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Stejně jako celá Česká republika se i obec Záryby zúčastnila 28. října 2018 oslav výročí 100 let od založení
Československa. Společnými silami jsme ve slavnostním duchu zasadili strom svobody a v přátelské
atmosféře jsme si užili akci v naší sokolovně. Nechyběla dětská vystoupení, hudba, tance a dobrá nálada.
Dokonce nám zazpívali myslivci i místní sbor Zárybníček…
foto T. Nováková

První ZÁRYBSKÝ SPRINT
ovládl Doležal (více na stranách 24-26)

Školkáčci rozsvítili
vánoční stromeček (více na straně 10)

Zprávy z obecního úřadu

PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU
Obec řeší již několikátou stížnost na parkování na chodníku. V Zárybech a Martinově nemáme chodníků mnoho a většina jich je
ještě ve špatném stavu. Přesto je to důležitý prvek zajišťující bezpečný průchod obcí a obec usiluje o vybudování chodníku po celé
délce hlavní komunikace obcí. Bohužel se stává, že na těchto chodnících
parkují občané svými vozy a co hůř - nenechají na chodníku vůbec žádný
průchod. Chodci pak musí vozidla obcházet po silnici. Pro vitální lidi to
není zcela bezpečné vstupovat do vozovky ze stínu zaparkovaného vozu.
Chodníky ale využívají i občané rizikovějších skupin, mezi které patří
děti, rodiče s kočárky, senioři a osoby s berlemi či na invalidních
vozících. Pro bezpečný průchod chodníku je zapotřebí zachovat mezeru
minimálně 70cm.
Nejprve jsme bezúspěšně hledali, který zákon parkování na chodníku
zakazuje. Po marném hledání jsem se obrátil s dotazem na dopravní
inspektorát. Tam jsem dostal jasnou odpověď, že policie ČR pokutuje
řidiče na základě zákona o silničním provozu č. 361/200 Sb., paragraf 53
odstavec 2, kde je psáno: „Jiní účastníci provozu na pozemních
komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.“.
V případě, že je chodník neprůchodný a nelze ihned na místě zjednat nápravu, řeší policie přestupek pokutou a navíc odtažením
vozidla!!!
Apeluji tedy na řidiče, aby k parkování využívali jiné prostory. Většina rodinných domů má na pozemku místo na parkování. A
rozhodně je bezpečnější nechat vozidlo na silnici, nežli jej nechat na chodníku a na silnici poslat chodce. A to i za předpokladu, že
se tím zpomalí průjezd obcí vozidly.
Pokud řidiči s tímto porušováním předpisů nepřestanou, tak je bohužel budeme muset začít postihovat tím, že na tato
vozidla bude muset pan starosta obce volat Policii ČR, aby zjednala pořádek, protože bezpečnost ostatních občanů je pro
nás přednější.
Předem děkuji
Tomáš Mach, místostarosta
POZOR - nově můžeme třídit drobné elektrospotřebiče a malé baterie do červeného kontejneru na elektroodpady, který je
umístěn na dvoře obecního úřadu vedle základní školy.
Co patří do červených kontejnerů?


mobilní telefony, vysílačky, navigace



přehrávače mp3, diskmany, rádia



notebooky, klávesnice, myši



baterie a nabíječky



kalkulačky, budíky



elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti



menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače



mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.)



fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky



žehličky, ruční vysavače



další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50
centimetrů.
Dále netrpělivě čekáme na kontejner od firmy TextilECO, a.s., takže budeme moci třídit a odevzdávat oděvy, obuv a hračky v
průběhu roku. Rovněž se nové zastupitelstvo začalo vážně zabývat myšlenkou vybudovat obecní sběrný dvůr a vlastní
kompostárnu, ale to bude úkol na celé volební období, který se snad povede dotáhnout do zdárného konce!!!

Petr Mašek, starosta obce Záryby

Ohlédnutí za rokem 2018
Tento rok byl rokem volebním, takže pro volené zástupce občanů, zastupitele obce, byl velmi náročný a plný očekávání. Jak jste si
jistě všimli, tak došlo celkem k razantní obměně zastupitelstva. Tímto bych chtěl poděkovat zastupitelům, kteří ukončili svou
činnost za léta práce, kterou ve prospěch občanů odvedli, protože není vždy lehké si všechna rozhodnutí před některými občany
obhájit a ve své funkci vytrvat. Také děkuji i novým členům, že se odhodlali zapojit do dění v obci a budou se aktivně podílet na
jejím řízení a směřování. Samozřejmě úkolů máme hodně a vizí ještě více, ale peníze jsou jen jedny, takže není vždy jednoduché
se dohodnout, který konkrétní úkol uděláme dříve a který později! V tomto roce se nám povedlo vyměnit okna na celé budově
staré mateřské školy a realizovat "větší" opravu komunikací, tím "větší" myslím, že to dělala firma a ne starosta se zaměstnancem
obce! Rovněž proběhl konkurz na místo ředitele/ky v naší základní škole, protože končilo šestileté období, na které je ředitel
jmenován starostou obce, a svou pozici bez problémů obhájila naše paní ředitelka. Rovněž proběhla oprava havarijního stavu
omítky na zadní stěně budovy základní školy, kde se nachází hlavní vchod do budovy, a byla provedena oprava podezdívky
oplocení a zděných sloupků u školy. Taky jsme započali práce na rekonstrukci čp. 116, což je výminek vedle garáže obecního
úřadu a bude tam rychta baráčníků a malé obecní muzeum. Většinu prací si udělají baráčníci sami brigádnicky, pouze materiál
hradí obec. Takže pokud chce někdo pomoci, tak bude velice vítán a může se přihlásit na brigádu! Jinak tento rok byl téměř celý
ve znamení závlahy a závlahy a závlahy obecní zeleně, protože vše v tomto extrémně suchém roce usychalo a byl to trochu boj s
větrnými mlýny, ale bylo potěšující, když většina zaschlých keřů v polích, u nichž jsem už nedoufal, že to přežijí, obrazilo a
vypadá to, že příští rok nebudou škody tak velké. Samozřejmě máme spoustu uschlých stromů a keřů z let předchozích, ale ty
postupně svépomocí vysázíme. Letos nám pomohli myslivci a na jaře uděláme další fázi obnovy této bariérové zeleně.
Petr Mašek

Symboly obce Záryby

Představujeme návrh znaku a vlajky naší obce tak, jak byl zpracován heraldikem dle vítězného návrhu vybraného občany
Záryb, a bude zaslán do poslanecké sněmovny ke schválení.

Obec baráčníků pořádá ve středu 30. ledna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin v místní sokolovně
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
pro diakonii Broumov
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Věci, které vzít nemůžeme
- ledničky, televize, počítače
- matrace a koberce z ekologických důvodů
- nábytek
- znečištěný a vlhký textil

Vážení spoluobčané,
Obracíme se na Vás s neobvyklou prosbou o spolupráci. Les Přátelství v Martinově oslaví na jaře 2019 patnáct let od vzniku a
prvního sázení.
Rádi bychom toto výročí oslavili další výsadbou (pokud se podaří rozšířit pozemek) a drobným happeningem. Pro ten ale
potřebujeme shromáždit minimálně 2000 ks skleněných lahví od vína s obsahem 0,7 l, ale veškerých existujících tvarů.
Rádi bychom Vás tedy poprosili, abyste místo jejich vyhazování do kontejnerů shromažďovali tyto lahve:
V Zárybech – na obecním úřadě
V Martinově – před bránou do areálu LP nebo dle telefonické dohody
Budeme mít velkou radost a rádi Vás pak pozveme k realizaci happeningu, pokud se nám toto množství podaří shromáždit.
Děkujeme a těšíme se
Ivan a Jitka Markovi, Martinov 279 a Les Přátelství
Tel. 777320772

Pošta Kostelec nad Labem hledá brigádníka na roznos pošty a letáků v Zárybech a Martinově. Jedná se
přibližně o padesát dní v roce. (plat 95,40 Kč/hod. a bude se zvedat). Více informací na tel. čísle 730 188 696.

