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KONEC ROKU

Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku, který byl pro všechny z nás velice znepokojivý a vyčerpávající, ale pevně věřím, že
už se konečně koronavirové pandemie zbavíme a podaří se nám ji dostat pod kontrolu. Všem přeji, aby
v příštím roce nebyla žádná plošná omezující opatření, a abychom mohli opět moci společně prožívat své
radosti i strasti.
Pokud jde o práci na obci, tak jsme pokračovali bez vážnějších komplikací v rozdělané práci. Na začátku roku
jsme konečně po dlouhých letech vyčistili rybník v Zárybech, i když s rouškou na obličeji, ale dílo se podařilo
a rybník je už i zarybněn. V jednu chvíli jsme sice měli obavy ze závažného onemocnění ryb, ale laboratorní
rozbory uhynulých ryb prokázali, že se jedná o běžné onemocnění a paradoxně po odběru vzorků do laboratoře
nám ryby přestali hynout! S dokončovacími pracemi na rybníku, jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele
stavby „Záryby- ulice Ke Školce“, které vyhrála firma BERAN 2, s.r.o. a protože dílo řádně a včas
zrealizovala, tak v současné době už máme proplacenou dotaci ve výši 1 336 678 Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Koncem října jsme vysázeli 40 ovocných stromů na pozemku za naší ČOV Záryby směrem
k Labi, takže za pár let si opět naše děti budou moci utrhnout třešeň, švestku, jablko, hrušku při procházce po
poli. Bohužel jsme nemohli uspořádat obecní akci na sázení, ale to můžeme při realizaci ovocného sadu
v Martinově u Palpostu, který rovněž chceme vysázet.
Teď koncem roku dokončujeme projekt na výměnu oken na budově základní školy a budeme žádat o dotaci.
Dále budeme žádat o dotaci na další etapu rekonstrukce chodníků v obci, konkrétně od hřiště směrem
k Martinovu až k novému spojovacímu chodníku mezi obcemi. Také podáme žádost o dotaci na generální
opravu povrchu komunikace k Donu. To znamená od kapličky až k můstku, protože za můstkem se po levé
straně připravuje výstavba RD, takže se tam bude komunikace upravovat při výstavbě dotčené infrastruktury.
Samozřejmě pokračujeme v duchu Vize rozvoje obce na přípravě projektové dokumentace na přístavbu naší
základní školy a také připravujeme podmínky pro zřízení slibovaného sběrného dvora v bývalém areálu ZD
Dřísy – výkup pozemků a obnova komunikace přes silážní žlaby.
Ještě mi dovolte moc poděkovat všem svým zaměstnancům, kteří zvládli tento těžký rok na výbornou. A také
moc a moc děkuji všem dárcům dezinfekčních a ochranných pomůcek a v neposlední řadě všem
spoluobčanům, kteří šili roušky pro všechny, kteří to potřebovali, roznášeli dezinfekci a ochranné pomůcky
do domácností a pomáhali kde se dalo.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2021.
starosta obce
Petr Mašek

Hospodaření obce Záryby v období 1.- 11.
2020
Příjmy:

v tis. Kč

v tis.Kč

rozpočet po změnách

Daň - ze záv.činnosti
- z příjmů fyz. osob ze sam.výd.čin.
- z příjmů fyz. osob z kap.výnosů

čerpání

3 271,00

2 978,00

86,00

29,00

302,00

303,00

- z příjmů práv. osob

2 746,00

1 969,00

- DPH

6 409,00

6 172,00

630,00

659,00

Poplatek ze psů

16,00

14,00

Daň z hazardních her a odvod z VHA

70,00

93,00

Správní poplatky a popl. za odnětí

131,00

131,00

Daň z nemovitosti

829,00

1 372,00

Poplatek za likvidaci komunálních odpadů

NI transfer ze SR na vyrovnání dopadu Covid 19

1 317,00

1 309,00

Dotace krajského úřadu

226,00

207,00

Příjem transferu ze stát. fondu

242,00

242,00

Nájemné z nemovitostí, přijmy z pronájmů

405,00

398,00

Nájemné z pozemků, prodej poz.a ostatní příjmy

13,00

23,00

Náhrada za třídění od EKO-KOMu

200,00

157,00

Ost.příjmy a příjmy z prodeje zboží a HDM

103,00

104,00

celkem
Výdaje:

16 996,00
rozpočet

Silnice
Cyklostezka, oprava chodníků
Vodovod
Kanalizace
Vnitřní obchod
Drobné toky

16 160,00
čerpání

2 335,00

2 304,00

320,00

315,00

54,00

42,00

498,00

27,00

5,00

5,00

50,00

0,00

1 500,00

1 413,00

Mateřská škola

590,00

547,00

Základní škola

860,00

860,00

Školní jídelna

282,00

185,00

Knihovna

46,00

44,00

Ostatní záležitosti kultury

15,00

12,00

Vodní díla

Místní památky

45,00

15,00

120,00

61,00

SPOZ

32,00

16,00

Sportovní zařízení v maj. obce

10,00

8,00

Ostatní sportovní činnost

110,00

110,00

Zájmová a spolková činnost

430,00

321,00

Rozhlas, zpravodaj

Zdravotnictví
Veřejné osvětlení
Územní plán
Komunální služby
Svoz nebezpečných odpadů

50,00

22,00

468,00

305,00

350,00

320,00

3 521,00

3 316,00

180,00

147,00

1 105,00

1 003,00

Svoz tříděných odpadů

410,00

409,00

Asanace starých skládek

220,00

176,00

2 532,00

2 308,00

50,00

41,00

330,00

289,00

Svoz komunálních odpadů

Veřejná zeleň
Podpora krizového řízení a nouz.plánování
Požární ochrana - dobr. část
Obecní zastupitelstvo

1 075,00

913,00

Činnost místní správy

2 059,00

1 789,00

Výdaje z úvěr. fin. operací a služby peněž. ústavů

160,00

76,00

Pojištění

70,00

26,00

Ost. fin. operace - nespecifikované rezervy

93,00

0,00

19 975,00

17 425,00

Celkem

ing. Jiří Kutílek
správce rozpočtu

HOMEOPATICKÁ PORADNA
Otevřela jsem pro Vás homeopatickou poradnu v Zárybech.
Ráda uvítám ty z Vás, kteří své zdravotní potíže řešíte raději přírodní
cestou, ale i ty, kteří chtějí vyzkoušet něco nového.
Homeopatie je vhodná pro všechny věkové kategorie. Pomáhá na běžné
akutní nemoci, jako je rýma kašel, chřipka, ale i na stále se opakující
zdravotní potíže.
Pro více informací se můžete podívat na mé webové stránky.
Konzultace je možná osobně i online formou.
Kontakt: Jana Pecková, Záryby 293
tel. 602 770 339
www.homeopatiejana.cz

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Pomníky v obci
V naší obci máme dva pomníky padlým spoluobčanům, kteří položili svůj život v první světové válce za naši
svobodu a přispěli tak cenou nejvyšší za naši svobodu. Rovněž nemalou měrou přispěli k možnosti založení
naší krásné svobodné republiky. Svoboda je vždy vykoupena odvahou a osobní obětí občanů. Nezapomeňme
prosím na tyto oběti a při procházkách po naší obci se občas zastavme a vzpomeňme si, že svoboda nebyla
vždy samozřejmostí a i v dnešní globalizované době tomu není jinak!!! Taky bych chtěl poděkovat panu
Suchému, který nechal renovovat pomník padlým v Martinově a paní Capouchové, která se tam stará o
květiny. V Zárybech provedl renovaci osobně náš zastupitel Mgr. Mga. Josef Faltus a o květiny se stará paní
Ročková. Všem moc děkuji za jejich iniciativu a péči o tyto památky. Vždy 11.11. na Den veteránů klademe
věnce k těmto pomníkům ve spolupráci s naší základní školou, abychom si tyto oběti připomněli, vzpomínejte
s námi!
Petr Mašek – starosta

Vážení a milí spoluobčané,
v minulém čísle jsme nejen vás ale i sebe tak trochu uvedli v omyl. Napsali jsme totiž, že projekt na výměnu
oken je v závěrečné fázi - myšleno před realizací. Bohužel se zdá, že je sice v závěrečné fázi, ale že je to spíš
jeho konec. Nechceme se vzdát tak rychle, proto si ponecháváme naději, že zbývá pár dní pro podání žádosti.
Byla by to škoda, kdyby se výměna nerealizovala, protože si okna výměnu již dlouho zaslouží. Když to
nedopadne dobře, doufáme, že nebude moc mrazivá zima, aby naše děti měly ve škole dost tepla, když už je
máme konečně všechny zpátky.

