostatní záležitosti kultury

Sportovní zařízení
Ostatní zájmová činnost

Veřejné osvětlení
Územní plán

0,00

0,00

Komunální služby

220 000,00

195 339,00

Svoz nebezpečných odpadů

105 000,00

75 467,70

Svoz komunálních odpadů

850 000,00

824 569,00

Svoz tříděných odpadů

250 000,00

218 628,00

Asanace starých skládek
Veřejná zeleň
Podpora krizového řízení a nouz.plánování
Hasiči

50 000,00

44 165,00

2 010 000,00

2 001 805,00

1 000,00

0,00

250 000,00

218 103,30

Obecní zastupitelstvo

781 000,00

738 954,00

Činnost místní správy

1 550 000,00

1 295 996,41

Bankovní služby

55 000,00

31 357,60

Pojštění

51 000,00

50 962,00

400 000,00

400 000,00

Převody vlastním fondům
Ost. fin. operace
Celkem

30 756,00

0,00

12 106 256,00
Ing. Jiří Kutílek
správce rozpočtu

10 876 549,82

Zprávy z obecního úřadu
Knihovna Záryby oznamuje, že ve dnech 24.12. 2015 a 31.12.2015 bude uzavřena.
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok
prostřednictvím SIPO! Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
najdete na podatelnách FÚ nebo na www.financni sprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Hana Andrea
Tomíčková oznamuje, že dne 22.12. a 23.12.2015 má dovolenou.
Zastupuje MUDr. Rostislav Koňařík ve svých ordinačních hodinách.
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Když zazvoní radost
Ráda se vracím do uliček svého hravého dětství v Kobylisích a hledám zbytky staveb, které je připomínají, okna, ve kterých se
vykláněly maminky mých kamarádů, když jsem je lákala ven na společnou cestu do školy, do Sokola, do kina apod. Uplynulo
více než 60 let a přesto mě znovu dojímají osudy lidí, které jsem jako dítě důvěrně znala. Chápu proto autora knihy KDYŽ
ZAZVONÍ RADOST pana Jiřího Dlouhého, který prožil svá klukovská léta v Zárybech, než se jeho druhým domovem stala
daleká cizina. Z jeho knihy je tolik cítit krásný vztah k naší zemi, k obci, k rodnému domku, k mamince, k řece, ke kamarádům a
k první lásce, že jsem se rozhodla a některé jeho vzpomínky vám ve zkratce podle ročního období do Zpravodaje opsat. Jde o
pohled malého a dospívajícího kluka, který si v knižní podobě nemusí souhlasit se zážitky pamětníků, ale posuďte sami i tu
krásnou češtinu dnes dvaasedmdesátiletého muže ze zámoří: Následuje ukázka ze zimy a Vánoc v Zárybech.
„Přípravy na Vánoce u nás, tak jako ostatně ve většině rodin v Zárybech, začínaly již na začátku prosince. Peklo se vánoční
cukroví, loupaly se ořechy a v místním obchodě se musela dopředu objednat čokoládová kolekce. Když maminka místo
jednoposchoďové objednala dvouposchoďovou kolekci čokolád, znamenalo to, že jsem byl celý prošlý rok buď hodný či
nemocný.
Když můj děda ještě žil, bral mě na Štědrý večer na ulici zjistit, jestli Ježíšek již dorazil do Záryb. Po chvíli jsme se vrátili a vždy
jsme objevili, že u nás již byl a my ho zmeškali! Ozdobený vánoční stromeček totiž již zářil a pod ním byly naskládány dárky.
S otevřenou pusou jsem tam v údivu stál, zíraje na ten třpytící se zázrak a nechápaje, jak jen jsme mohli Ježíška nezahlédnout.
Z mého úžasu mě obvykle vyvedla maminka, servírující štědrovečerní večeři. Byly to většinou vepřové řízky s bramborovým
salátem, kterým jsem ale nevěnoval moc pozornost, neboť jsem pospíchal rozbalovat dárky. Během této bohulibé činnosti jsem
vypozoroval, že před předáním jakéhokoliv dárku se mě naši vždycky ptali, jestli jsem byl hodný? Tatínka, miminky, dědy a ani
babičky se ale nikdo nikdy nezeptal. Mylně jsem proto usoudil, že dospělí nikdy nezlobí.
Zimy byly ve vesnicích kruté a krutí byli i lidé. Respektive, byli účelově krutí. Uvazovali psy u boudy na řetěz, aby se netoulali
po polích a nelovili zajíce. Překrmovali husy násilným cpaním otrubových šišek do jejich zobáků a bez rozpaků zabíjeli domácí
zvířata, jejichž maso potom konzumovali. Snad nejhorší úděl ze všech domácích zvířat měla prasata. Téměř každé hospodářství
mělo minimálně jedno, které rok vykrmovali vším možným a v zimě ho zabili.
Po Vánocích se v Zárybech obvykle nic nedělo až do února, kdy se v sokolovně konal maškarní bál. Lidé si mohli v jednom
obchodě v Brandýse vypůjčit různé kostýmy a škrabošky a na bále předstírat, že jsou někdo úplně jiný. U některých lidí jsem
pochopil, proč to dělají, ale u Evži, o nějakých deset let starší dívenky mého srdce, jsem to pochopit nemohl. Když jsem jí viděl
převlečenou za lesní vílu, byl jsem si jistý, že by jí to více slušelo v plavkách, ve kterých chodila v létě u Labe.
Zima v Zárybech trvala obvykle až do poloviny března, ale některý rok i déle. Koncem zimy lidé netrpělivě očekávali příchod
jara a nově napadlý sníh je již netěšil tak, jak tomu bylo na začátku zimy. Měli dost každodenního vstávání do tmy a chladu,
nechtělo se jim každé ráno zapalovat dříví v kamnech a krátké dny a dlouhé noci, které jim o Vánocích tak imponovaly, se staly
nevítanou součástí jejich života. Zima zevšedněla a ztratila své kouzlo.“
Alena Štemberová

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění ve škole v adventním čase.
Letošní vánoční vystoupení navazovalo na celoroční školní projekt „Strom“. V úvodu jsme si
vyslechli symbolickou básničku:

Stromku, pojď už k nám,
já tě doma přivítám.
Krásně tě ustrojím,
budeš zářit v pokoji.

Potom jsme se dozvěděli o vzniku, symbolice, zdobení a historii vánočních stromků.
Zajímavá teorie byla doplněna řadou koled a básniček. Druhá část předvánočního setkání byla
mile pracovní. Připravené smrčky nazdobili rodiče, děti, pomáhali i dědové a babičky.Protože
bylo skutečně obtížné vybrat ten nejhezčí, vítěz nebyl vyhlášen a společně jsme si zazpívali
Vánoce , Vánoce přicházejí…
Všechny stromečky se povedly originálně ozdobit. Za uskutečnění této akce patří poděkování
především panu Brázdovi, který nám stromečky daroval, ale i rodičům, kteří se na zdobení
vzorně připravili a na zkrášlování stromečků se aktivně účastnili.
Součástí vystoupení byla i výstavka výtvarných prací a perníčků, které děti tvořivě
vyzdobilybílkovou polevou. Perníčky dětem napekla paní A. Mňuková, které tímto moc
děkujeme.
V letošním roce jsme opět rozsvítili nejen betlém ale už po deváté vánoční strom. Připomněli
jsme si, že rozsvícení stromku v pohanské mytologii znamená oslavu návratu slunce a
v křesťanské filosofii se ve spojitosti s tímto zvykem hovoří o teple a lásce v srdcích lidí.
Přeji Vám vánoční svátky krásné a příjemné, stromeček pěkně nazdobený a v novém roce ať
jste hodně zdraví, šťastní a spokojení.
PaedDr. Miluše Nováková
ředitelka školy

Další fotky nejen z této akce školy naleznetena

www.zszaryby.cz

Střípky ze života zárybské školky
Mateřská škola začátkem školního roku přivítala mnoho nových kamarádů. Do třídy Žabiček nastoupily tři a do třídy Berušek
jedenáct nových dětí ve věku 3 - 4 let. Období podzimu bylo tudíž zejména o seznamování, o sbližování dětí a navazování
kamarádských vztahů a začleňování do kolektivu. Prostřednictvím různorodých her, skupinových aktivit a činností vyvolávajících
veselí a pohodu byla umožněna dětem přirozená adaptace na prostředí mateřské školy a vyrovnání se s odloučením od rodičů a
svých blízkých. Podzimní počasí nám přálo, proto se většina her a výchovně vzdělávacích činností konala v přírodě.
Vyvrcholením podzimních her se stala „Cesta za skřítkem Podzimníčkem“, výprava do zárybských lesů, při níž děti hravou a
zábavnou formou plnily úkoly a upevňovaly poznatky o životě v lese a učily se úctě k životu. K dobré pohodě nám též přispěly
divadelní soubory, jež navštívily MŠ. Divadélko Koloběžka nás rozesmálo „Houbařskou pohádkou“ v tomto houbařsky
neplodném roce a varieté Adonis Agnes nás očarovalo a přibilo do židlí svými kouzelnickými kousky. Nadále se těšíme z dobré
spolupráce s rodiči a blízkými. Příkladem toho mohou být zdařilé akce, jež se na podzim uskutečnily. Jednou z nich bylo
„Dýňování“, při kterém děti společně se svými rodiči a blízkými za hojné účasti tvořily a vyzdobily pro radost všech přístupovou
cestu do MŠ nápaditými strašidýlky z dýní. Další akcí byla tradiční „Drakiáda“, která se těší u dětí velké oblibě.
Další střípky z MŠ – plavecký výcvik v Neratovicích, který je pro děti zábavou a zkouškou odvahy. Další zkouškou odvahy byla
pro děti beze sporu příprava a realizace prvního společného vystoupení při příležitosti rozsvícení obecního vánočního stromu a též
návštěva Mikuláše s jeho družinou. Ve třídě Žabiček je od tohoto školního roku plně realizován alternativní vzdělávací program
Začít spolu,který napomáhá k vytvoření vzájemných vazeb a komunikačním schopnostem jak mezi dětmi,tak i mezi dospělými a
dětmi. Děti pracují v centrech aktivit a vše si mohou prožít a vyzkoušet.O tom svědčí i to,že ve třídě Žabky je nově zabudovaná i
funkční dětská kuchyňka pro jedno z center aktivit. V rámci projektu „lidské tělo“ nás návštívila nevidomá dívka, jejíž návštěvu
nám zprostředkovala jedna z maminek, aj….Za každou pomoc či nápad jsme moc rády. Naší snahou je do budoucna co nejvíce
rozvinout propojenost mezi školkou a rodinným zázemím.
Z čeho se těšíme a co nás čeká- Za laskavého přispění sponzora mateřské školy máme vystavěný krásný venkovní altán se stoly a
lavicemi v prostoru školního lesa. Věříme, že tato stavba pomůže lépe a efektivněji realizovat výchovně vzdělávací činnosti,
spontánní hry a odpočinkové aktivity v přírodě a jsme za tento dar velice rádi a již dnes víme, že jeho využití bude
mnohonásobné. Kromě toho nepřehlédnutelného dárku jsme ale od září dostali spoustu jiných menších, které nám udělaly také
velkou radost a tímto za všechny moc děkujeme a moc si jich vážíme. Neradi bychom na některé dárce zapomněli, a proto je
nebudeme konkrétně vyjmenovávat sami jistě dobře vědí, že naše poděkování směřuje k nim. V tomto školním roce jsme dostali
vykrajovač na jablka, knihy jak pohádkové, tak i s písničkami, jedna babička osobně vytvořila látkové potraviny, dostali jsme
různé didaktické pomůcky pro děti, jiná maminka nám ušila do naší kuchyňky dětské zástěry atd… Moc náš těší zájem ze strany
rodičů a jejich iniciativa a doufáme, že se tato spolupráce bude do budoucna stále rozvíjet.
Co nás čeká - vánoční těšení, tvoření, vystoupení pro rodiče a blízké. Po novém roce bude na programu MŠ především příprava
budoucích prvňáčků k zápisu do ZŠ.
Přejeme všem hezký a klidný čas vánoční, čas plný radostných chvil všem a v roce 2016 spoustu
pohody, dobré zdraví a samé příjemné zážitky.
Za kolektiv pracovníků MŠ Záryby Petra Eisnerová učitelka ze třídy Berušky.

„Jsme Soptíci ze Záryb, zvládneme to co nejlíp“

tohle je pokřik, který nám před závody pomáhá zvládat hasičské soutěže. Od září začal nový ročník
hasičské hry „Plamen“, která probíhá po celou dobu školního roku a které se již třetím rokem účastní také
naši mladí hasiči. Od tohoto ročníku se naše řady rozrostly o nejmladší kamarády. Máme i přípravku, což
jsou děti do 6let.
V podzimní části soutěže jsme se zúčastnili již třech závodů. Byli jsme ve Dřísech na hasičských útocích,
odtud jsme si přivezli medaile a plaketu za umístění na krásném třetím místě. Pak následoval závod požární
všestrannosti v Želízech, protože správný hasič má mít přehled i znalosti všeobecné a ne jen o uhašení ohně.
V Želízech se prvně zapojila do závodění i naše přípravka a úspěch se hned dostavil, umístění na pěkném
druhém místě bylo velkým překvapením. Své zastoupení jsme měli také v kategorii mladších, ale i starších
hasičů. Mladší se na trase dlouhé 2 km pohybovali velmi hbitě a stejně tak jako starší na tříkilometrové trati
byli v cíli velmi brzy. Umístění nám trošku zkazily trestné body na stanovištích za nesprávné splnění úkolů.
Děti se ale rok od roku zlepšují a my věříme, že za rok je již nezaskočí ani úkoly na stanovištích.
Poslední soutěž tohoto roku byl Libišský čtyřboj. I zde si děti vedly velmi dobře. Přípravka - druhá účast,
druhý úspěch, a to ten úplně nejlepší. Děti si totiž přivezly domů medaile za první místo a veliký pohár
k tomu. V současnosti tvoří naši přípravku 2 holčičky a 4 chlapci a věříme, že se jejich řady ještě rozrostou.
Křivdili bychom ostatním 18ti členům, kdybychom je nepochválili. Na soutěžích se začínají chovat velmi
hezky, jsou pozorní k mladším kamarádům a čím dál tím více úspěšní. 5. místo z 15 družstev ve starší
kategorii a 10. místo z 17 družstev v mladší mluví za vše. Naše úspěchy jsme oslavili na poslední schůzce
v tomto roce, která se konala ve středu 9.12.
Děkujeme touto cestou dětem za jejich snahu a dobrou reprezentaci našeho SDH v okresních soutěžích, také
rodičům za volný čas, který našim soutěžím věnují a za ochotu, s kterou nám pomáhají, když je potřeba.
Na poslední schůzce jsme si popřáli hezké Vánoce a budeme se těšit, že se nám bude dařit i v tom novém
roce 2016.
Tak jako dětem, přejeme i vám všem radostné prožití vánočních svátků a do nového roku dobré
zdraví a ať se vám daří vše, alespoň tak jako nám letos, přejí za oddíl malých Soptíků
jejich vedoucí Radky Blanárové a Pavel Krtek

Z činnosti místních hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ze Záryb se zúčastnil školení dýchací techniky, které se konalo o víkendu 5. - 6. 9. 2015. Začněme ale pěkně od začátku. Od nového roku každá jednotka požární ochrany s místní
působností (JPO5) musí mít ve svém vybavení dýchací techniku a zároveň její členové musejí být řádně
proškoleni v jejím používání. Většina dobrovolných hasičských jednotek po celém středočeském kraji si
proto začala obstarávat vše potřebné k zařazení dýchací techniky do své výbavy a Záryby nebyly žádnou vyjímkou. Po zhodnocení naší finanční situace se velitel jednotky rozhodl pro nákup dvou sad dýchací
techniky od firmy Drager a dvou náhradních láhví.
Z OSH nám poslali informace o víkendovém školení pořádaném v Mělníku. Rozhodli jsme se, že z naší
jednotky pojede na školení osm lidí. Bohužel někteří z nás se z různých důvodů nemohli v daném termínu
zúčastnit. Proto na školení jeli pouze Pavel Krtek, Vašek Záhora, Václav Podskalský, Jiří Kalina a Michal
Kutílek. Zbývající lidé se zúčastní dalšího školení na jaře 2016.
Vyrazili jsme brzy ráno, abychom měli nějakou časovou rezervu, jelikož školení se pořádalo v budově
profesionálních hasičů z Mělníka. Po příjezdu a následném přijetí v přednáškové místnosti jsme byli
překvapeni, kolik lidí se školení bude účastnit. Byly zde jednotky JPO3 i JPO5 ze všech koutů
středočeského kraje. Po úvodu následovalo teoretické školení, které trvalo 10 hodin. Instruktor probíral
všechno velmi podrobně, mimo jiné nás seznámil s povinnostmi nositelů DT vyplývajícími z právních
předpisů, s přípravou a kontrolou před použitím vzduchové DT a se zásadami užití DT při zásahu. Z těchto
informací jsme si měli v neděli napsat písemný test. Před ukončením teoretické části jsme se dozvěděli, že
se praktická část bude konat v tréninkovém centru Spolana Neratovice.
Druhý den jsme ráno vyjeli do Neratovic. Na místě jsme se převlékli do zásahových obleků, sestavili a
zkontrolovali jsme si své dýchací přístroje. Za občasného záblesku světla a zvukových efektů jsme
v naprosté tmě prolézali labyrintem, který byl vytvořený z klecí. Postupně jsme šli vždy tři do polygonu,
jelikož jsme měli pouze dva dýchací přístroje, tak jsme byli namícháni s kluky z jiných jednotek. Ostatní
mezi tím psali písemný test, který se skládal z 30 otázek. Někteří z nás labyrint prolezli rychle, některým to
trvalo déle, ale všichni jsme to zvládli. Stejně tak jsme v pořádku prošli i písemným testem.
Po skončení praktické části jsme obdrželi osvědčení k používání DT.
SDH Záryby přejí všem krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2016.
Zároveň bychom vás chtěli pozvat na každoroční betlémské světlo, které se bude konat 24.12.2015 od 10:30
do 13:00 v místní hasičárně.
Bc. Michal Kutílek

TJ ZÁRYBY z.s. INFORMUJE
13.10. uspořádala paní Helena Laubrová s mnoha dobrovolníky nejen pro své mladší žáky a žačky
které cvičí, ale i pro veřejnost strašidelnou noční stezku odvahy zárybským lesem. Akce byla velice
povedená. Věřím, že nejen splnila svůj účel a dala dětem odvahu přemoci strach, ale byla i
nezapomenutelným dobrodružstvím.
Dne 28.11. v dopoledních hodinách proběhla brigáda na hrabání spadaného listí ze stromů v alejích u
hřiště. Brigády se zúčastnilo velké množství dobrovolníků. Všem dobrovolníkům, co přišli pomoci
s hrabáním, i všem ostatním, co se podíleli na přípravách či organizaci akce, tímto děkuji. Budu doufat, že
až příští rok opět spadne ze stromů listí, bude se hojná účast na brigádě opakovat.
V okolí fotbalového hřiště nedávno proběhly práce na revitalizaci stromových alejí a přilehlého
lesíka za hřištěm. Revitalizace spočívá v prořezání stávajících stromů, svázání rizikových korun stromů,
pokácení nevyhovujících stromů, vyčištění lesíka za hřištěm od náletů a křovin a následná výsadba nových
stromů. Akce se provádí za účelem zajištění bezpečnosti, dále kvůli ozdravění stávajících porostů a pro
možnost využití zadního lesíka k pohybovým aktivitám či oddechu.
Projekt je spolufinancován z dotačního programu středočeského kraje.
Jak jste si již mohli všimnout v záhlaví tohoto článku, tak TJ Sokol Záryby, o.s. změnilo název. Dle
§ 216 nového občanského zákoníku musí od 1.1.2016 název spolku obsahovat slova: „spolek“, „zapsaný
spolek“, nebo „z. s.“. Na valné hromadě složené z delegátů TJ, která se uskutečnila dne 30.11.2015, byl
odhlasován nový název „TJ Záryby, z.s.“. V názvu jsme nově použili označení z.s. (znamená zapsaný
spolek), a dále jsme vypustili slovo „sokol“, protože s Českou obcí sokolskou nemáme nic společného a
používání jejich ochranné známky v našem názvu je zavádějící a možná i protiprávní. Přesto zcela jistě
budeme ještě řadu let hovorově používat označení Sokol či sokolovna.
Předseda TJ Sokol Záryby, o.s. Tomáš Mach dává tímto na vědomí, že podal rezignaci na funkci
předsedy. Se svou funkcí končí ke dni 31.12.2015. Volba nového předsedy bude následovat v prvních dvou
měsících roku 2016. Chce-li nějaký zájemce ucházet se o tuto funkci, nechť kontaktuje kteréhokoliv člena
výkonného výboru TJ.
Dne 5.11. se v sokolovně uskutečnila mikulášská besídka. Než přišel Mikuláš se svou čertovskou
družinou a anděly rozdat dětem odměny za dobré chování, mohli jste spatřit pestré představení, které
připravila paní Helena Laubrová s dětmi. Mně osobně, a věřím, že i všem ostatním, se vystoupení velice
líbilo.
Máme před sebou vánoční svátky a oslavy příchodu nového roku. S tím je spojená i přestávka
cvičebního programu v sokolovně. Poslední cvičení bude v pátek 19.12.2015 a další první cvičení bude
v pondělí 4.1.2016. Mezi těmito daty je sokolovna pro cvičení uzavřená.
Mezeru ve cvičení vám snad částečně vynahradí ochotnické divadelní představení, které můžete
shlédnout 26.12. od 18:00 hodin.
Prodej permanentek od ledna 2016, vám nabízím 4.1., 18.1. a dále každé pondělí v lichém měsíci
vždy od 16:00 do 17:00 hodin na místním obecním úřadě.
Tomáš Mach, předseda TJ Záryby z.s.
TJ Sokol Záryby oddíl kopané přeje všem svým příznivcům a fanouškům, jako i všem občanům naší obce, šťastné a
pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hodně pevného zdraví, pohody a sportovcům na všech kolbištích
mnoho sportovních úspěchů.
Ing.Jiří Kutílek

Halloween v naší sokolovně
To tu ještě nebylo! Mladší žákyně ze zárybského Sokola s oddílem děvčat z Kostelce prožily halloweenskou noc z 31.10.
na 1.11 v sokolovně. Celá akce byla jen pro odvážné, hemžila se totiž duchy a strašidly. Samotné účastnice už přišly zvečera
s pomalovanými obličeji a přinesly s sebou obrázky duchů a strašidel. Cvičení, závody, soutěže a tance byly motivovány
nadpřirozenými událostmi a postavami. Vylosovaná skupina uvařila pro všechny k večeři špagety, jak jinak než s krvavým
kečupem a se sýrem, k dojedení připravila ještě obložené chlebíčky. Před spaním účastnice počítaly získané počty bodů ze soutěží
a vítězka se radovala z nového plyšového strašidla. Po těchto zážitcích si všech 22 dívek rozložilo po ploše sokolovny své
karimatky, lehátka, spacáky a polštáře. Únava zvítězila nad zážitky a děti usnuly. Ráno je čekala rozcvička, zavoněly objednané
rohlíky a pečivo od maminek. Ještě se sokolovnou rozlehl pokřik, že …. nejlepší jsou Záryby a už tu byly maminky, aby si
nechaly vyprávět o tom, jak těžké bylo získat „strašidelný diplom“.
Helena Laubrová

Děkujeme strašidlům, dnes již převlečeným do civilu, za hezké zážitky, které připravila statečným dětem v temném zárybském
lese v pátek třináctého.
Za TJ H.L.

ooooooooooooooooooooooooooooo
Ze svatomartinské mše v Martinově se stává tradice
Už třetí ročník svatomartinských slavností v Martinově proběhl v sobotu 14.listopadu. Mši svatou odsloužil nový páter Josef
Hurt, hudebně ji doprovodil sbor Ensemble Terrible a kapličku opět oživily husy Josefa Faltuse. Vše tentokrát ale zakončila sladká
tečka, resp. soutěž o nejlepší upečený koláč. Soutěžili místní i přespolní, sešlo se více než deset soutěžních koláčů. Makových,
jablkových, pravých pouťových i svěže originálních. Soutěžící je přesně podle kritérií rozkrájeli na třícentimetrové kousky,
veřejnost pilně ochutnávala, pro lepší propojení chutí se rozlévalo svatomartinské víno. Výsledky soutěže byly hodně těsné, o třetí
místo se rozdělilo asi pět soutěžících. Druhé místo patřilo sourozencům Mňukovým. Titul Nejlepší zárybsko-martinovský pekař r.
2015 získala klasika, pravé pouťové z trouby Helenky Laubrové. Všichni výherci si odnesli svatomartinské ceny, tedy víno a
koláčky. Za organizační tým věřím, že ani letošní ročník nebyl posledním a že slavnosti sv. Martina se pomalu stávají součástí
zdejšího kulturního života.
Mgr. Klára Pirklová, Ph.D.

Záryby se představují
Jezdkyně na koních, závodník na historických motorkách, jachtař. V Zárybech žijí tři špičkoví sportovci. Ve svých disciplínách
jsou hodně dobří. Dokonce nejlepší v celém Česku. Přinášíme vám portréty jedné dívky a dvou mužů, kteří to dokázali: tvrdě
trénovali a díky tomu si splnili svůj velký sportovní sen.

Roman Roček (46): Jachta Fireball
To jméno jste už nejspíš slyšeli, možná ale netušíte, že jde o předního českého jachtaře. V Zárybech bydlí aktuální mistr
republiky a historicky první český mistr Evropy v jachtingu z roku 1998. Když se Romana zeptáte, kolik titulů vlastně má, jen
pokrčí rameny. Už dávno je přestal počítat. Jeden ze svých nejcennějších ale získal právě letos na českém Lipně: koncem února se
stal vicemistrem republiky v lední disciplíně Detroit News. To je mimořádně těžký závod, protože při něm jachta vybavená
bruslemi „letí“ rychlostí až 100 kilometrů v hodině po přírodním, neupravovaném ledu. „Je to hodně rychlá jízda. Někdy si
nejsem jistý, jak to dopadne, jestli včas vyberu zatáčku. Proto jsem na tohle umístění hodně pyšný,“ říká Roman.
Jeho hlavní disciplínou je Fireball, lehká dvoumístná plachetnice, ve které Roman jezdí jako kosatník. To znamená, že během
jízdy leží skoro na zádech, jen kousek nad vodní hladinou. Nohama se opírá o trup lodi, kolem pasu je přivázaný ke stěžni a v
rukou drží otěž, s níž plachtu lodi natáčí tak, aby co nejlépe využívala síly větru. „Je to krásné svezení. Když letíte plnou parou a
máte co dělat, abyste se udrželi, řvete nadšením,“ líčí Roman, který je letos ve vynikající formě. Člen neratovického jachtařského
klubu vyhrál spolu se svým kolegou Martinem Kubovým také Velký pohár a v půlce září získal titul mistra republiky. „Pohár
máme asi třináctý a vítězství v mistrovství možná tak desáté,“ odhaduje. Silnou stránkou českých jachtařských týmů jsou jezera.
Díky tréninkům na Nechranicích nebo na Lipně se klidně mohou postavit i těm nejsilnějším zahraničním rivalům – a porazit je.
Ještě před pár lety to ale vypadalo, že si Roman už nikdy nezajezdí. Při svém dalším oblíbeném sportu – paraglidingu – utrpěl v
roce 2007 těžký úraz a hrozila mu amputace obou nohou. „Byl jsem moc velký frajer a dostal jsem za uši. Chtěl jsem si zkusit
takovou speciální spirálu, ale při rozjezdu jsem brnknul nohama o zem. Byl to tak tvrdý náraz, že jsem si rozdrtil obě party a
polámal stehenní kosti.“ Stalo se to zrovna na Štědrý den. Roman upadl do těžkého bezvědomí a probudil se až v novém roce.
Zhruba čtyři desítky komplikovaných zlomenin ho vyřadily na dva roky z normálního života i ze závodění. Pak ale tvrdě
rehabilitoval a po čase se opět postavil na start. A zase začal vyhrávat jako dřív.
Na odchod z vrcholového sportu zatím vůbec nepomýšlí. „Jachtaření se chci věnovat ještě pár let. I když je to fyzicky náročné,
velkou roli hraje i taktika a v té máme zatím nad mladšími soupeři navrch,“ usmívá se. Teď už nestíhá trénovat a soutěžit tak, jako
dřív. Místo někdejších více než dvaceti závodů v sezóně odjezdí sotva třetinu. Za pár let by si ale mohl vychovat svého
následníka. O jachty se zajímá jeho šestiletý syn Matyáš, který chce od příštího roku začít trénovat v dětské kategorii Optimist.
„Když o to bude mít vážný zájem, rád ho podpořím,“ dodává Roman.

Pavel Novák (43): Historické závodní motocykly
Tohle je další mistrovský jezdec, ale na rozdíl od toho předešlého závodí na souši. A na dvou kolech. Pavel se v posledních
letech stal jedním z nejvýraznějších českých závodníků na veteránských motorkách. Správně se jim říká historické závodní
motocykly a do třídy Klasik, ve které jezdí, se počítají stroje vyrobené mezi roky 1949 a 1972 s obsahem motoru do 500

kubických centimetrů. Mistr republiky z roku 2012 a vicemistr z následujícího roku aktivně závodí už dvacet let a spolu se svou
Hondou patří – jak sám říká – ke stálému „inventáři“ českých veteránských soutěží.
K veteránům ho přivedl jeho děda, známý prvorepublikový závodník. Josef Novák soutěžil až do svých 88 let, a byl tak nejstarším
závodníkem v České republice. Nejdřív nechal svého vnuka, aby mu pomáhal s vylepšováním a opravami starých motorek. Pak
jednoho dne při odjezdu na soutěž ‒ to bylo Pavlovi 16 let ‒ naložil na vlek dvě motorky. „Ptal jsem se, pro koho je ta druhá. On
řekl, že pro mě a ať prý doma nikomu nic neříkám. A to jsem neměl ani řidičák,“ vzpomíná Pavel. Rodiče tedy nic netušili a byli
pořádně překvapení, když se oba vrátili ze závodu s věncem na krku. Pavel vyhrál, děda byl druhý. „Od té doby jsem měl jasno,
jaký bude můj koníček. Nebo spíš kůň,“ směje se. Děda mu předal důležité technické vědomosti, vyprávěl mu slavné příběhy a
seznámil ho s legendami motocyklového světa, jako třeba s nedávno zesnulým Čecho-Kanaďanem Frankiem Mrázkem.
Pavlova nejoblíbenější trať je ta v podkrkonošských Hořicích nazvaná 300 zatáček Gustava Havla. Obtížný horský okruh s délkou
přes pět kilometrů a převýšením osmdesát metrů je plný domů, stromů a zatáček. „Člověk si musí dávat pozor. Jsou to sice staré
motorky, ale jezdí přes 200 kilometrů v hodině,“ vysvětluje Pavel. Co na to jeho žena a tři děti? „Podporují mě. Vědí, že zbytečně
neriskuji a mám přirozený respekt z trati, i když samozřejmě všichni víme, že určité nebezpečí tu je.“ Mezi jezdci se říká, že každé
nově narozené dítě ubere otci-závodníkovi vteřinu na jedno kolo. Někdy to ale platit nemusí: letos v Hořicích při mezinárodním
závodě Tourist Trophy zajel Pavel svůj nejrychlejší závod a skončil třetí. „Stále mám ale na paměti, že v pondělí po závodech
musím do práce a splácím hypotéku, takže hazard považuji za luxus.“
Ani jemu se ale nevyhnul vážný úraz. A bylo to shodou okolností ve stejném roce, kdy havaroval i jachtař Roman. Pavel si při
tréninku na letišti roztříštil kotník a na závodní trať se mohl vrátit až za tři roky. Opět se mu povedlo dostat do skvělé formy a opět
měl skvělé výsledky. „Nejlepší na tom je ta atmosféra. Dvacet třicet tisíc nadšených fanoušků, kteří stojí podél trati, na dosah
ruky. Doufám, že moje jezdecká kariéra bude trvat jako ta dědova. V tom případě jsem vlastně před polovinou.“
A další podobnost s Romanem – i Pavlovi se už pomalu rýsuje následník ve vlastní rodině. Kdo viděl jeho sedmiletého Lukáše
najíždět s kolem na školní dvorek, ví, o čem je řeč. „Má už vlastní motorku a na jaře začne trénovat v minibikové škole. Lukáše i
mladšího syna Filipa vedu k tomu, aby měli v oboru přehled a rozuměli motorkám a technice vůbec. Jestli do toho půjdou potom
na plno, nechávám na nich.“ Závody zná zblízka i jeho čtrnáctiletá dcera Kristýna, která je nejen velkou fanynkou, ale taky
zdatnou tátovou fotografkou.

Josefína Nováková (13 let): Koňské dostihy
Poprvé seděla na koni, když byla miminko. Několikatýdenní dítě v plenkách musela tenkrát přidržovat v sedle maminka. Teď
už jezdí Josefína sama a pořádným tryskem. Na svém poníkovi Lukym vyhrála dvakrát po sobě „Malou pardubickou“, dětský
závod, který se koná vedle slavné Velké pardubické. „Nejvíc si cením těchto dvou vítězství. Je to moc pěkný pocit jet před
tisícovkami lidí, když vám všichni fandí,“ líčí své pocity z posledního závodu mladá jezdkyně.
Josefína se narodila do koňařské rodiny. Otec, rodák ze Záryb, tady chová anglické plnokrevníky už od svých patnácti let. Matka
bývala závodní jezdkyní, a když se jí narodily děti, u koní zůstala jako trenérka a chovatelka. „Od začátku bylo jasné, co bude
dcera dělat. Měla přirozený talent, ale musela taky tvrdě trénovat,“ říkají její rodiče. Malou Josefínku ale nepustili na dostihy moc
brzo. Svého poníka měla sice už ve dvou letech, ale doopravdy jezdit začala, až když jí bylo devět. „Je to obrovská rychlost a
malé dítě by se mohlo při pádu ošklivě zranit. Proto jsme tomu dali čas,“ popisuje její otec. O to rychleji pak Josefína jízdu na
koni zvládla. „Naučila se to během čtrnácti dnů,“ říkají rodiče.
Jízda na koni vyžaduje pravidelnou každodenní přípravu. Když přijde Josefína domů ze školy, jde ke koním a pomáhá, s čím je
třeba. Uklízí stáje, hřebelcuje koně, vyhazuje hnůj. Následuje zhruba hodinový trénink, při kterém jí asistuje maminka, a jednou
týdně za ní přijede její osobní trenér. Oba dva připravují svoji svěřenkyni na dvě úplně nové a hodně náročné disciplíny – parkur a
drezuru. Josefína mezitím vyrostla, a tak se musela rozloučit se svým malým poníkem. Přesedlala na „opravdového“ velkého
koně, anglického plnokrevníka. Je to její vlastní, šestiletá klisna Jolie's Legend a její rok a půl staré hříbě, klisnička Josephine, o
něž se sama stará a trénuje je. „Hodně si hrajeme a děláme spolu různé kousky. Chci, aby mi důvěřovaly. Ale nejdůležitější ze
všeho je nerozmazlit zvíře,“ popisuje Josefína.
Má teď před sebou těžký úkol. Dosud jí při dostizích stačila rychlost a taktika. Při parkuru a drezuře ale bude muset ukázat, že je s
koněm sehraná, dokáže s ním spolupracovat a přitom ho perfektně ovládá. Příští rok se pokusí získat licenci, aby mohla v těchto
disciplínách závodit. A přespříští rok, až ji bude patnáct, by už ráda soutěžila po boku dospělých závodnic v dostizích s
překážkami. Držme jí palce.
Prosba: Josefína jezdí na koních v horní části obce. Těsně u výběhu jsou popelnice na tříděný odpad. Dejte prosím jezdcům
předem vědět, že se chystáte vysypat odpad. Koně náhlý hluk plaší a jezdcům hrozí úraz.

Jana Dresselová

Rozhovor

Ivane moc děkuji za to, že sis udělal čas pro tento rozhovor, že sis udělal čas pro ten náš malinkatý plátek.
Je to pro nás skutečně čest. Dlouho jsem přemýšlel jakých deset otázek si pro Tebe mám připravit. Ivan
Mládek v pravdě renesanční člověk: komik, bavič, zpěvák, muzikant, textař, skladatel, scénárista, spisovatel,
humorista, pohádkář, malíř, kreslíř, vynálezce, vymýšlíš hry. Jak to všechno vměstnat do deseti otázek ? V
pravdě sisyfovský úkol.
1) Začneme od začátku. Já Tě mám spojeného samozřejmě hlavně s písničkami. Která je Tvoje
nejoblíbenější? Ke které máš nějaký osobní vztah?
IM: Nikdy mě nenapadlo se zamýšlet nad tím, která moje písnička je ta moje nejoblíbenější. Připadá mi to,
jako kdyby ses zeptal starého klempíře, který okap je jeho nejoblíbenější. Spíš mě vždycky zajímalo, kterou
moji písničku si nejvíc oblíbili posluchači. Asi to bude ten nešťastný Jožin z bažin. Jak jsem se nedávno
dověděl, jednomu našemu cestovateli ho dokonce zazpíval na Čukontce i nějaký Eskymák.
2 ) Banjo Band. První LP deska v roce 1974, což je k letošku 41 let. Z toho 11 let Čundrcoutry show.
Klidně se rozpovídej, bilancuj, vzpomínej.
IM: Co ti mám bilancovat. Prostě jsem se celý život živil muzikou. Za socialismu to nebylo tak těžké, vážím
si spíš toho, že jsem se s kapelou udržel na pódiích a obrazovce ještě i za kapitalismu. Bez dotací a v daleko
větší konkurenci.
3 ) Ivo Pešák pro mě společně s Ladislavem Gerendášem dva členové Banjo Bandu, které si pamatuju
skutečně už od školky. S nimi musela vznikat spousta veselých příhod že?
IM: Pešák a Gerendáš bavili lidi na pódiu, ale v civilu byli oba celkem solidní a vážní patroni, dokonce i
trochu moralisté. Samozřejmě, že sem tam veselá přihoda byla, ale většinou nějaká nechtěná "šibeniční".
4 ) S předchozí otázkou souvisí a tato. Ivo Pešák, Ivan Mládek a Jožin z bažin a jejich comeback po
letech, překvapivě v Polsku. Může se tohle stát vůbec někomu jinému než srandistovi jako seš Ty?
Musel sis to strašně užívat že?
IM: K zazáření "Jožina z bažin" ve světě dopomohl internet a náhodné objevení našeho starého klipu
polskými fanoušky. Klip ve své době v Československu nijak nezaujal, natočili jsme před ním hodně
"recesističtějších" věcí, ale na nepřipravené Poláky dopadl jako blesk z čistého nebe. Vlezlá melodie,
slovansky znějící slogan a dadaistický klip s Gézou Gerendášem, Janem Bošinou a dobře natimeovaným
tanečkem Ivo Pešáka udělaly své. Takže o úspěch v Polsku a další rozšíření písně ve světě se postarala
šťastná náhoda. A na nějaké strašné užívání si úspěchu nebyl čas, "sežralo" mi ho putování od města k
městu, náročná představení v polštině pro desetitisíce diváků a jedna televize za druhou. Byla to samozřejmě
velmi příjemná konjunktura, ale nezbláznili jsem se z ní, prožili jsme už jednu doma v sedmdesátých letech.
Ale ani tenkrát jsem si nevšiml u žádného člena Banjo Bandu, že by mu nečekaná popularita vlezla do
hlavy. Myslím si, že nám všem šlo vždycky hlavně o muziku, stejně jako v mládí, když jsme se zamilovali
do starého jazzu.
5 ) Před pár lety na chvilku zazářili "Ivan Mládek Illegal Band", kteří dali Tvoje písničky do
moderního, značně zrychleného aranžmá. Jak si na to reagoval? Byla to ve Tvých očích skutečně
ilegální činnost nebo seš rád, že Tvé písničky popularizovali i další generaci?
IM: Asi žádná kapela nemá radost ze svého "revivalu", když je sama stále ještě v "provozu".
Vždycky se jedná o určitou zbytečnou konkurenci. Ale co dělat, když nemění texty a melodie, mohou si
podle autorského zákona dělat s mými písničkami co chtějí. Jsou to ale sympatičtí kluci, jejich hlavní
sólista Marcel Marek je geniální sketař, lidi umí dostat do varu, a tak nám ostudu rozhodně nedělají. Jen
kdyby neměli ve svém názvu to "Mládek", často tím mystifikují diváky.

6 ) Ivan Mládek principál. Jaký si šéf ? A co "děvčata" netrápí Tě jako šéfa v současném seskupení.
Klidně o nich popovídej, postěžuj si.
IM: Když jsme se nepohádali za 40 let, tak už snad spolu vydržíme až do konce. A s našimi třemi
zpívajícími komičkami také nejsou žádné problémy, když se poperou, tak jen mezi sebou.
7 ) Pleš. Nevím jestli se už někdo v nějakém rozhovoru dotkl tohoto ožehavého tématu a trochu se
bojím, abych se Tě nějak nedotkl, ale Ty pleš využíváš jako vstupní materiál pro humor a to nejen v
písničkách, ale i v povídkách, ve vtipech i v obrazech. Tak poraď těm kdo plešatí, jak na problém s
pleší?

IM: Já jsem s plešatěním neměl problém ani v pětatřiceti, natož v pozdějších letech. Naopak, v pleši vidím
spoustu výhod. Nemusíte chodit k holiči, nedostanete nikdy vši, když pracujete na soustruhu, nenamotají se
vám vlasy na rotující obráběný výrobek. Ale nemám pocit, že bych si často dělal na pódiu legraci ze své
holé hlavy, snad tak dvakrát třikrát v životě. Štvou mě tlusté herečky, které se snaží své sádlo na pódiu
neustále prodávat, nikdy jsem nechtěl tak působit také.
8 ) Ivan Mládek výrobce deskových her. Začalo to tuším Soudruhem nezlob se, následovaly Blábol,
Jožin z bažin. Jak ses dostal až tak daleko od písniček?
IM: Byly to všechno zakázky
9 ) Ivan Mládek malíř, kreslíř. Mě osobně se strašně líbí Tvůj obraz Panenkův gól, ale hlavně se mi
líbí, jak zase dokážeš ten humor zamíchat i do takové věci jako je malířství. (Pražská defenestrace,
mrňavý Putin, nakloněný Miloš na přehlídce, kostlivci na oslavě devadesátin). A nápad s
antiperspektivou je vlastně také sranda. (Strunné zátiší)
IM: I malování beru jako prostředek k pobavení. Chci, aby se mým obrazům lidi smáli.
10 ) Mojí poslední otázkou je otázka již standardní. Víš bez mapy, kde leží naše vesnička Záryby?
Naše polabská vesnička Záryby? Vesnička na dostřel od Kostelce na Labem? Vesnička co by
kamenem dohodil z Brandýsa nad Labem? Do dnešního dne to bez mapy správně odpověděl akorát
Petr Brukner (mimochodem bydlí v Brandýse – 5 km). Fakt prosím bez mapy.
IM: Znám celkem dobře Kostelec nad Labem, bydlel tam můj prastrýc, moje teta a také můj jediný
bratranec. Ale přiznám se, že Záryby neznám. Hned teď skáču na mapu.
Děkuji za rozhovor Jirka Nechodom.
V případě zájmu o Ivana Mládka (koncerty, obrazy, knihy, zpěvníky apod.) navštivte
http://www.mladekivan.cz/

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

22.12. Zuzana Jakubová

65 roků

28.12. Ivanka Capouchová

89 roků

29.12. Václav Cerha

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci září se rodičům Denise Slancové a Pavlovi Brejchovi narodil syn Kryštof.
V měsíci září se manželům Elišce a Václavovi Podskalským narodil syn Albert.
V měsíci říjnu se manželům Petře a Bohumilovi Říhovým narodil syn Vít.
V měsíci říjnu se manželům Kláře a Martinovi Brůžovým narodila dcera Rozárie.
V měsíci říjnu se rodičům Zuzaně Traxmandlové a Martinovi Kabíčkovi narodila dcera Ema.
V měsíci říjnu se Veronice Doušové a Matěji Dömovi narodila dcera Aneta.
Malému Kryštůfkovi, Bertíkovi, Vítkovi, Rozárce, Emičce, Anetce a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

ÚMRTÍ
Dne 14.10.2015 zemřel pan Josef Vykouk. V Zárybech jsme ho často nepotkávali, zato jsme si všimli jeho domku, který jeho
přičiněním měnil svůj vzhled. Tento pracovitý muž odešel předčasně v 61 letech, když už léky nepomáhaly. Čest jeho památce.
Když se s někým loučí naposledy spolužáci a kamarádi, znamená to, že měl ještě žít. Bohužel, pan Petr Vacek, který podlehl
nemoci v 49 letech 29.10.2015, jim už tuto poslední službu nemůže vrátit. Zárybskému fotbalovému týmu bude chybět jeho
povzbuzování na hřišti. Pozůstalé rodině nezbývá než žít vzpomínkami na drahého člověka. Nezapomeneme!
Na letošní listopad zůstanou rodině Vackových smutné vzpomínky. Po rozloučení s Petrem zemřela také jeho
maminka, paní Eva Vacková. Opustila ty, které měla ráda, 14.11.2015. Tady platí několikanásobně básníkovo:
„… ten klid a mír mi přejte.“
=============================================================================================
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme spoluobčanům, dobrovolným hasičům a fotbalistům za účast na posledním
rozloučení s panem Petrem Vackem. Rovněž děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary.
Zarmoucená rodina

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

Zpravodaj vydává obec Záryby 5 x ročně, IČ 00237361, sídlo Záryby 147 ( zapsán do evidence
periodickéhotisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Petr Mašek. Tento výtisk vychází
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