100 let republiky v Zárybech

V neděli 28. října proběhly v naší obci oslavy stého výročí založení naší svobodné republiky a byla vysazena lípa svobody v
dolní části obce u zvoničky, kterou nám sponzorským darem opravila rodinná stavební firma pana Sládka, které tímto moc a
moc děkuji!
U lípy je umístěn na památku těchto událostí kámen s pamětní deskou, která bude příští generace našim občanům tuto
událost připomínat. Rovněž původní strom svobody na návsi u autobusové zastávky v Zárybech náležitě označíme, aby nebyl
v budoucnu pokácen či aby nebyla zapomenuta jeho symbolika. Rovněž oslavy a zdravice zástupců všech spolků a organizací
v obci, které proběhly v místní sokolovně, byly velice zajímavé.
Doprovodný kulturní program našich dětí ze školy a školky byl perfektní a závěrečné vystoupení našeho sboru Zárybníček,
který "prozatím" tvoří naše ženy se svými dětmi, byl naprosto strhující a všechny přítomné uhranul.
Napsal jsem "prozatím", protože zdravice mysliveckého spolku obsahovala rovněž pěvecké vystoupení našich myslivců,
které bylo pro mnohé překvapením, ale bylo našimi myslivci náležitě secvičeno a pod vedením paní Morávkové bylo rovněž
kulturním zážitkem.
Celou akci zakončilo vystoupení dechové kapely Jitřenka, která hrála do večera k tanci a poslechu pro návštěvníky akce.
Oslavy byly velice vydařené a děkuji všem, kteří se na nich podíleli.
Petr Mašek
foto T. Nováková

Ohlasy zástupců spolků a občanů Záryb k oslavám 100. výročí založení Československa
Tomáš Mach
místostarosta a spoluorganizátor oslav
„Jako organizátor jsem spokojený ze všech stran. Díky skvělé improvizaci jsme si poradili i s nepříliš pěkným počasím. Řekl
bych, že sázení stromu a akce v sokolovně byla pěkná. Všechna představení byla krásná, ale myslivci… Ti byli famózní. Nikdo
nečekal, že dorazí a předvedou takový výkon. Bylo to opravdu nádherné. Jsem rád, že jsme oslavili 100 let republiky. Nicméně mi
přijde, že to je stále poměrně krátká doba, ve které se událo sice dost dobrých, ale i hodně špatných věcí. Republice do budoucna
přeji, aby se nám dařilo, zlepšovali jsme se ve všech směrech a zachovávali zdravou přírodu pro budoucí generace.“
Radka Blanárová st.
ředitelka mateřské školy
„Akce byla vydařená. I přes nepřízeň počasí se akce znamenitě
povedla. Všichni účinkující se snažili. Jsem ráda, že děti zvládly
vystoupení, na které se dlouho připravovaly.“
Jana Dresselová
tajemnice TJ Záryby, z. s.
„Program vypadal slibně, ale výsledek byl ještě lepší. Mám
radost, že jsme tak akční, tvořivá a soudržná vesnice. I díky
akcím jako byla tato se v Zárybech žije skvěle. Díky za ni“
Bohumil Říha
předseda Mysliveckého spolku
„Oslavy hodnotím velmi kladně. Byla to super naplánovaná akce. Některé projevy mi přišly možná až moc dlouhé, ale to k tomu
patří. Náš myslivecký pěvecký sbor mě moc potěšil. Ukázali jsme se alespoň i v trochu jiném světle. Výročí 100 let
Československa se nedá s ničím srovnávat, když u vzniku nikdo z nás nebyl.“
Mária Ročková
tetička rychtářka Obce baráčníků
„Přes nepřízeň počasí se tato významná akce povedla. Moc jsme si jí užili. U stromu jsme si my tetičky pěkně zapěly.“
Jitka Marková
zastupitelka obce Záryby
„Přejeme nám všem, aby naše lípa krásně rostla. Jsme rádi, že jsme během této výjimečné akce mohli přiložit ruku k dílu.“
Radka Blanárová ml.
starostka SDH Záryby
„Myslím, že to byla skvělá akce, kde jsme měli možnost sejít se nejenom se všemi zástupci ostatních spolků u nás v obci, ale také
se spoustou spoluobčanů a přátel. Ani nevydařené počasí ten den nepokazilo. Sešli jsme se, zavzpomínali, zasadili společnými
silami strom svobody a v sokolovně pak poseděli a vyslechli příspěvek od zástupců z každého spolku. Za nás hasiče můžu říct, že
jsme byli nadšení a moc se nám to celé líbilo.“
Klára Pirklová
spoluzakladatelka komunitního centra
„Pro nás bylo nejdůležitější, že výroční akce byla pro všechny. Mohli dorazit celé rodiny. Řekla bych, že děti se dobře bavily.
Díky skvěle zorganizovanému programu se oslavy povedly. Myslím si, že byly dobře vidět ty emoce, které 100. výročí založení
Československa provázely. Do budoucna bych naší republice přála hodně štěstí, a aby byla zachována demokracie.“

foto T. Nováková

Dotace jsou i pro živnostníky a malé firmy
Při slově dotace si většina lidí představí peníze, které jsou složitě dosažitelné, určené pro velké podniky, fotbalové kluby nebo
nanejvýš obce. Nic pro běžného smrtelníka. Málokdo ví, že existuje i dotační titul, na který dosáhne majitelka kadeřnictví,
provozovatel malé autoopravny nebo výrobce domácích sušenek.
Program rozvoje venkova, mezi veřejností známý spíše jako program určený pro zemědělce a příbuzné obory, obsahuje i
dotační opatření „Nezemědělské podnikání na venkově“ určené právě soukromníkům a malým podnikům v obcích a menších
městech. Pokud by se o něm chtěl někdo blíže informovat, je potřeba se obrátit na územně příslušnou tzv. místní akční skupinu
(MAS), skrze která je tato dotace výhradně distribuována. Pro Vaší obec je to MAS – Střední Polabí se sídlem v Brandýse nad
Labem.
Dotační prostředky z tohoto zdroje jsou určeny na investice do podnikání, tj. na stavební úpravy provozovny, pořízení strojů
nebo technologií a dalšího vybavení, nákup dodávkového automobilu atd. Pro ilustraci můžeme uvést příklady, co bylo v
regionu Středního Polabí z těchto peněz již pořízeno:
-

strojní vybavení pro tesařskou firmu (OSVČ)
rekultivátor k úpravám terénu pro výstavbu cest, sportovišť atd. (OSVČ)
speciální měřící přístroj pro přesnou výrobu součástek (malý podnik o 10 zaměstnancích)

Poskytovaná dotace je obvykle 45% z pořizovací ceny, v úvahu je potřeba brát určitou administrativní a časovou náročnost,
plusem naopak je osobní podpora a možnost osobních konzultací, které MAS zájemcům o dotace ochotně poskytuje.
A na závěr ještě několik kontaktních údajů: MAS – Střední Polabí sídlí na adrese Plantáž 8, Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav (pro upřesnění – jedná se o brandýský zámek a kancelář MAS najdete ve 4. patře), informace o programu rozvoje
venkova včetně titulu pro nezemědělské podnikání lze získat na e-mailu neubergova@strednipolabi.cz nebo telefonním čísle
730 182 815.

MÁME TU PO ROCE VÁNOČNÍ ČAS, SVĚTÝLKA VE ŠKOLCE SVÍTÍ NÁM ZAS
„ Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších…..“ To jsou první slova písně autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Žádný
z těchto pánů nebyl u nás v Zárybech, protože kdyby naši obec navštívili, tato slova by je určitě nenapadla. Máme tu totiž velkou
spoustu občanů, kterým se nic takového připomínat nemusí. Jsem velmi ráda, že s dětmi z naší školky patříme mezi ně a že naše
děti, mají možnost se s ochotnými a laskavými lidmi setkávat, a to nejen v adventní době.
Jen v krátkosti připomenu podzimní setkání:
Úspěšná DRAKIÁDA: ačkoli nám studený vítr profukoval oblečení, přišla spousta účastníků a nebyly to jen děti ze
školky. Draci letos lítali jako draci, snad jen některé stromy jim poněkud překážely v rozletu.
Další setkání bylo na DÝŇOVANÉ: spousta šikovných rukou vytvořila strašidelná světélkující
dýňová strašidla, dokonce i zvířecí hlavy mezi nimi byly. Některé výrobky se natolik povedly,
že se s nimi autoři nechtěli rozloučit a odnesli si je domů.
Aby nám to na oslavě 100. výročí naší republiky slušelo, požádali jsme jednu ze šikovných maminek paní Rajtovou o ušití
oblečků jak pro dívky, tak pro chlapce a určitě se mnou budete souhlasit, že se jí to moc povedlo a my všichni jí za to
děkujeme, škoda, že jsme samotnou výrobu nemohli pozorovat.
Ošizeni jsme však nebyli, protože se nám nabídla další maminka, paní Urbanová, která dětem přišla ukázat, jak vznikne
takové tričko, jak se nastříhá látka podle střihu, sešpendlí se a na šicím stroji sešije. Maminka si přinesla na ukázku šicí
stroje hned dva a hotový výrobek si děti mohly vyzkoušet na sobě.
Jako v minulém roce tak i letos si na nás udělala čas paní Bacovská a přišla nám pomoci s výrobou vánočních přáníček na
jarmark a byly opět moc hezké.
Tradicí se již pro nás stalo zdobení vánočních perníčků s paní Mňukovou, pravda je, že to ani zdaleka neumíme tak krásně
jako ona, ale podstatné je, že si to děti mají možnost samy vyzkoušet, a že se snaží, jak mohou nejlépe.
Těsně před rozsvěcením stromečku se nám naskytla příležitost seznámit se s další dovedností a to s uměleckým
kovářstvím.
No a na podvečerním jarmarku jsme si vyzkoušeli povolání prodavače a na jevišti povolání zpěváka.
Domnívám se, že za čtvrt roku jsme se seznámili se spoustou zajímavých věcí a čím dál tím víc děti vědí, že jak zpívá pan
Werich: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc“. A největším příkladem byly krásné výrobky, které se sešly
na vánočním jarmarku a za které patří všem veliký dík. Svědomitý nácvik a příprava celého vystoupení, který obnášel obětování
mnoha hodin volného času účinkujících, ochota prodávajících a realizačního týmu. To vše je obdivuhodné a nevím, jak moc si to
uvědomujete, ale je to pro všechny ty malé lidičky (myšleno děti) velice přínosný příklad pro budování jejich pozitivní osobnosti.
Závěrem mohu říct, že z poslední společné veřejné akce mohou mít všichni zúčastnění, ať z řad účinkujících, posluchačů či
prodávajících ten nejlepší hřejivý pocit v duši, o kterém jsem se zmiňovala v citátu na začátku. Vše jsme udělali pro dobrou věc –
pomohli jsme dětem z Leontinky a zároveň jsme našim dětem ukázali, že si tady u nás v Zárybech nejsme lhostejní a je hezké,
když si lidé mají spolu co říct.
Přejeme všem čtenářům z naší mateřské školky, ať máte z adventního času spoustu krásných zážitků, abyste měli stále důvod si
společně povídat a scházet se. Radostnou a šťastnou vánoční atmosféru ve všech domácnostech. A v tom Novém roce 2019 co
nejvíce důvodů k smíchu a dobré zdraví všem milým lidem přejí
Žabky, Berušky a personál Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace.

Vážený pane starosto, milé děti z mateřské školky, milí obyvatelé Záryb a Martinova,
ráda bych vám všem za Nadaci Leontinka poděkovala za vaši účast na rozsvícení vánočního stromečku, za skvělou
atmosféru, která díky vám i všem účinkujícím a pořadatelům na návsi celý večer panovala, a především za krásné,
sladké a voňavé výrobky, které jste pro tuto příležitost vytvořili a poté nakoupili.
Výtěžek letošního jarmarku, který se vyšplhal na úžasných 23.500 korun, věnujeme na dotisk úspěšné
multisenzorické knihy Nanoušovy lumpárny, která je určena těm nejmenším dětem se zbytky zraku. Náklady na jeden
výtisk knihy spolu s výrobou pruhovaného Nanouše a dalších součástí kouzelné červené krabice jsou cca 1.800 korun
a díky vaší podpoře tak pomůže Nanouš třinácti malým dětem správně stimulovat zrak a udržet si co nejhezčí pohled
na svět.
Velmi si vážíme vaší přízně a přejeme všem klidné prožití Adventu, šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí a
pohody v novém roce 2019.
Vaše Nadace Leontinka

Měsíc říjen byl v naší škole věnován 100. výročí vzniku naší republiky.
Společně s žáky jsme navštívili Knihovnu Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem. Zde byl
pro 3. – 5. ročník připraven výukový program o českých prezidentech a pro 1. - 2. ročník o
státních symbolech.
Škola byla také součástí oslav 100. výročí vzniku republiky, které se konaly v místní
sokolovně. Vystoupení našich žáků nazvané „Prezidenti v letech „1918 – 2018“ doplněné
výstavkou obrázků znázorňující chod dějin zpestřilo společný program.
V areálu školy nám vyrostla symbolická stolistá lípa, která skrývala soutěžní otázky, které
se týkaly 100 let historie naší země. Odpovídali na ně rodiče i děti při společném setkání,
které bylo doprovázeno sportovními soutěžemi na hřišti. Strávili jsme tak velmi příjemné
odpoledne a zároveň jsme oslavili již zmíněné významné výročí.
Protože si chceme toto výročí pamatovat, umístili jsme do areálu školy pařez stoletého dubu.
Děkujeme za jeho dodání panu Tykvovi a panu Brázdovi. Na jeho letokruzích budou
umístěny popisky s historickými údaji, které nám budou připomínat významné osobnosti a
výročí.
V měsíci listopadu jsme si připomněli Den válečných veteránů položením věnců u pomníků.
V rámci vyučování jsme si oživili události z roku 1989.
S blížícími se svátky se připravujeme na Vánoce. Ozdobili jsme školu osvětlením, tradičním
betlémem a obrázkovým vánočním příběhem. Paní Marie Šrajerová pro děti napekla
perníčky, které jsme si společně ozdobili.
Nyní se chystáme na návštěvu zámku Karlova Koruna do Chlumce nad Cidlinou. Těšíme se
na vyzdobené komnaty a doprovodný vánoční program.
Začali jsme stým výročím a končíme Vánocemi. Čas běží a Vánoce jsou skutečně za dveřmi,
proto nám dovolte popřát Vám klidné Vánoce provoněné jehličím, perníčky a láskou v srdci.
Srdečně Vás zveme na vánoční vystoupení, které máme naplánované na poslední týden před
Vánocemi.
kolektiv pedagogů ZŠ Záryby

Spaní v sokolovně
3. listopadu spaly už čtvrtým rokem dívky, které chodí cvičit do
TJ, v naší sokolovně. Přijely i gymnastky z Kostelce. Všechny si
společně zacvičily a zatancovaly. Po večeři (oblíbené špagety
s kečupem a sýrem) si zahrály plno her, závodily a soutěžily. Za
každé vítězství nebo splnění úkolu dostávaly hvězdičky a dívka
s největším počtem hvězdiček vyhrála už tradičně strašidýlko do
spacáku.
Ani letos to bez rodičů všechny nezvládly a pro dvě smutné
holčičky si před spaním přijely maminky. Večer si holky rozložily
karimatky a lehátka, vybalily spacáky, některá i peřinu, připravily
si plyšáčka na spinkání a při pohádce usnuly.
Ráno jsme marně čekaly, až otevře místní obchod s čerstvými
rohlíky. Ale naštěstí zbyly od večera chlebíčky a hodné maminky
nám napekly bábovky, perník a mufínky, a tak byla snídaně
,,nasladko“.
Dívky se loučily plné dojmů a zážitků, to se hned tak někomu nepovede spát v sokolovně. Odvezly si diplom a malé sladkosti.
A příští rok si to chceme určitě zopakovat.
Helena Laubrová

Strašidelný les
Podzimní páteční podvečer v našem lesíku za rybníkem se již tradičně proměnil v procházku rodičů a dětí pohádkovým
strašidelným hvozdem, kde se rozléhalo vytí, hejkání, vřískot a jiné strašidelné zvuky od strašidel, která absolutně ovládla náš les.
Strašidel se sešlo 22, ale přesto byla opět v menšině, protože se účastnilo celkem 113 dětí + jejich doprovod, děkujeme za hojnou
účast. Děti čekalo mnoho různých strašidelných úkolů a musely projevit dostatek odhodlání a snahy úkol splnit, aby dostaly
"značku", že úkol splnily. Opět si všichni užili dostatek napětí, ale samozřejmě i legrace, protože ne vždy byla nastalá situace
"strašidelná"! Také moc děkujeme všem strašidlům, která se náležitě připravila a přišla slušně oděna tak, jak se na strašidla a
pohádkové postavy sluší a patří. Více prozrazovat nebudeme, protože pokud chcete vědět více, tak se přijďte podívat příští
podzim, kdy se snad opět všichni potkáme.
Petr Mašek

Oddíl Pionýr Záryby vyrazil na podzim na Víkend zlaté fazole
27.-30.9. 2018 vyrazilo 17 statečných dětí a pět dospělých do Nesměře u Velkého Meziříčí. Akce byla opravdu nabitá, děti si
vyzkoušely vše možné i nemožné, například střelecký koutek (střílení z luku i airsoftových pistolí), uzlařskou regatu, novou
soutěž UZNADO, odkud si tým nejmenších přivezl ocenění a ceny. Dále lanové aktivity, výtvarné dílny, smyslové disciplíny,
deskove hry i sportovní aktivity jako kinBall, diskgolf, vybíjená s pěti míči, pozemní hokej na nafukovacím hřišti nebo
pachtovaná.
Večery vyplnil folkový koncert a společné bubnování. Dětem se akce moc líbila, a rodiče byli spokojeni, zde pár reakcí:
„My moc děkujeme za výlet a zážitky. Nadšení panuje a vyprávění nebere konce. To brebentění nám scházelo... Ještě jednou díky
za pevné nervy“.
„Denisa úplně nadšená, že už teď se jí stýská po dětech a ráda by tam zůstala . Pořád jen vypráví a vypráví. Máte můj velký obdiv
za to, co všichni děláte, najdete si čas pro naše děti a předáváte jim své zkušenosti . Ještě jednou děkuji celému PIONÝRU...
Další akce, které pionýr pořádal: úklid zárybského lesa (do kterého se zapojilo i několik rodin nepionýrů) spojené s opékáním
vuřtů. Schůzky, na kterých si děti vyzkoušely kinBall, sazku, různé hoňky i hry s padákem. Když už nás tma zahnala do klubovny,
na schůzkách si děti pohrály s deskovými hrami, malovaly na textil, skládaly puzzle, vyráběly na jarmark a bavily se.
Všechny fotografie najdete na Facebooku pod Pionýr Záryby.
Do konce roku už nám zbývá jen jedna schůzka, ale od ledna se naplno rozjedou pravidelné schůzky a víkendová akce
Ledová Praha, přespávání i besedy s odborníky, ale to zase příště.
Jedna prosba na závěr pro všechny: když dětem chystáme hry, jako například jít trasu po fáborkách a plnit úkoly, nechte nám je na
trase, ať děti ví, kudy jít, my si to po skončení uklidíme.
Za Pionýr Záryby vedoucí Martina Novotná

Po rychlém startu na začátku fungování komunitního centra jsme se, pravda, trochu zadýchaly, ale nakonec jsme tempo vyladily.
Rozložily jsme síly na celý okruh roku 2018, ke konci jsme přidaly a na podzim jsme sklidily zasloužené vavříny.
Ty vavříny patří vám všem, kteří jste podpořili Komunitní centrum Záryby při dárcovské sbírce Nadace Via, která zdvojnásobila
vybrané finanční prostředky. Díky ní a Vám, vážení dárci, se podařilo vybrat neuvěřitelných 52 500,- Kč. A díky tomuto daru
budeme i nadále schopni vytvářet zázemí pro volnočasové aktivity v obci. Nesmírně si této podpory ceníme, važme si všichni
sami sebe, že jsme celou tuto akci dotáhli. Bylo skvělé si to prožít!
Rozhodně je ale také třeba si znovu připomenout, že bez obecní úhrady základních provozních nákladů by komunitní centrum
vůbec nemohlo fungovat.
V následujícím roce bude komunitní centrum pokračovat známým způsobem. Je otevřené pro hasiče, pionýry, baráčníky, pro
pravidelné mimoškolní aktivity dětí. Zárybské ženy využívají centrum hlavně v zimních měsících a při svých setkáváních
spojených s tvořením- třeba aktuálně na přípravě výrobků na jarmark. Všechny akce je možné sledovat na webu ww.kczaryby.cz
nebo na facebookovém profilu nebo na nástěnce před vstupem do komunitního centra. Už 14. prosince nás čeká další lekce
keramiky. A připomínáme, že senioři starší 60 let mají keramiku za zvýhodněné vstupné 100,-Kč. Začátky keramiky jsou vždy
v 18:30 a bude fungovat s paní keramičkou i v novém roce. A skvělá věc- 11 studentů z řad dospělých se pustilo do
každotýdenního zlepšování angličtiny!
Jednou za měsíc jsou čtvrteční dopoledne vyhrazena rodičům s malými dětmi - kombinace hraní + přednáška a funkční kávovar.
Zajímavé přednášky jsou připraveny hned z kraje roku. Tematicky se budou týkat první pomoci a základních záchranářských
postupů. Termín první přednášky v novém roce je stanoven na 28. ledna 2019. Nezapomeňte se registrovat, kapacita je opravdu
omezená! Připomínám, že na listopadové přednášce se na spoustu zájemců nedostalo. Také proto jsou domluveny ještě tři další.
V tomto projektu spolupracujeme s RC Routa z Čelákovic.
Přejeme všem, aby prožití vánočních svátků proběhlo v klidu, bez nehod a abychom si uvědomili, že možnost být společně je
vzácná. Šťastný nový rok 2019!
Za KC napsala Radka Faltusová a k přání se připojují Klára Pirklová, Petra Imlaufová a Zuzka Vrchotová.

Naše obec baráčnická
I během letošního roku se Obec baráčníků v Zárybech rozrostla. Sice jen o pár členů, ale každý nový člen je
přínosem. Kde je víc lidí, je víc nápadů a pomocných rukou.
V některém z minulých čísel Zpravodaje jsem Vám představila několik členů konšelstva, skupiny, která je
základem každé baráčnické obce. Už víme, kdo je pantatínek, panímaminka, rychtářka i místorychtář. Ale mezi
konšely jsou i další důležité posty.
Tak například syndik, který se stará o dobrý a prospěšný chod obce a který by měl být ve styku s ostatními
obcemi župy. Má mít dobrý postřeh a pozornost, aby mohl včas zařídit a připravit vše potřebné, co je obci prospěšné.
Připravuje program všech zasedání, upozorňuje na důležité body jednání a nesmí připustit, aby důležité body nebyly
projednány. Vyřizuje veškerou korespondenci, vypracovává a posuzuje návrhy smluv. Prostě syndik je člověk, který
má přehled, rozhled a předvídavost. V naší obci tuto funkci zastává Miroslav Blanár.
Dalším členem konšelstva je berní. U člověka, který vykonává tuto funkci, se předpokládá, že je poctivý,
čestný a dobrý hospodář, neboť se kolem něj točí veškeré finanční dění v obci. Jeho úkolem je starat se o veškeré
finanční záležitosti a vést přesné záznamy o výdajích a příjmech. Tuto zodpovědnou funkci zastává Zdeňka Kutílková.
Pojmenování veškerých funkcí je takovou vzpomínkou na staré časy, ale mnohdy vyvolají i úsměv na tváři.
Jako třeba slídilové a slídilky. Také tetičky máme v Zárybech zatím dvě, Libuši Rychnovskou a Helenu Kalinovou.
Kontrolují především berní, jak hospodaří s finančními prostředky. Je samozřejmostí, že se musí jednat o osoby
svědomité a se smyslem pro pořádek. Dohlíží také na to, aby se s veškerým majetkem zacházelo a hospodařilo tak,
aby nevznikly škody. A ještě jednu důležitou povinnost mají: na valném volebním zasedání požádají o udělení
výprostného – souhlasu s ukončením funkcí pro celé odstupující konšelstvo.
Aby obec baráčníků dobře fungovala, schází se konšelé několikrát za rok. Rychtářka všechny seznámí s děním
v ostatních obcích naší župy, pohovoří se o akcích uplynulých i budoucích, navrhují se další možnosti zlepšení života
v naší obci… Rozhodně nechceme být nějakou strnulou a nevýznamnou skupinou lidí, kteří se jen obracejí k dávné
minulosti. Chceme, aby žití v naší obci bylo příjemné, rádi pobavíme nejen naše děti, ale i sebe. Myslím, že řada akcí
během roku, kde baráčníci spolupracují, je toho důkazem. Pokud se zajímáte, co se děje v Obci baráčnické
v Zárybech, přijďte na valné volební zasedání.
A ještě přání všeho krásného, spokojenosti, lásky a pevného zdraví do nového roku 2019.
Petra Imlaufová

Myslivost v Zárybech!
Přátelé! V následujících řádcích bychom
Vám rádi alespoň trochu přiblížili naši
spolkovou činnost a náš koníček myslivost. Myslivost je „učeně“ soubor
činností prováděných v přírodě ve vztahu
k volně žijící zvěři a dále udržování a
rozvíjení mysliveckých zvyků, mluvy a
tradic. Znamená to jednoduše, že zvěř
chráníme, chováme, lovíme, ale především
si jí a přírody vážíme.
Začněme od Adama, ale jen letem
světem. Počátky myslivosti mnozí vidíme
již v paleolitu, kdy kromě sběru a rybolovu
to byl jeden z hlavních zdrojů obživy
člověka. Tento význam se u nás postupně
ztrácel s příchodem Slovanů a Keltů.
V době feudální vlastnil panovník půdu, tedy i právo lovu. Lov sloužil především za kratochvíli a k reprezentaci. S růstem moci
šlechty (především za Václava IV.) se stal lov i její výsadou. Rozvíjely se zbraně střelné i chladné a od 17. století také ručnice.
První obory a bažantnice vznikaly ve 13. a 14. století.
Další velmi význačná data týkající se myslivosti jsou:
1573 - usnesení „Českého sněmu“ obsahovalo nařízení o ochraně zvěře
1695 - založení „Řádu sv. Huberta“ Františkem Antonínem Šporkem
1786 – „Všeobecným honebním patentem“ vydaným Josefem II. je právo
myslivosti právem státu a je možno jej dále svěřovat.
Po r. 1848, za vlády Františka Josefa I. je spojena myslivost Říšským patentem o
myslivosti s vlastnictvím půdy.
Spolu s vznikem Československa vznikají myslivecké spolky a společenstva,
která se sdružují v roce 1923 do Československé myslivecké jednoty. Dva roky
nato je „Malým honebním zákonem“ upravena doba lovu a hájení zvěře.
Je to období, kdy byly fakticky položeny základy mysliveckých spolků. Odtud
odvíjíme, jakožto myslivecké spolky svoji historii. A ať již byla doba v naší zemi
jakkoliv složitá a jakkoliv poplatná danému společenskému zřízení, myslivecký
spolek vždy sdružoval lidi, kteří přírodu milují, žijí s ní a nejsou líní přidat ruku
k dílu. Lidi, kteří jsou hrdi na své tradice, zvyky, obyčeje a dodržují je. Při své
práci se dokážou dobře bavit, vesele zavzpomínat na ty, kteří již chybí.
Respektují jeden druhého a na společné akce nenosí staré ani čerstvé spory, či
špatnou náladu. Váží si svých předků za to, co jim zanechali. Dělají vše proto, aby
i po nich bylo vše tak, aby si jich mohli vážit jejich potomci.
Dnes my, členové, hosté a příznivci Mysliveckého spolku Záryby myslivecky hospodaříme na okolních pozemcích. Soubor
těchto pozemků – honitbu - máme pronajatou od Honebního společenstva. Honební společenstvo tvoří vlastnící pozemků.
Děláme, co je v našich silách, abychom zvýšili, či alespoň zachovali stávající stavy zvěře drobné, pernaté - především bažantů,
kachen a srstnaté - zajíců a divokých králíků. Dbáme, aby byly v honitbě odpovídající stavy zvěře srnčí i černé. Jak?
Přikrmováním a instalací napáječek v době nedostatku píce či vody, vypouštěním uměle odchované zvěře pro ozdravění jejich
populace, vysazováním keřů a stromů ke zlepšení prostředí vhodného pro zvěř, zakládáním políček s plodinami pro zpestření
jejich jídelníčku. Stavíme vypouštěcí obůrky pro bažanty a divoké králíky. Stavíme pachové ohradníky sloužící k zmírnění škod
způsobených zvěří. Tlumíme zvěř myslivosti škodící. Patří sem péče o lovecké psy, naše čtyřnohé kamarády, pomocníky, bez
kterých by myslivost nebyla. Patří sem také výroba a údržba mysliveckých zařízení, tedy zásypů, krmelců, napáječek, posedů,
umělých nor. Patří sem i údržba naší myslivecké klubovny a její vylepšování. Důležitá je ochrana zvěře - zvláště v květnu a
červnu, kdy je doba kladení mláďat. Ale patří sem i plánovaný lov zvěře srnčí a černé. V době nouze – na sklonku podzimu a
v zimě – je třeba zvěř pravidelně přikrmovat. Je na nás, aby zásypy a jesle byly dostatečně zásobeny, aby zvěř nestrádala.

Zvláštním dnem je Štědrý den, kdy ke svému krmelci a zásypu přinese zvěři
každý myslivec ještě něco na přilepšenou. Ti mladší chodí se svými malými
dětmi, ti dříve narození s vnoučaty. Je to tradiční, nepsaná myslivecká povinnost.
Podstatná je i osvětová činnost, ať je to každoroční požadavek adresovaný i
Vám - potřeba zvýšené ochrany zvěře především v době kladení mláďat, nebo
osvětová přednáška s našimi nejmenšími ve školce. Mohli bychom jmenovat řadu
dalších věcí, které k myslivosti patří, které jsou samozřejmé, včetně brigádnické
činnosti pro potřebu obce. Ale nejen prací žije myslivec.
Dokážeme se i dobře bavit. Na společných honech sice dnes lovíme pouze
bažanta kohouta a to ve velmi omezeném množství – do dvaceti kusů za rok,
případně nějakou divokou kachnu. Na hony ale mnohdy jedeme jako furianti,
povozem taženým koňmi. Zahájení honů, jejich ukončení, či povely na honech
bývají u nás obyčejně troubeny a zpívány.
K honu povinně patří „Poslední leč“. Po výtečném jídle - jinde takového mistra
kuchaře nemají - povídáme o přírodě a myslivosti, jak kdo lovil, co viděl, kde a
co lovil v jiných honitbách, zavzpomínáme si, někdy i zahrajeme a zazpíváme. I
zde znějí obvykle troubené a zpívané myslivecké hlaholy. Ani mysliveckým
oblečením si s nikým nezadáme. Jak na lov, tak slavnostním. Tím se od mnohých
mysliveckých spolků lišíme. Jsme hrdí na to, že jsme ze Záryb, že jsme parta,
která hodně dokáže.
Každý rok pořádáme pro širokou veřejnost v místní sokolovně vyzdobené
chvojím a trofejemi tradiční „Myslivecký ples“ s dobrou zábavou pro všechny a s
tombolou, jaká si nezadá s plesy velkých měst. Na „bidýlkách“ visí bažantí kohouti a slípky, divoké kachny, orebice, zvěř
mufloní, srnčí, daňčí, černá, někdy i husa divoká či divoký krocan. Dalších cen je nespočet. Ples má značnou oblibu mezi mládeží
i dříve narozenými, tedy i hojnou účast.
Štěpánským honem s muzikou a „Mysliveckým soudem“ končíme kalendářní rok. Zde žertem na Poslední leči „soudíme“ ty
z nás, kteří proti mysliveckým pravidlům skutkem, či nesprávnou mysliveckou mluvou za uplynulý rok spáchali „ závažný
myslivecký hřích“. Patří sem i myslivecká pasování lovců zvěře a tombola.
Takhle tu my, zárybští myslivci žijeme. Jsme rádi, že jsme právě v Zárybech, vážíme si toho, že jste nám nakloněni a většina
z Vás nám pomáhá. Děkujeme Vám za pomoc a Všem přejeme: “Pohodové Vánoce a spokojenost v roce 2019“
„Lovu zdar!“
Za Myslivecký spolek Záryby
JUDr. Bubeník Jan

Foto:
facebook.com

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 S SDH ZÁRYBY
Další rok je skoro za námi, proto mi touto cestou dovolte připomenout,
co vše se nám zárybským hasičům v uplynulém roce podařilo, kde
všude jsme se objevovali a na čem jsme se podíleli.
Být hasičem znamená, kromě zásahové činnosti některých z nás,
spoustu dalšího - mimo jiné také aktivitu v rámci požárního sportu. I
když u nás tato část v posledních letech maličko vázne a na soutěže
nejezdíme tolik, jako dřív, pořád je naší povinností znát a dodržovat
pravidla požárního sportu. S ohledem na to, že v letošním roce došlo
k jejich úpravě, jsme se zúčastnili březnového školení ve Střemech,
kde byly vysvětleny veškeré změny oproti původním pravidlům.
Duben je pro nás každoročně ve znamení čarodějnic. I letos naše
pánská část s pomocí dalších dobrovolníků postavila hranici, za kterou
by se nemuseli stydět ve větším městě. Následné čarodějnice proběhly
v poklidu, tak jako každoročně a to vše pod bezchybným dohledem
jednotky vedené velitelem - Pavlem Krtkem.
Dále následovaly přípravy na Máje, které se u nás konaly 12. května,
při kterých jsme také pomáhali a ti tanečně nadaní z nás si i zatančili
besedu.
Červen byl pro nás všechny nejdůležitějším měsícem v roce a to z důvodu akce, na kterou jsme se připravovali a kterou jsme
plánovali několik měsíců dopředu – oslavy 130let výročí od založení našeho sboru. Součástí celého dne byly dopolední závody
v požárním útoku, které se konaly na fotbalovém hřišti. Po jejich ukončení jsme se průvodem přesunuli přes obec k hasičské
zbrojnici, kde byl připraven odpolední program. Ohledně této akce byl již z naší strany vydán samostatný článek, a proto se zde
nebudu znovu rozepisovat. Každopádně ještě jednou velké díky Vám Všem, kteří jste nám pomáhali s přípravami, organizací nebo
s námi prostě jenom přišli výročí oslavit.
Týden na to jsme se zúčastnili dalších závodů v požárním útoku, tentokrát u sousedů na Křenku, kam jsme vyslali po jednom
ženském a mužském družstvu. Ostudu jsme neudělali (i když nás tentokrát Křenečtí převálcovali) a závody jsme si maximálně
užili. Den na to – v neděli, nás ještě čekal dětský den na hřišti, kde jsme již tradičně připravili stanoviště střelby ze vzduchovky,
stříkání na terč a díky našemu veliteli jsme děti i my mohli řádit v pěně, která je u dětí velmi oblíbená.
Po náročné polovině roku jsme si za odměnu dopřáli společnou grilovačku, kde jsme měli čas probrat vše potřebné a zhodnotit
to, co jsme již měli za sebou, následoval zasloužený klid až do 23. září, což byl den, kdy zároveň probíhaly závody dětí v Libiši,
dále oslavy 1. roku založení Komunitního centra v Zárybech a navíc Koňské závody pana Štamfesta v Nové Vsi. V říjnu poté
proběhla hasičská zábava, kterou si doufám všichni užili tak jako my, a následně oslavy 100 let republiky, kde jsme spolu se
všemi spolky v naší obci mohli pronést pár vět a zúčastnit se celého programu. Bylo skvělé být toho součástí a klobouk dolů před
pořadateli akce, zkoordinovat tolik lidí a spolků, jistě nebylo jednoduché…
No a letos koneckonců i některá ze strašidel ve strašidelném lese byla z našich řad a já všem tímto moc děkuji za to, jak se
členové našeho sboru zapojují do různých
akcí v rámci celého roku!!!
To ale není ani z daleka vše, co se u nás
hasičů událo… Jistě stojí za zmínku účast
v I. kole ankety „dobráci roku“, které jsme
se letos zúčastnili s akcí 130let. Nově jsme
provedli změny pro zjednodušení účetnictví
a také s ohledem na možnost žádat o
dotace. Když jsme u dotací, zkoušíme letos
prvně žádat o dotaci z MŠMT v rámci
výzvy Můj klub 2019, tak uvidíme, jestli se
povede a budeme mít díky tomu prostředky
na další vybavení naší hasičárny, a tím i
zlepšení podmínek pro činnost s mladými
hasiči. O jejich úspěších Vás bude jistě
informovat Radka Blanárová st., která
spolu s rozrůstajícím se týmem vedoucích
děti vede a připravuje na soutěže.

Letos jsme se poprvé podíleli na sbírce v rámci Českého dne proti rakovině, kdy 2 dvojce dobrovolníků z našich řad prodávaly po
vesnici žluté kytičky na podporu boje proti rakovině. Povedlo se nám vybrat přes 5000 Kč, což je pro začátek slušná částka. Opět
díky všem, co pomohli, ať už tím, že za nás kytičky prodávali nebo tím, že přispěli!
A ještě jeden bod, který si pomalu zaslouží vlastní článek a to je „svatbování“ Letos si 5 našich členů řeklo ano se svým partnerem
a my jsme tak více méně od června do října měli nabitý program.
Vše začalo 30. 6., kdy si své ano řekli Patrik Vacek se Zuzkou, následoval Vojta Babovák a Ivča, kteří zvolili symbolický pátek
13. července. V dalších termínu se nám sešly dvě svatby - a to Terky Novákové (dříve Bacovské) a Lucky Pelcové (dříve Suché),
které si obě vybraly jako své datum 1. září. A svatební sezónu zakončila 6. října moje milovaná malá sestřička, Mirka
Voborníková (dříve Blanárová).
V nejbližší době se doufejme, dočkáme speciálního vydání hasičských novin, které pro nás zpracoval skvělý Jarda Kalina,
autorem fotografií je ještě skvělejší Terka Nováková, a to vše díky nápadu a podpoře ze strany pana Jaroslava Bureše, který úzce
spolupracuje s naším velitelem – Pavlem Krtkem a je pro nás v poslední době velkou oporou. Na jeho popud byl koneckonců i
zřízen transparentní účet, o kterém budete všichni v novinách informováni.
Rok 2018 pro nás ale nebyl pouze plný úspěchů a radostí… V neděli 1. července nás po boji se zákeřnou nemocí opustil milovaný
Bohumil Cincibus, kterého jsme všichni znali jako Hůněčka. Hůňa byl nejenom jedním ze základních pilířů našeho sboru,
zúčastňoval se všech akcí, kdykoliv s čímkoliv pomohl, ale byl i skvělým kamarádem, který nezkazil žádnou srandu a jeho
srdečný smích je něco nezapomenutelného. Je proto velmi těžké smířit se s odchodem někoho pro nás tak důležitého… Všichni
cítíme, že v nás teď po něm zůstává velká díra, kterou jen tak nic nezaplní… Hůněček chybí všude, každou chvíli nám ho nějaká
situace připomene, ať už to když čekáme, jak přijede v montérkách na kole k hasičárně nebo třeba živý obraz toho, jak si uměl
opřít půllitr s pivem o bříško… Hůňa tu s námi prostě zůstane navždy nejenom na společných fotkách, ale hlavně v našich
vzpomínkách… Dovolte mi touto cestou ještě jednou jménem celého sboru vyslovit upřímnou soustrast celé Bohouškově skvělé
rodině…
Nakonec bych ráda pozvala všechny členy na valnou hromadu, která se letos bude konat 15. 12. v sále hospody na hřišti. Dále
zveme všechny na již tradiční Betlémské světlo, kde se na Vás o štědrém dni budeme od 10:30 hodin těšit v hasičárně
s připraveným drobným občerstvením, koledami a dobrou náladou. Letos si pro Vás v rámci dopoledne připravily malé
překvapení ženy z pěveckého sboru v Zárybech.
No a Vám zbylým, se kterými se třeba do konce roku neuvidíme, přejeme klidné prožití vánočních svátku a hodně zdraví, lásky a
spokojenosti do nového roku.
Za SDH Záryby
Radka Blanárová, starostka

„JSME SOPTÍCI ZE ZÁRYB, SNAŽÍME SE CO NEJLÍP.“
Tak to je říkadlo, kterým se povzbuzujeme před
soutěžemi, a můžeme říct, že nám pomohlo již ke
spoustě dobrých výsledků. Také na podzimních
soutěžích jsme ho použili a výsledky našich mladých
soptíků byly velmi uspokojivé. Dá se říct, že až
nečekané.
Letos poprvé jsme se v měsíci říjnu nemohli
zúčastnit závodu požární všestrannosti a nejprve nás
to mrzelo a určitě nám budou chybět nějaké bodíky do
hry plamen, ale výsledky z dalších dvou závodů nám
o to víc udělaly radost.
Další závod v Libiši jsme již stihli a byl to velmi
pěkný zážitek. Poprvé jsme se zúčastnili „železného
hasiče“, který musí zvládnout trať tak, aby byl rychlý, silný, obratný a mrštný. Železný hasič si měl poradit s překážkami,
s naplněnou hadicí, ale také s bezvládnou figurínou, která představovala člověka. Všichni naši soptíci zvládli připravenou trať
velmi dobře a některé dělilo jen skutečně velmi málo od stupňů vítězů. Ze všech našich závodníků se nejlépe umístil Vojta Král,
který byl ve své kategorii na čtvrtém místě.
Pokračovali jsme v přípravě na další závody. Konaly se zase v Libiši, ale tentokrát již v místní sokolovně, bylo to v měsíci
listopadu a zde jsme již věděli, co nás čeká, protože Libišského čtyřboje jsme se zúčastnili i v minulých letech. Za naše SDH jsme
nahlásili tři družstva (jedno tvoří pět závodníků). Na rozdíl od minulé soutěže, kde každý závodil za sebe, tady jsme byli jako
parta.
A ze všech družstev jsme měli velkou radost, protože všichni se moc snažili- jak malí,
tak i ti větší. Závodilo se ve čtyřech disciplínách- spojování hadic na platě, motání hadic,
zdravovědě a topografických značkách. Děti z přípravky měly místo zdravovědy určování
obrázků co musí mít hasič.
Než se na konci spočítaly výsledky, dostaly děti velikou čtvrtku a na ní měly společně
vymyslet a namalovat obrázek s hasičskou tématikou. Bylo docela úžasné pozorovat celou
naši partu, jak tvoří obrázek a na něm krajinu pod vodou nad ní hasičskou helikoptéru,
která zachraňuje lidi a zvířata před utopením. Obrázek byl natolik vydařený, že jsme si ho
po ukončení závodů odvezli, a máme ho uložený v komunitním centru. Jako vítězné sice
byly vybrány jiné obrázky (viz ukázka na fotografii), ale nám to nevadí. Pro nás je
mnohem důležitější ten krásný pocit, jak dokázali naši malí hasiči hezky spolupracovat a
pomáhat si. Odměnou jim byly ceny za umístění. Přípravka byla na 4. místě, starší sice
skončili jedenáctí, ale doplňovaly je mladší děti, takže i tato snaha se moc cení. Nejlépe se
umístili chlapci v kategorii 6-8let, kteří si přivezli pohár za umístění na 3. místě.
Největším překvapením však bylo umístění v jednotlivcích v motání hadic. 2. místo
obsadil Viktor Pirkl a na 1. místě se umístil Vojtěch Král. Všichni co se umístili, si
přivezli domů medaile a někdo měl dokonce hned dvě.
Děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci SDH Záryby. Ještě jedno
poděkování patří všem těm obětavým soptíkům, kteří ač promrzlí, přesto vydrželi prodávat na vánočním jarmarku ve stáncích a
byli součástí celé nadační akce. Potěšilo nás, že se jejich řady rozrostly i o bývalé soptíky.
Děkujeme, je na vás spolehnutí, mladí hasiči. Přejeme Vám, ale i všem spoluobčanům co nejkrásnější prožití vánočních svátků,
pohodu, klid a mnoho radostných dní v roce 2019.
Vaše vedoucí R+R+M+Z+J
JOHA po prázdninách!

VÁNOČNÍ RADY HASIČŮ ANEB NA CO SI DÁT ZEJMÉNA POZOR!
Adventní věnce
Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli
zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí.
Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet.
Svíčky a prskavky
Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je
v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu
z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od
plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení
papíru, plastu či textilií. Hořící svíčku umísťujeme na stabilní
nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se pokládat
do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou
malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je
držíme stranou od těla. Nikdy nevdechujeme kouř z prskavek, který
je zdraví škodlivý. Před uložením do komunálního odpadu
prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo
zapíchnutím do sněhu.
Elektrické vánoční dekorace
Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujeme v kamenných obchodech a kontrolujeme, zda byly certifikovány
pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. Důležité jsou informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí
být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon.
Pečení a vaření
Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke
vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie,
zakrýt pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.
Vytápění
Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbáním péče o komíny.
K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topidlo a oheň nikdy nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např.
benzinu. V okolí topidla neumísťujeme hořlavé látky, jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné místo.
Nejvíce požárů komínů způsobují nevyčištěné saze v komíně. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám
v komíně a spáry v komíně. Komíny je nutné pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem. Více viz
http://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx
Zábavní pyrotechnika
Nakupujeme pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsahuje návod výrobce k použití a certifikační
značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít
k její iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na volném
prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí.
Co dělat v případě požáru
1.
Pokud dojde k požáru, je nutné zachovat klid. Nejprve zachraňujeme život a zdraví své a svých nejbližších, teprve potom
zachraňujeme majetek.
2.
Požár co nejdříve oznámíme hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112.
3.
Jestliže je to možné, snažíme se požár uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Využijeme k tomu hasicí přístroj nebo
hydrant na chodbě. Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Elektrické přístroje se nikdy nehasí vodou
ani pěnovými hasicími přístroji.
4.
Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií.
5.
Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci do bezpečí.
6.
Každý požár, i uhašený vlastními prostředky, je nutno bezodkladně nahlásit hasičům a do příjezdu vyšetřovatele požárů
nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí občanům pokuta až do výše 25 000 Kč. Bez potvrzení o požáru a jeho příčině
pojišťovny pojistné plnění nevyplácí nebo výrazně krátí.
(převzato od HZS ČR)
Krásné vánoční svátky bez zbytečných komplikací a požárů Vám přeje SDH Záryby!!

Parta nadšenců a závodníků uspořádala v listopadu premiérový ročník závodů na starých strojích

V Zárybech poprvé prosvištěl SPRINT

Autor: Jaroslav Kalina
Foto: Tereza Nováková, Kamil Žižka, Marek Hrodek
Nyní už i naše obec má své „MotoGP“. Na začátku listopadu se skupina motocyklových
fanoušků a motorkářů ze Záryb a blízkého okolí rozhodla uspořádat akci Zárybský sprint.
Závod na ostřílených mašinách rozdělený do několika kategorií se konal poblíž zdejšího
rybníka a zúčastnili se ho jezdci ze zkušených i nejmladších řad. Vedle jednotlivých bojů o
zajímavé ceny jeli vybraní závodníci na babetách speciální jízdu o zisk tzv. Huňa Cupu.
Vítězem putovní trofeje a v podstatě i prvního ročníku sprintu se stal místní rodák Stanislav
Doležal, který na svém stroji doslova řádil.
Dráha byla pěkně mokrá, to však nezabránilo zárybským motorkářům včele s Milanem
Novákem, aby uskutečnili premiérový Zárybský sprint. 3. listopadu po ránu se před obecní
hasičárnu dostavila řada zvědavých občanů a především jezdců, kteří se již nemohli dočkat,
až závod vypukne. Prvního ročníku motocyklové akce se zúčastnilo celkem
16 závodníků, kteří byli rozdělení do kategorie seniorů (na babetách), juniorů
(na mini motorkách), rychlých speciálů a pionýrů.
Trať vedoucí od hasičárny směrem k čističce odpadních vod a odtud přes les
cestou do Kostelce, a poté zpátky kolem rybníka si všichni jezdci společně
projeli. Už při této zkušební jízdě minimálně tři z nich poznali, že to budě
pořádně náročné. Při cestě totiž spadli. Z technických důvodů jeden z mladých
jezdců bohužel předčasně skončil. Zbytek pád na mokrou zem ale neodradil od
pokračování v Zárybském sprintu. Každý závodník chtěl ujet nejlepší možný
čas, neboť byla ve hře spousta zajímavých cen, jimž dominoval Huňa Cup.
„Tato trofej pro nás má obrovskou hodnotu. Chceme tím uctít památku našeho
kamaráda Bohouše Cincibuse. Pro mě a věřím, že i pro ostatní kluky, kteří o
Huňa Cup závodili, bylo velkou motivací zvítězit,“ řekl s dojetím Milan Novák,
hlavní organizátor a pořadatel Zárybského sprintu.

Závod o speciální trofej byl ale ponechán až
na závěr. O výhru v časovce si to nejprve
rozdali senioři na babetách. Nutno zmínit, že
většinu stojů připravoval na závod Josef
Novák. (zkušený fachman připravuje rovněž
zárybské jezdce na výpravy do Pece pod
Sněžkou) První jezdec, který dojel na
startovní rampu Zárybského sprintu, byl
Stanislav Doležal. Jeho jízdě a vlastně celému
Zárybskému sprintu požehnal jménem naší
obce místostarosta Tomáš Mach. Po krátkém
proslovu se mohl závodník s číslem 1 pustit
do akce. S časovým odstupem dvou minut pak
Doležala následovali další jezdci.

Na zárybského motocyklového nadšence se ale i přes velkou snahu nikdo
nedotáhl. Obrovské úsilí se některým dokonce vymstilo. „Standa jel ostře a dravě.
Snažil jsem se ho tedy stíhat a jet podobně, ale místo toho mi to ujelo v blátě a já
se pěkně vyflákal,“ prozradil závodník Vojtěch Babovák s širokým lehce
ušpiněným úsměvem těsně po dojezdu do cíle. K Doležalovu času 5:06 byl ze
seniorů nejblíže Milan Novák, který na svého soupeře ztrácel 42 vteřin.
V ostatních kategoriích se dočkali stupně vítězů vlastně všichni účastníci.
Nejrychlejším jezdcem z juniorů byl David Krpejš mladší, který předčil
mladičkého Vojtu Ročka. „Bylo to dobrý,“ vylíčil juniorský závodník prostě a
jednoduše cestu za triumfem. Ve speciálech zazářil Jan Školák. Se svojí motorkou
proletěl dráhu za 2 minuty a 50 vteřin. V závodě na pionýrech napodobil svého
syna David Krpejš starší.
Hlavním tahákem Zárybského sprintu však byla bitva o Huňa Cup. Všech osm
účastníků speciálního závodu na babetách mělo velkou touhu po vítězství. Ani
tentokrát se však nikdo nevytáhl na „ďábla na mašině“ Standu Doležala, který jako
jediný stihl prosvištět tratí do pěti minut. Při následném předávání cen bylo krásně
vidět, jak si první vítěz Huňa Cupu užívá sladkého vítězství. „Vyhrát to (Huňa Cup)
pro mě moc znamená. Právě kvůli tomu tady jsme,“ usmíval se Doležal s pohárem
v ruce. Domů musel odejít nadvakrát. Pobrat dva poháry s cenami najednou totiž není
legrace.

Komentář Milana Nováka
organizátora Zárybského sprintu
„Uspořádat Zárybský sprint mě napadlo společně s kluky, se kterými na
babetách vyrážíme do Pece pod Sněžkou. V naší obci nikdy nic takového
nebylo, tak jsme si říkali, že by bylo dobré to změnit. Chtěli jsme přijít s něčím
novým, co by přilákalo mladé lidi a trochu to oživilo podzimní časy
v Zárybech. Začali jsme trochu roztěkaně, ale jinak bych řekl, že jsme první
ročník zvládli obstojně. Sám jsem se závodu zúčastnil. Cesta byla těžká, málem
jsem byl namotaný na stromě, ale šel jsem do toho nadoraz. Na Standu jsem byl
však letos krátký, zajel to úžasně. Nicméně příští rok, kdy se sprint určitě znovu
pojede, věnuji přípravě na závod daleko víc času a pro Huňa Cup si dojedu!“

Výsledky jezdců ZÁRYBSKÉHO SPRINTU 2018

STANISLAV
JAN
JIŘÍ
VOJTĚCH
RENÉ
VÍTEK
JIŘÍ
DOLEŽAL
HOŘÁNEK
KALINA
BABOVÁK
HEŘMANSKÝ
REJZL
KOBLÍŽEK
(Záryby)
(Záryby)
(Záryby)
(Záryby)
(Radonice)
(Stará Boleslav)
(Brandýs n. L.)
Výsledky: čas/pozice Výsledky: čas/pozice Výsledky: čas/pozice Výsledky: čas/pozice Výsledky: čas/pozice Výsledky čas/pozice Výsledky čas/pozice
Senioři: 5:06 (1.)
Senioři: 6:19 (5.)
Senioři: 7:15 (9.)
Senioři: 6:34 (7.)
Senioři: 6:20 (6.)
Pionýr: 7:16 (2.)
Senioři: 6:17 (4.)
Huňa Cup: 4:58 (1.) Huňa Cup: 5:54 (4.) Huňa Cup: 6:08 (5.) Huňa Cup: 6:46 (7.) Huňa Cup: 6:08 (5.) Huňa Cup: 6:13 (6.)

DAVID
DAVID
VOJTA
PETR
MILAN
JAN
TOMÁŠ
KRPEJŠ ST.
KRPEJŠ ML.
ROČEK
KODL
NOVÁK
ŠKOLÁK
HOLAN
(Záryby)
(Záryby)
(Záryby)
(Skorkov)
(Záryby)
(Záryby)
(Skorkov)
Výsledky čas/pozice Výsledky čas/pozice Výsledky čas/pozice Výsledky čas/pozice Výsledky čas/pozice Výsledky čas/pozice Výsledky čas/pozice
Pionýr: 6:01 (1.)
Junior: 4:56 (1.)
Junior: 18:35 (2.)
Senior: 5:57 (3.)
Senior: 5:48 (2.)
Speciál: 2:50 (1.)
Speciál: 4:15 (2.)
Huňa Cup: 5:24 (2.) Huňa Cup: 5:28 (3.)

JOSEF
NOVÁK
(Záryby)
Výsledky čas/pozice
Senior: 7:04 (8.)

Fotbalový podzim 2018

Blíží se zima, naši malí fotbalisté se přesunuli do tělocvičny a nastává čas zhodnotit, jak se nám podzimní sezóna
povedla.
Tým TJ ZÁRYBY z.s. tuto sezónu reprezentovaly 3 skupiny dětí – mladší přípravka, starší přípravka a mladší žáci.
Děti se ve skupinách navzájem doplňovaly a musíme je všechny pochválit za skvělé výkony! Každý z malých
fotbalistů čestně reprezentoval naši obec.
Dětský zárybský fotbalový tým má již kolem 40 členů a na trénování se podílí 4 trenéři. A stále rosteme  Takže
pokud i vy víte o malém fotbalistovi či fotbalistce, kteří se k nám chtějí přidat, pošlete je za námi.
S podzimní sezónou se rozloučíme 18.12., kdy plánujeme malou rozlučku s předáním diplomů a ocenění těm
nejlepším.
Na jaře se opět vrhneme do fotbalových bojů a budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit.
V létě si pro velký úspěch zopakujeme letní Fotbalový kemp, který proběhne formou příměstského tábora poslední
týden v srpnu na fotbalovém hřišti.
Takže sportu zdar a těšíme se na vás!
Vaši malí velcí fotbalisté
Ivana Carmine

Plavecká naděje II
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vám představili naší mladou sportovní naději v plaveckém sportu
Kristýnkou Mňukovou. Další úspěchy, kterých dosáhla, na sebe nenechaly dlouho čekat a můžete se teď seznámit s
jejími výsledky :







29.9. - Velká cena Vysokého Mýta - 1.místo na 100 m prsa a 3. místo
na 50 m prsa
6.10. - závody v Polsku - Nowa Ruda - 50 m prsa, kraul, znak a motýl
- celkově 2.místo
13.10. - krajská soutěž v Kralupech n/Vlt. - 3. místo 100 m prsa
3.11. - krajská soutěž v Kutné Hoře - 2. místo 200 m prsa, 2. místo
polohový závod.
17. a 18.11. - krajské finále v Mladé Boleslavi - 3. místo na 100 m prsa
1. a 2.12. - Mistrovství České republiky v Mladé Boleslavi - 3. místo 4x50 metrů polohový závod štafet

Je vidět, že Kristýnka je velice talentovaná a plavecky zdatná, všichni ji společně držíme palce a přejme mnoho
sportovních zážitků a skvělých výsledků i v dalších letech.
Petr Mašek

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci prosinci a lednu oslaví své významné jubileum
50 roků
60 roků
70 roků
75 roků
81 roků

10.1. Nica Ofrimová
22.1. Zdenek Červeňák
14.12. Miroslav Rataj
17.12. Eva Vršovská
26.12. Eduard Vršovský

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SŇATKY
V měsíci říjnu uzavřeli sňatek Miroslava Blanárová a David Voborník.
Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.

ÚMRTÍ
V měsíci říjen jsme se rozloučili s paní Miloslavou Brůžkovou, které nemoc ukončila život v 75
letech. My starší si ji ještě pamatujeme, jako ochotnou prodavačku a vedoucí prodejny v Martinově a
poté v Zárybech. Rodině bude hodně chybět. Čest její památce!

Dne 24.října navždy odešel pan Milan Kurka. Tento citlivý muž a šikovný zedník před časem žil v
Martinově. Škoda, že v životě toho štěstí moc neměl. Zemřel v pouhých 55 letech. Dobrým kamarádům bude chybět.

Začátkem měsíce prosince nám smuteční zvony v obci oznámily, že z naší obce ve věku 85 let navždy odešla
paní Miloslava Řezáčová. Zemřela dne 3. prosince. Celý svůj život zasvětila nelehké práci v zemědělství, do
vysokého věku byla plná elánu. Nezapomenutelná byla její společnost při posezení s přáteli, kdy s dobrým slovem a
jejím charismatickým úsměvem, dokázala udržet dobrou náladu. Děkujeme.

Smutek zavládl také v rodině pana Josefa Maška, který zemřel dne 5.prosince 2018 v 74 letech. O to smutnější je, že
o Vánocích bude u stolu u Mašků jedno místo prázdné. Škoda, že nemoc přerušila jeho radost z návratu do vsi, kde
prožil nejdelší kus života a těšil se na jeho velký koníček rybaření. Byl obdivuhodně pracovitý a přímý člověk, u
kterého rodina byla na prvním místě. Cítíme s vámi.
==========================================================================================
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