Distanční výuku jsme společně zvládli skvěle. Pro naše prvňáčky byl občas problém soustředit se. Moc
děkujeme rodičům ve všech ročnících za spolupráci a trpělivost při plnění úkolů při vzdálené výuce. Jedním
z úkolů bylo napsat, co mě ve škole baví. Potěšilo nás, že kromě odpovědí: „přestávky a fotbal“, jsme si mohli
přečíst:

autor textu: Matyáš Cincibus, 3. ročník

Přestože jsme ve škole zůstali bez dětí, chystali jsme se na Vánoce, vystřihovali jsme papírové objekty a
připravovali výzdobu oken a budovy.
Vánoční stromek nám pomohl nazdobit pan Krtek společně s panem Vackem. Svítící vločku nám nainstaloval
pan Brejcha. Děkujeme.
Myslím, že se jim to letos obzvlášť podařilo. V létě jsme si mysleli, že naše douglaska už nám ozdobu na
Vánoce neudělá. Nakonec se stromek zmátořil a tak po už čtrnácté jsme ho mohli rozsvítit, přestože jsme se
letos museli obejít bez vánočního vystoupení a příjemného setkání s Vámi.
Nyní jsme už pár dní ve škole. Dětem se moc povedli vánoční kolorovaní kapříci a prostorové papírové
vánoční stromečky. Těšíme se na Mikuláše a připomenutí adventních zvyků. Protože se děti nesmí sdružovat,
připravili jsme nejen pro děti ale i pro Vás Mikulášskou chaloupku a následně ji vystřídá Betlém v areálu
školy.
Ve čtvrtek nám napadl první sníh. Dětem i nám udělal velkou radost. Na sněhuláka sice nestačil, ale na malou
koulovačku ano. Na okamžik jsme všichni zapomněli na Covid a radovali se s čerstvě napadeného sněhu.
Těšíme se, že se na Ježíška v jesličkách přijdete do školy podívat a zazvonit si na zvoneček štěstí.
Přejeme Vám, abyste si štěstí cinkotem zvonečku přivolali a aby se Vám všem přání splnilo.
Všem, kteří se u nás zastaví i těm, kterým to třeba nevyjde, přejeme do nového roku 2021 hodně štěstí,
především pevné zdraví a Vánoce s vůní jehličí, purpury i skořice.
Těšíme se na společná setkání, tak jak jsme byli vždy zvyklí.
kolektiv ZŠ Záryby

Citát J. A. Komenského a vánoční kvíz k zamyšlení:
V listopadu jsme si připomněli 350. výročí od úmrtí J. A. Komenského.

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval minulost, znal přítomnost a předvídal
budoucnost.
Zkuste si odpovědět na otázky, které se vážou k vánočním svátkům. Pokud si nebudete s odpovědí vědět
rady, správnou odpověď najdete ve spodní polovině stránky.

Co znamená latinské slovo advent?
Proč se na sv. Barboru nosívala do chalupy větvička z třešně?
Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního stolu?
Z jakých důvodů se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky?
Ze kterých země pochází zvyk zavěšování větvičky jmelí v místnosti?
Z jakých dob se do dnešních dnů dochovala tradice vyvěšování jmelí,
čekání na zlaté prasátko, pálení purpury a přípravu obřadního pečiva?
7. Která původní přírodní událost je podstatou oslav vánočních svátků?
8. Z čeho se skládá tradiční český vánoční pokrm ,,muzika“?
9. Co bylo hlavní složkou oblíbeného pokrmu z pohanských dob – pučálky?
10. Jak se nazýval malý přenosný betlém, se kterým obcházely děti stavení?
11. Co je to myrha, kterou přinesli tři králové Ježíškovi?
12. Se kterým městem je spojen Jan Jakub Ryba, autor České mše vánoční?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ODPOVĚDI:
Příchod
Proto, aby svobodným děvčatům věštili, zda se příští rok vdají. Záleželo to na tom, zda větvička vykvete.
Protože by slepice neseděly na vejcích. Většina vánočních zvyků a pověr se totiž týkala hospodářství – zvířat,
polností, ovocných stromů, ale i počasí. Lidé si snažili rozumnými rituály (zvyky) zajistit hojnost a zdraví i do
dalšího roku.
4. Aby duše zemřelých předků našly cestu zpátky domů, ke stolu. Dokonce se pro ně i prostíralo.
5. Z Anglie. Dodnes mnoho rodin věří v jeho kouzelnou moc. Čím více bílých bobulek jmelí má, tím více štěstí na
vás prý v novém roce čeká.
6. Z dob Keltů
7. Zimní slunovrat – symbolizuje ho světlo a zapalování svíček.
8. Z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a meruněk, které rozvařily a okořenily a přecedily přes plátýnko.
Pak se přidala lžíce povidel, hrozinky, vlašské ořechy a nastrouhaný perník. Vše se povařilo a ,,muzika“ se
podávala horká na dřevěných miskách. Ještě na počátku 20. století nechyběla na žádném štědrovečerním
stole.
9. Hrách. Nechával se dva až tři dny klíčit – pučet, pak se opražil na omastku nebo na sucho a podával se na
sladko s medem či na slano se solí a pepřem. Na vánočních trzích pučálku prodávaly tzv. baby Pučálnice.
10. Je to skříňový betlém.
11. Je to sušená vonná pryskyřice z myrhovníku.
12. S Rožmitálem pod Třemšínem. Jakub Jan Ryba žil v letech 1765 – 1815. Rybova mše je obdobou jesličkové
hry přenesená na strukturu mše, zasazená do prostředí českého venkova, a to v českém jazyce. Brzy si získal
velkou oblibu a stala se symbolem českých Vánoc.
1.
2.
3.

HODNOCENÍ
Pokud jste nápovědu nevyužili, tak Vám gratuluji. Máte tradice Vánoc v malíčku.
Pokud jste nápovědu využili, mám radost, že jste se něco nového o Vánocích dozvěděli.

Hlavně Vám všem přeji pevné zdraví a brzký návrat do normálních kolejí života.
PaedDr. Miluše Nováková

Moji milí Zárybáci a Martinovští,
letošní zahájení Adventu v Zárybech bylo trochu jiné, než obvykle. Vy jste to ale nevzdali, nenechali jste se
odradit a přišli jste již popáté podpořit nevidomé a slabozraké děti z Nadace Leontinka na tradiční vánoční
jarmark. Rok, který je téměř za námi, byl složitý pro všechny z nás. A přesto nebo právě proto se v
jarmarečních stáncích sešlo tolik krásných vánočních výrobků od dětí i dospělých obyvatel Záryb a Martinova,
že jsem sama nevěděla, co si vybrat. Z každé ozdobičky, věnce nebo svícnu „voněly“ Vánoce a také energie
a péče, se kterou jste je vyráběli. Navíc letos do sbírky přispělo několik přímých sponzorů, což pro mne bylo
opravdu velkým překvapením. Je mi velkou ctí a radostí oznámit Vám, že celkový výtěžek letošní jarmareční
sbírky pro Leontinku dosáhl částky 48 500 korun. A to jen díky Vám! Jste úžasní a všichni si zasloužíte obdiv
a velké poděkování.
I letos tak společně naplníme myšlenku dětí a paní učitelek z mateřské školky „děti pomáhají dětem“ a
pomůžeme těm nejmenším na jejich startu do života. Vybraná částka poputuje do Středisek rané péče, která
se starají o děti s postižením zraku a s kombinovanými vadami od narození do 7 let. Za vybrané peníze budou
zakoupeny pomůcky, které stimulují zrak, hmat a zároveň rozvíjí motoriku a stabilitu dětí. Jde o speciální
ortopedickou podlahu, která je složená z dílů ve tvaru puzzle, různých barev a typů a tvarů povrchu. Děti po
ní mohou lézt, chodit, dotýkat se jí a ty se zbytky zraku i rozeznávat barvy. Více než dvacet barevných sad
„podlahového puzzle“ budou moci, díky Vám, poradkyně rané péče půjčovat přímo do rodin, aby je zrakově
postižené děti mohly využívat každý den.
Dovolte mi, abych Vám za všechny „malé objevitele pestrosti světa“ poděkovala za Vaši štědrost a popřála
klidné prožití Adventu, šťastné a veselé Vánoce a pevné zdraví v novém roce 2021.
Za malý tým Nadace Leontinka Radka Králová

„Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších…………….“
V této písni tomu tak asi je, ale u nás v Zárybech by určitě prosit nemusel. Jsem o tom přesvědčená, protože
naši spoluobčané a příznivci naší mateřské školy lásku v duších určitě mají. Znovu jsme se o tom přesvědčili
před první adventní nedělí na vánočním jarmarku.
Ale začnu pěkně od začátku.
Jak sami jistě víte situace v tomto školním roce nebyla vůbec příznivá a většinu plánovaných akcí v naší
mateřské škole jsme postupně rušili. Začátkem listopadu jsme se však domluvili s obecním úřadem, že si
rozsvěcení vánočního stromku a jubilejní pátý vánoční jarmarku pokazit nenecháme, a že ho uskutečníme i za
ztížených podmínek . Nastal čas se připravovat. Výroba předmětů k prodeji se doslova rozjela, oslovili jsme
i ochotné spoluobčany. Abychom dodrželi karanténní dobu, omezili jsme donesení výrobků jen do 20.11.
Jídlo a pítí bylo tentokrát zrušeno úplně. Obvykle vystoupení u stromečku bylo také přizpůsobeno stávajícím
podmínkám . Zúčastnilo se ho pouze 5 dětí jako zástupci MŠ, s ohledem na omezený prostor u mikrofonu na
obecním úřadě. Vystoupení se uskutečněno živým přenosem z místního rozhlasu a bylo doplněno nahrávkami
z CD. Vrcholem vystoupení bylo rozsvícení vánočního stromku na návsi a krásné živé troubení koledy Vítka
Morávka u rozsvíceného stromku, které uzavřelo celé vystoupení.
Milý Vítku moc Ti za tento krásný kulturní zážitek děkujeme a věříme, že nám zůstaneš příznivě nakloněn i
do budoucna.
Sobota 28.11.2020 od 14.00hod. byla ve znamení vánočního prodeje výrobků na jarmarku.
Pravda je, že jsem byla letos poněkud pesimistická a nevěřila jsem, že bude jarmark moc úspěšný a dnes už
vím, že ode mne bylo hloupé, že jsem Vám nedůvěřovala. Z tohoto důvodu jsem formou dopisu oslovila firmy
v blízkém okolí a požádala je o malý finanční příspěvek. V obou případech musím říct, že jsem zjistila, že i
v této těžké době jsou lidé solidární o laskaví. Nejprve k Vám našim milým a srdečným spoluobčanům. Moc
Vám děkujeme, že jste na jarmark přišli, že jste ohleduplně a podle pravidel přistupovali ke stánkům a také za
to, jak jste vykoupili naše zboží. Jste prostě úžasní a letos jste vytvořili neuvěřitelný rekord. Čistý zisk
z Vašeho nakupování na jarmarku byl totiž 29.500Kč.
Nevím, co na to říci, snad jen, že mám slzy v očích a že jsem pyšná na to, že budeme moci Leontince přispět
vysokým finančním darem. Tato částka totiž není konečná.
Velký dík patří také sponzorům této akce: firmě Borgy – 5000Kč, paní Brejchové 4000Kč, komunitnímu
centru 3000Kč, firmě Bazény Kostelec nad Labem, firmě B2, firmě Fous střechy, Jídelně na Marjánce,
restauraci Marten, rodině Pirklových a firmě Tesařík a Frank, kteří všichni poslali 1000Kč. