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Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme se v rámci rozsvícení vánočního stromku v obci rozhodli, podpořit dobrou věc. Naše
mateřská škola uspořádala dobročinný vánoční jarmark, ze kterého celý výtěžek věnovala Nadaci Leontinka,
na pořízení čtecího boxu pro děti se zbytky zraku. Vybralo se krásných 16 170 Kč, za které jste nakoupili
drobné vánoční ozdoby a jiné předměty, jež vyrobily naše děti v mateřské škole, rodiče a další spoluobčané.
Všem, kteří vyráběli, kupovali a organizovali celou akci, ještě jednou tímto moc děkuji. Také děkuji všem
účinkujícím z doprovodného kulturního programu.

Přeji vám krásné a radostné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a
štěstí v novém roce 2017.
Petr Mašek – starosta obce

Zprávy z obecního úřadu
Upozornění
Upozorňujeme občany, aby si sledovali platnost osobních dokladů, občanský průkaz, řidičský průkaz, atd………………
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Upozorňujeme na povinnost provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na pevná paliva (tj. kotle na
pevná paliva) provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění. Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k instalaci provozu a údržbě.

Nejpozději do 31. prosince 2016 je nutno zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje
znečišťování ovzduší.
Bližší informace lze získat na stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz), včetně údajů o osobách oprávněných
provádět revize kotlů:
 http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) je provozovatel povinen
předložit doklad o provedení této kontroly. Pokud ho nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Poděkování
Děkuji všem členům HZS Středočeského kraje ze Staré Boleslavi a všem jednotkám SDH z okolních obcí, za
hašení požáru u mého domu v Martinově, rovněž děkuji panu Františku Štamfestovi za včasné přivolání pomoci HZS.
Marie Zlochová, Martinov
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Nabídka služeb – Studio Aurelie
Pedikúra – základní 200,- Kč
Depilace chloupků voskem
Ošetření obličeje galvanickou žehličkou
Čínská medicína - akupresura – akupunktura
- baňkování
- moxování
- masáže čínské tuiny
- obličejové akupresurní masáže
Kontakt tel. 721988978, 777879744
Služba PO – PÁ 8,00 – 17,00

Pawliková Irena, Záryby

Zprávy z naší školkové plachetnice
Téma letošního školního roku je motivováno plavbou na lodi. Příprava v přístavu trvala přibližně jeden měsíc. „Malí
námořníci“ se seznamovali s prostředím a s posádkou lodi. Po ní začala plavba za poznáním. Zastávky na ostrovech nám dávají
možnost získat nové poznatky. Prožitkové učení v centrech by mělo zajistit jejich lepší zapamatování. Nenahraditelné jsou také
prožitky s rodiči, které jsou emotivní a plodné. Během prvního čtvrtletí jsme dopluli na barevný ostrov a k ostrovu zářícímu.
Cestou jsme navštívili solnou jeskyni a učíme se plavat. Pouštěli jsme draky. Vyráběli s domorodci dýně. Na palubě jsme přivítali
i dvě divadelní návštěvy a také jedno varieté. Na všech akcích jsme měli podporu rodičů z domácího přístavu. Velice nás těší, že
provázanost domácího přístavu (= rodinné zázemí) a naší lodi (prostředí školky), stále narůstá a bude zejména velkým přínosem
pro naše námořníky (= děti).
Zářící ostrov byl inspirací a impulzem k uskutečnění nadační akce, z které máme velkou radost. Uskutečnila se jako součást
obecní slavnosti rozsvěcení vánočního stromku v pátek 2.12. Naši námořníci za velké pomoci rodičů, dokázali vyrobit a následně
prodat na vánočním jarmarku takřka všechny výrobky a pro naše nevidomé kamarády z Nadace Leontinka získat finanční dar
nečekané výše. Všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k realizaci tohoto nápadu, patří velký dík. A i kdyby vám někdo nebo
něco pokazilo náladu, vězte, že vás bude hřát u srdce pocit, že jste letos na Vánoce dali skutečně velmi cenný dárek těm, kteří ho
moc potřebují. Naši námořníci chtěli udělat někomu radost a to se jim určitě podařilo.
Každá loď by měla mít v přístavu dobré zázemí, aby její plavba byla klidná a příjemná. My ho máme a každou chvíli si to
uvědomujeme. Naši báječní rodiče nám každou chvíli s něčím pomohou. Tu opraví a natřou lavičku, tam pomohou zazimovat
záhony. Se zájmem a radostí společně s dětmi vyrábí strašidla z dýní nebo prochází stezku k pouštění draků, přestože jim počasí
připraví nepříjemné nástrahy. Nemůžeme opomenout ani výrobu mnohdy obdivuhodných výrobků na jarmark. Z přístavu nám
umí připravit také nečekané překvapení. Nádherné prodejní stánky, které jsme dostali darem, nám úplně vyrazily dech. Slzy
v očích a sevřené hrdlo byly příčinou, že jsme nemohli říct, jak moc si všeho vážíme a jakou z toho máme obrovskou radost.
Dobře víme, že tento dárek je pro nás nejen od rodičů námořníků, ale i od ostatních spoluobčanů. Nemalou měrou se na jeho
realizaci podíleli i členové zastupitelstva obce. Jsme si vědomi finančních a materiálních hodnot a hlavně obětovaného volného
času, který byl na výrobu potřeba. Náš dík patří všem hodným spoluobčanům, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují. Jistě sami
vědí, že se mluví zrovna o nich. Jejich seznam by byl možná na všechny stránky Zpravodaje a hlavně by jsme se báli, abychom na
někoho nezapomněli. To je důvod, proč je nejmenujeme jednotlivě, velice by nás to totiž mrzelo.
Děkujeme všem, za jejich akční a aktivní přístup a těšíme se na další plodnou spolupráci i v dalším roce.
Touto cestou všem na pevnině přejeme dobré zdraví a dobrý vítr do plachet v novém roce 2017.
Radostné a ničím nerušené chvilky u vánočních zářících stromků.
Za důstojníky a námořníky z paluby školkové lodi přeje kapitánka Radka Blanárová

(Tolik informace z lodi), přikládáme i aktuální foto.

O zprávy a pocity z „přístavu“ jsme požádali rodiče a zde jsou :
Pocity z podpalubí u žabek =
Mateřskou školku Záryby, třídu žabiček, navštěvuje moje dcera třetím rokem.
Už od vstupu do školky vím, že je Evička v těch správných rukách. Denně vnímám milý a přátelský přístup paní ředitelky, paní
učitelky Martiny, ale i ostatního personálu mateřské školy. Každý den nám Evička vypráví, co zažila s kamarádkami a kamarády
v žabičkách.
Vůbec se nejedná o stereotypní, nezáživný program, naopak děti mají spoustu aktivit, od malování, ruční tvoření, zpívání, učení se
novým věcem až po každodenní vycházky do přírody na čerstvý vzduch. Jsem rád, že také mohu svoji dceru přihlásit na
různorodé odpolední aktivity konané ve školce i mimo ní.
Jako rodič oceňuji nápaditost a pestrost programu s dětmi v prostorách mateřské školky. Paní učitelky se snaží o zapojování
rodičů, každý den ráno máme přichystané konkrétní zadání. Úkol, který rádi plníme se svými ratolestmi ve školní šatně.
S hřejivými pocity sledujeme výtvory našich dětí a jednou za čas napíšeme víkendový příběh žabičky Emilky nebo žabáka
Tomíka. Školka disponuje prostornou zahradou, do které na jaře přinášíme a sázíme okrasné či užitné dřeviny. V létě děti dovádí
v bazénu a my, při rodičovském setkání za účelem výpomoci, pozorujeme, jak jde dětem práce od ruky a jak jim zasazené
zeleniny a ovoce přináší radost. Na podzim řádíme s dýněmi a v zimě nasloucháme recitaci našich dětí, které pomáhají rozsvítit
zárybský vánoční strom.
Evička je letošním rokem předškolák a návštěvu školky s nezapomenutelnými vzpomínkami v létě ukončí, ale za dva roky budu
rád opět vcházet do těchto prostor, tentokrát se synem Kryštofem.

Na palubě u berušek =
Maruška a Petra to umí. Díky!
Netěšila jsem se na první září. Bylo mi jasné, že to náš syn zase obrečí. První den ve školce, první týden ve školce a potom
všechny nadcházející dny a týdny. Stejně jako loni a stejně jako předloni. Ale letos na podzim se něco zlomilo. Na moji obvyklou
otázku „Jak jses měl ve školce?“ odpověděl syn najednou jinak než dosud. „Hezky“, řekl mi. Pár dní nato, se na nástěnce objevil
jeho první obrázek. Dítě, které do svých pěti let nevzalo tužku do ruky, namalovalo příběh o veliké řepě do všech detailů. Úžasle
jsem se dívala na nástěnku, zatímco pro ostatní maminky to byl prostě jen další výkres. Následovaly další výtvory, výkresy,
výrobky z modelíny, vystřihovánky. Kluk, který až dosud stál stranou, často brečel a nikdy se ničeho ve školce nezúčastnil, teď
chodí domů nadšený. Pravidelně vypráví co zažil. Kreslil, tvořil, hrál si venku, stavěl domeček, pekl perníčky, vyřezal dými,
pomáhal uklízet na zahradě. A ano, taky viděl divadlo O chytré slepičce Květušce a její nešikovné kamarádce Evelínce, která
neumí hezky stolovat a místo příboru používá ruce, vlastně pařáty. Petro a Maruško, zvládly jste to bez nucení a zlobení, bez slz a
nátlaku. Naše dítě k vám chodí rádo a nosí si ze školky hezké zážitky. Díky!

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

Vánoční jarmark - poděkování
Dva dny před druhou adventní nedělí se na návsi v Zárybech rozsvítil vánoční stromeček a přinesl světlo do života nejen
všem přítomným obyvatelům Záryb a Martinova, ale také dětem s postižením zraku. Vánoční jarmark, jehož výtěžek se děti z MŠ
v Zárybech rozhodly věnovat Nadaci Leontinka, se vydařil opravdu na výbornou. Na návsi zněla vánoční hudba, vonělo svařené
víno a cukroví a děti ve stáncích prodávaly po domácku vyrobené ozdůbky, přání, adventní věnce a svícny, barborky, vánoční
pečivo i domácí chleba. Přispěli i rodiče, prarodiče a další obyvatelé Záryb a Martinova a všem společně se podařilo vybrat
neuvěřitelných 16.170 korun. Za Nadaci Leontinka bych ráda poděkovala organizátorům Vánočního jarmarku, panu starostovi,
personálu MŠ Záryby a především dětem za skvělý nápad, jak pomoci svým vrstevníkům s postižením zraku. Získané finanční
prostředky budou použity jako příspěvek na zakoupení LightBoxu
– speciální silně podsvícené obrazovky, kterou využívají děti se
zbytky zraku pro stimulaci očí a rozpoznávání tvarů a barev. Milí
přátelé a sousedé ze Záryb a Martinova, děkuji vám za krásný
předvánoční dárek a přeji všem klidný adventní čas.

Veselé Vánoce a šťastný celý rok 2017,
za Nadaci Leontinka, Radka Králová

Vánoční přání
Přejeme

všem

spoluobčanům

pohádkové

Vánoce,

voňavé

cukroví, splněná přání.
A nyní- v tuto vánoční chvíli- zastavme čas, poslouchejme, jak
andělé mávají křídly a přináší štěstí pro nás…..
Děti se s anděly potkaly už při návštěvě Mikuláše ve škole. Větší
setkání s anděly je čeká 13. 12. 2016 v 16.00 hodin při společném
zpívání koled u zářícího anděla.
Do nového roku Vám přejeme jen to nejlepší, hodně radosti, zdraví a
spokojenosti.
PaedDr. Miluše Nováková

3 x stručně o podzimních akcích TJ Záryby

4.listopadu pozvala zárybská strašidla místní děti do nočního lesa, kde pro ně připravila nejrůznější úkoly. Zúčastnilo se 97
statečných dětí, všechny cestu potmě zvládly a odnesly si malou sladkou odměnu a „Strašidelný glejt“ o potvrzení odvahy.
5.listopadu směly dívky, které chodí cvičit do TJ, přespat v sokolovně. Pozvaly si opět gymnastky z Kostelce. Společně nejen
soutěžily, závodily, hrály hry a tancovaly, ale také si uvařily večeři. Večer si rozložily po podlaze karimatky, lehátka, spacáky a polštářky,
nechyběli ani oblíbení plyšáčci. Ráno si ještě děvčata zacvičila a po snídani si je rodiče odvezli domů.
5.prosince se konala v sokolovně tradiční Mikulášská besídka. Aby dětem a rodičům čekání na Mikuláše lépe uteklo, připravila si
děvčata z TJ a rodiče s dětmi, kteří chodí cvičit, malý program. Účinkující děti sklidily zasloužený potlesk, Mikuláš s čerty a anděly dorazil
včas. Dárečků bylo plné jeviště, takže všichni odcházeli spokojeni.
Za TJ Záryby,z.s. H.Laubrová

Činnost hasičů – rekonstrukce hasičárny
Sbor dobrovolných hasičů ze Záryb se postupně snaží zrekonstruovat celou hasičskou zbrojnici. Vše začalo v roce 2012 zateplením
stropu. V roce 2014 následovala generální oprava podlahy a v letošním roce poslední úprava vnitřních stěn hasičárny.
Jelikož práce bylo hodně, naplánovali jsme si celou akci do průběhu celého roku. Jako první jsme museli vystěhovat všechny věci z hasičárny,
menší věci jsme uložili do zadní místnosti a pod přístřešek vedle hasičárny jsme uložili ty větší. Poté následovala asi nejtěžší činnost z celé
rekonstrukce a to oklepávání staré omítky ze zdí. Na tuto práci se nás scházelo vždy hodně, ale i tak to bylo velmi fyzicky náročné, ale hlavně se
pracovalo ve velmi prašném prostředí. Omítku jsme postupně oklepávali po čtyři víkendy koncem července a začátkem srpna. Když už jsme
byli na samotné cihle, došlo na postupný rozvod nové elektřiny. Veškerou tuto práci provedl ve svém volnu Robert Krejčí, kterému za zvládnuté
dílo patří velké poděkování. Poté přišel čas na nahození omítky a štukování, na které jsme si pozvali pana Plívu s panem Krejčíkem, kteří
zvládli nahodit všechny stěny za zhruba 3 týdny. Následovalo penetrování a 2x malování celé hasičské zbrojnice. Nakonec jsme přidělali
zásuvky, světla a další elektro zařízení. Vnitřek hasičárny v novém kabátku bude k vidění v sobotu 24.12.2016 od 10:30 hodin na Betlémském
světle. Tímto bychom vás chtěli jménem celého SDH na tuto akci srdečně pozvat.
SDH Záryby by vám také touto cestou rádo popřálo krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví do roku 2017.
Bc. Michal Kutílek

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Pár slov pro mladé soptíky.
Tento článek není informací o činnosti zárybských soptíků (o tom třeba někdy příště), je poděkováním
za to jací jsou. S jakou snahou reprezentují naše SDH na jednotlivých soutěžích a závodech. Děkujeme
za nasazení, s jakým jste plnili úkoly na stanovištích při závodu požární zdatnosti, které letos
uspořádaly Kly. Počasí nebylo vůbec pěkné, ale vaše snaha byla obdivuhodná. Stejnou bojovnost a
snahu jste předvedli také na Libišském čtyřboji v měsíci listopadu. Velmi nás těší, když vidíme, že se
staráte o své mladší kamarády a pomáháte jim, aby se s námi cítili dobře, protože někteří členové našich
soptíků jsou opravdu velmi maličcí. Nejen za soutěže a závody vám patří dík, nezklamete ani při jiných
akcích. Třeba vaši pomoc při jarmarku na rozsvěcení vánočního stromku na návsi, by jsme rádi ocenili.
Dávali jste pozor nad malými prodavači z MŠ a když už to na ně bylo dlouhé, prodávali jste sami. Jsme
velice rádi, že máme tak spolehlivé členy mladých soptíků, kteří dokáží pomoc, když je potřeba.
Proto jim přejeme co nejhezčí letošní vánoční prázdniny se spoustou krásných a veselých zážitků a
těšíme se na další setkání v roce 2017.
Všem našim spoluobčanům pak krásné svátky vánoční, šťastný a spokojený rok 2017 a zdravíčko, ať nám všem slouží
vedoucí soptíků v Zárybech R+R+P+Z+M+J.

Milí martinováci a zárybčané,

v prvé řadě chceme vyjádřit velké díky za vaši účast na dotazování, jenž mělo za cíl zmapovat potřeby v oblasti
komunitního života v naší obci. Sešlo se celkem 60 odpovědí, což je vzhledem k počtu obyvatel cca 6%, a tedy sociologicky
dokonce nadstandardní vzorek. K výsledkům samotným. Dotazník zcela jednoznačně pojmenoval poptávku po aktivitách pro děti
a mládež. A to v podobě dopoledního mateřského centra, odpoledních kroužků, odpolední volnočasové klubovny s dohledem a
prázdninových aktivit pro děti. Vedle toho se ale také vyprofilovaly potřeby dospělé části místních. Poptávka je po večerních
kurzech, zejména jazykových, tématických večerech s přednáškou (partnerské poradenství, výživové poradenství ad.) nebo
tvořením, i po spolkovém setkávání „jen tak“. Samostatnou součástí jsou pak senioři. Z výsledků dotazování lze vyčíst, že je
poptávka po dopolední knihovně s programem, pravidelném setkávání seniorů, kurzech pro seniory i pojízdných službách pro ně.
Výsledky dotazování považujeme za významnou zprávu o potřebách místních obyvatel a nám ukazují, jakou cestou se máme
vydat. Na druhou stranu, jak ukazují zkušenosti jiných, aktivity komunitního centra jde vždy postavit na základě aktuální nabídky
a poptávky a ta jistě bude v čase proměnlivá. Proto uvedené aktivity, prosím, nepovažujte za konečný výčet budoucí nabídky.
Již jsme započali s prací. Objíždíme komunitní centra v okolí a sbíráme jejich zkušenosti. Je zajímavé, že jich je v okolí i na
malých obcích tolik. V Nehvizdech, Horních Počernicích, Zelenči, Bašti, Škvorci, Velkých Popovicích ad. Vedle toho oslovujeme
možné sponzory a mecenáše. A žádáme o granty.
V současné době nám ale jde nejvíc o to, komunikovat s vámi – tady v Martinově a Zárybech. Neboť se ukazuje, že základem
dobře fungujícího komunitního centra je především osobní angažovanost a vzájemná spolupráce. Proto jsme vděčni všem, kdo nás
již oslovili. Ať už s dotazem, nebo nabídkou spolupráce. Abychom vám i nám tuto komunikaci usnadnili, rozjeli jsme
facebookové stránky s názvem Komunitní centrum Záryby, každým dnem spustíme i web www.kczaryby.cz, jsme na mailu
kczaryby@seznam.cz. A také jsme tu samozřejmě osobně, a tak nás ani takto neváhejte oslovovat.
Za KC Záryby
Klára Pirklová, Radka Faltusová, Jana Urbanová, Petra Imlaufová

Svatomartinské posvícení obrazem

Posvícení v Martinově proběhlo letos 12.listopadu. Mši za obyvatele Martinova a Záryb odsloužil p. Ludvík Pfeifer.
Vystoupily děti z mateřské školy, žáci ZŠ zapůjčili své keramické výrobky, zazpívalo a zahrálo MASO. „Koláčobraní“ bylo velmi
rozmanité a „mňamózní“. Kapličce přibyla informační cedulka a nový křížek. (Přijďte nakouknout.) Dík za organizaci patří
baráčníkům!
Klára Pirklová

POSLEDNÍ VÝZVA PRO ZÁRYBKY
MILÉ ZÁRYBKY, POSLEDNÍ TEDY 12-TÉ NAŠE SETKÁNÍ SE KONÁ V PÁTEK 16.12.2016, OPĚT V SÁLE HOSPODY NA
HŘIŠTI OD 19.30 HOD. NA TÉMA „CIRKUS“. POJĎME SI UDĚLAT PAUZIČKU V PŘEDVÁNOČNÍCH PŘÍPRAVÁCH A
OSLAVIT BLÍŽÍCÍ SE KONEC ROKU.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

Baráčníci tančili aneb dětská diskotéka

Přišla myšlenka, že by bylo fajn něco uspořádat pro naše děti. Jelikož mám kolem sebe pár akčních lidí, mého manžela
Tomáše Macha a kamarádku Terku Ročkovou, tak s jejich pomocí se myšlenka stávala reálnější.
Spolu jsme oslovili Michala Krále, který souhlasil. Profesionálně ozvučil a zajistil světelné efekty, které doprovázely celou párty.
Díky jeho instalované aparatuře dosáhla naše diskotéka prvotřídní podobu.
Dále jsme poprosili Radku Blanárovou, která snad ještě nikdy neodmítla pomocnou ruku při podobných akcích a nacvičila se
svými školkovými dětmi taneční sestavu, a tím hned na začátku zajistila okamžitou zábavu a dobrou náladu.
Zbývalo sehnat někoho, kdo by tanečně doprovázel děti po celou diskotéku. Několik lidí nás odkázalo na Věru Krulichovou.
Věrka nás neskutečně překvapila, že do celé akce nejenže nadšeně šla s námi, ale i ochotně strávila několik hodin přípravou
písniček, soutěží a vlastně celým programem.
Na začátku nás mile zaskočila obrovská účast a také trošku obavy, zda to zvládneme. Nicméně, Věrka se svého úkolu zhostila
naprosto bravurně a spolu s dětmi tančila jak o život.
Nutno dodat, že akčnější byla děvčata. Kluci se drželi spíše v pozadí, ale pouze do doby, než přišla snad nejzábavnější část celé
diskotéky a to v podobě BATTLE - taneční souboj mezi děvčaty a chlapci. Holky tančily v souboji s Věrkou proti klukům pod
vedením Daniela Krulicha a tam kluci zvítězili, hlavně díky nápaditým tanečním kreacím, ve kterých předvedli i své svaly.
Celou diskotéku považuji za velký úspěch a už teď se těším na opakování.
Za obec baráčnickou Hana Machová

Fotbalový rok 2016
Než se podíváme na výsledky našich mužstev, je třeba si povšimnout, jak se za poslední roky a
samozřejmě i za tento, změnil celý sportovní areál. V letošním roce, za pomoci finančního příspěvku pana
Bureše a jeho rodiny, vyrostla na fotbalovém hřišti nová a svým vzhledem originální tribuna cca pro 80
fanoušků, kteří mohou sledovat v nadhledu a pod střechou dění na fotbalovém hřišti a současně mít i přehled
o stavu a čase z nové informační světelné tabule.
A tým skončil v ročníku 2015/16 v první B třídě na velmi pěkném 4. místě, což při nepřihlášení některých
mužstev z vyšších tříd, dalo možnost zahrát si poprvé v Zárybech první A třídu. Hráči pod vedením trenéra
Honzy Vlčka skončili po vítězném dohrávaném utkání v Poděbradech v podzimní části na dobrém 10. místě,
ale stále v pásmu sestupu. Bylo vidět, že A třída je soutěží rychlejší a těžší a tak pro jarní odvety bude třeba
kádr kvalitně posílit, abychom mohli v klidu v soutěži setrvat a nesestoupit. O co více jsme byli zklamáni
výsledky áčka, o to více jsme byli překvapeni hrou a výsledky rezervy. Ta totiž po podzimu ovládla třetí
třídu. První místo je ale pro tým trenéra Františka Šindeláře zavazující hlavně proto, že většina fanoušků
bude chtít tyto výkony vidět i na jaře.
V soutěžích máme i dvě žákovská mužstva. Mladší žáci jsou po polovičce soutěže na pátém místě okresního
přeboru skupiny A. Naši nejmenší, hrající v okresním přeboru mladších přípravek, mají na svém kontě 3
výhry a 6 porážek. Při této příležitosti je třeba poděkovat trenérům Lukáši Carmine, Ivanu Bombalovi,
Honzovi Strýčkovi a samozřejmě všem rodičům, kteří s nimi během roku spolupracují, za jejich práci a
starost o výchovu nových fotbalistů.
Závěrem mi dovolte, jménem výboru popřát všem spoluobčanům příjemné a ničím nerušené vánoční svátky
a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Ing. Jiří Kutílek

Vítěz podzimní části III.třídy okresu Mělník mužstvo Záryby ,,B“

Záryby se představují
V dalším díle našeho seriálu vám představujeme Anežku Zlochovou (14 let). Rodačka z Martinova vyhrála v uplynulém roce několik dětských
modelingových a talentových soutěží a příští rok pojede jako modelka na prestižní přehlídku Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Chtěla by se stát učitelkou přírodovědy, jet dostih na Velké pardubické a uspět v modelingu. Anežce Zlochové bylo v létě čtrnáct a o své
budoucnosti už má docela přesnou představu. Na splnění prvních dvou přání si nejspíš bude muset ještě počkat, to třetí už má ale na dosah ruky.
Během jediného roku uspěla v několika českých i zahraničních modelingových soutěžích: dosud vyhrála „osm prvních a jedno druhé místo,
přicemž v poslední mezinarodní souteži, která se konala začátkem prosince v Poděbradech, získala dvě nejvyšší ocenění "absolutní vítězka"."
„V naší rodině byly ženy vždy malé, vysocí byli jen muži. Ale v Anežčině případě se geny nějak prohodily,“ směje se Anežčina máma, kterou
její dcera přerostla už o hlavu. Teď měří 173 centimetrů a zdá se, že ještě dál roste. Určitě to ale není jen výška, která rozhodla o tom, že se
Anežka bude věnovat modelingu. Štíhlá brunetka připomíná na některých svých fotkách francouzskou herečku Audrey Tautou, známou jako
Amélii z Montmartru.
Anežka se narodila a vyrostla v martinovské části Záryb a do loňského roku žila život normálního vesnického dítěte: přes den škola, odpoledne
recitační kroužek nebo jízda na koních.
Teď, o rok později, je z ní už slečna modelka. Umí chodit po přehlídkovém mole, odborně se nalíčit a ví, co je to zdravá výživa. „Úspěch nás
zaskočil, měl to být původně jen koníček, tak jako jiné holky chodí třeba na aerobik,“ vypráví o začátcích Anežčiny „kariéry“ její máma. Anežka
se loni sama přihlásila do jedné pražské talentové agentury. Jen tak, ze zvědavosti. Po absolvování rychlokurzu líčení, chůze a životosprávy
čekala, že začnou chodit nabídky na zakázky, ale to, co přicházelo, bylo určeno spíš pro starší děvčata. „Na profesionální modeling nebo
účinkování v reklamě jsem ještě moc mladá,“ vysvětluje Anežka, proč nakonec změnila firmu a našla si agenturu v Nymburku, která hledá
dětské talenty a pořádá přípravku pro budoucí modelky.
Pak přišel březen a s ním první účast v internetové fotosoutěži pro děti do sedmnácti let. Kostým i kulisy na téma „Panenka v krabici“ vymyslela
a vyrobila Anežčina máma, která připouští, že tento koníček plně zaměstnává hlavně matky mladých modelek. Na přípravách se podílela také
babička. Úsilí celé rodiny se vyplatilo, mezinárodní porota vyhlásila za vítězku právě Anežku. Pár týdnů nato následovalo Turecko, mezinárodní
televizní festival modelingu a talentů na téma „Velkolepé století.“ Během osmidenního modelkovského maratonu předvedla Anežka několik šatů
včetně kostýmu sultánky. „Soutěž skončila, my jsme obdržely diplom, kde bylo napsáno Grand Price. Až dodatečně na slavnostním večírku jsme
zjistily, že to znamená nejvyšší ocenění, vlastně absolutní vítězství,“ smějí se matka s dcerou. Od té doby následoval jeden úspěch za druhým a
Anežka nashromáždila plnou krabici diplomů a korunek za různá vítězství. Ukázalo se, že jí to jde a že má cenu investovat do náročného
koníčku čas a peníze. Její rodina zatím platí vše sama, včetně letenek a ubytování. Pracná je i výroba kostýmů, na jednu soutěž jich je často
potřeba až šest – podle počtu různých disciplín.
Dosud největší úspěch zažila Anežka v bulharském Nesebaru. Po skončení soutěže mladých modelů a modelek Princ and Princess of the Wolrd,
kterou také vyhrála, dostala pozvání na moskevský Mercedes-Benz Fashion Week Russia. To už není běžná dětská soutěž, ale profesionální
modelingová přehlídka plná zvučných jmen světových návrhářů.
Při všem tom cestování po světě Anežka nezapomíná, odkud pochází. Na soutěžích se představuje anglicky a rusky a pokaždé říká, že pochází z
Martinova u Brandýsa nad Labem. Mimochodem, úspěch mají i její dvě mladší sestry Helenka (6 let) a Nikolka (8 let). Nejdřív jen tak
doprovázely sestru, až na bulharském festivalu vyhrály obě dvě ve svých věkových kategoriích první místa. „Tři modelky v rodině? To nejde!“
volá jakoby rozhořčená máma. Nejspíš ji ale opravdu trochu děsí představa, že by vyráběla trojnásobné množství modelů.
A jak se vidí Anežka za pár let, když všechno půjde tak, jak si představuje? „Nejdřív si chci tady udělat maturitu, a pak, pokud budou nabídky,
půjdu za modelingem. Možná do
Japonska, tam jsou v tomto oboru
dost napřed, hodně si hýčkají modelky
a navíc je to velmi vyspělá země.“ Po
dvou letech se chce ale vrátit domů.
Alespoň na chvíli, než zase odjede do
světa.

Jana Dresselová

Anežka Zlochová
k článku z předchozí strany

Pochoduj nebo zemři
Záměrně jsem použil název tohoto slavného filmu, neboť to, co se odehrálo v tomto roce, se slávou souvisí.
Být mažoretkou, znamená mnoho hodin při tréninku, zpravidla třikrát týdně po škole, sobota a neděle to samé. Jak se blíží nějaké
vystoupení, tak se samozřejmě tato frekvence zvyšuje, dále odřené nohy a propocené trikoty. Mažoretka musí být pohybově nadaná, musí umět
slyšet hudbu, musí mít cílevědomost a nesobeckost, to je základem úspěchu, vždyť je to práce v teamu.
A kdo takový je? Já znám jednu ze Záryb, jmenuje se Michaela Skorkovská. Čtenář se zeptá kdo to je: je to jeden z potomků dvojčat
Štemberových. Míša začala hopsat s hůlkou před mnoha lety v tělocvičně v Praze 9, v rámci TJ Sokol Vysočany. Postupně za svoji kariéru prošla
mnoha vystoupeními a regionálními soutěžemi, na kterých vždy s teamem obsazovala přední místa. Pro zajímavost za rok 2016:
Postoloprty - 3. místo, Kadaň - titul Vicemistra, Děti v akci Praha - 1. místo, Žatec - 1. místo, Mistr oblasti, Chodovské Berušky - 1.
místo, Telč - 1. místo, Klatovy - 1. místo Mistr Čech a nakonec Poděbrady - 2. místo Vicemistr ČR a postup na mistrovství Evropy.
Poslední soutěž byla v Crawley (Anglie). Na tomto místě se skutečně potkala evropská špička. Celá soutěž vrcholila závěrečným
vystoupením, které se konalo 9.10.2016. A zde nastalo překvapení, kdy při vyhlášení vítězných teamů byly na druhém místě jmenovány
Pražské mažoretky, které v kategorii Juvenile a v disciplíně Parade Corps získali titul II.vicemistr Evropy 2016. Takže sladká třešinka nakonec a
perfektní reprezentace té malé země uprostřed Evropy.
Je vidět, že si naše holky dovedou poradit s konkurencí, která má oproti nám, trošku jiné podmínky a možnosti na trénování. Na závěr
velký dík všem lidem, kteří se věnují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu našim dětem, je jedno jestli to je mažoretka, fotbal, dostihy,
házená, prostě všem lidem kteří nás dnes a denně přesvědčují, že tato doba není jen materiální a strávená u počítačů.
Díky vám všem.
A prosím, neptejte se Míši až ji někde potkáte, co dělá v sobotu ráno, řekla by vám „Pochoduji nebo zemřu“.
Vlastimil Lebduška

Ozvěny kopyt aneb dostihová sezóna 2016
„Mami, co je to za zvíře se kterým se tak mazlíš?“ „ To je koníček Aničko“. Tak nějak to s trochou nadsázky začalo ve výběhu u Ivany
a Jirky Novákových. Psal se rok 2008 a Aničce byly dva roky.
Postupně se stal z koníčka koník a začalo postupné seznamování, za vydatné podpory našich přátel. Z chození na vodítku v zárybském
lese, se stal trénink a výcvik, který vyvrcholil prvním dostihem v roce 2012 na dráze v Lysé nad Labem, v rámci soutěže Pony ligy, na poničce
jménem Jasněnka. První start, velké moře slz, strachu a velké nervozity maminky – trenérky Michaely Lebduškové/Štemberové. Po úspěšném
proběhnutí cílem, vše opadlo a tak začala cesta až do dnešních dnů.
V roce 2016 Anička Lebdušková startovala na svém novém kamarádovi jménem Lerry Strakáč v dostihu v Karlových Varech, který se
konal v rámci setkání Evropské šlechty. Zde ve velice silné konkurenci (jak starších jezdců a větších koní) dosáhla skvělého úspěchu, kterým
bylo první místo. Tento den se také otevřela nová sezóna dostihů Pony ligy, ve kterých se utkalo 22 jezdkyň a jezdců. V roce 2016 se konalo
celkem deset dostihů na hipodromech Karlovy Vary, Most, Lysá nad Labem a Velká Chuchle. Spektrum jezdců i koní je velice rozmanité,
startují zde jezdci ve věku od 7 do 14 let a koně s výškou od cca 110 do 147 centimetrů.
Letošní sezóna je uzavřena a pro stáj Záryby dopadla skvěle. Vítězem celé sezóny se stala Anička Lebdušková s celkovým počtem 27
bodů před dalším skvělým jezdcem a synem našich přátel Toníkem Kuchařem (stáj Brázdim), který s počtem 17 bodů obsadil druhé místo
s další skvělou jezdkyní Terkou Winterovou. Třetí místo obsadila výborná jezdkyně Pavlínka Kašparová se ziskem 15 bodů. V průběhu sezóny
jsme potkali spoustu úžasných lidí, ať už to jsou organizatoři soutěže paní Bartošová a Bartásková nebo velký fanda mladých jezdců a šéf
hipodromu Karlovy Vary, pan Janatka. Všem velké poděkování za to, co pro děti dělají.
Jezdit dostihy je spousta práce, tréninku a odříkání. Ale o tom by se dalo psát celé hodiny. A na závěr další proč? Protože v koňském
světě je obec Záryby místem, jehož sláva hvězd se dotýká.
Vlastimil Lebduška

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

19.12. Hana Sládková
29.1. Milan Brych
26.1. Jiří Květ

65 roků

10.12. Anna Mňuková
3.1. Jarmila Machotová

70 roků

4.1. Miroslava Mašková

81 roků

27.1. Jaroslava Nováková

90 roků

29.12. Václav Cerha

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.
=======================================================================================
NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci říjnu se manželům Kláře a Lubošovi Pirklovým narodil syn Jáchym.
V měsíci listopadu se manželům Kláře a Martinovi Rejškovým narodil syn Jeroným.
Malému Jáchymkovi, Jeronýmkovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
========================================================================================
SŇATEK
V měsíci říjnu uzavřeli sňatek Barbora Webingerová a Filip Stropek.
Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.
========================================================================================

ÚMRTÍ
Dne 15. listopadu nás opustila rodačka z Martinova paní Jana Horská ve věku 73 let. Odešla pracovitá
žena, která ráda pečovala o domácí zvířátka a kytičky na své kouzelné zahrádce. Kdo ji znal, bude vzpomínat.

========================================================================
Zpravodaj vydává obec Záryby 5 x ročně, IČ 00237361, sídlo Záryby 147 (zapsán do evidence periodického
tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Petr Mašek. Tento výtisk vychází dne 14.12.2016. Tiskne
Blesková tiskárna s.r.o. Záryby, Martinov 350.

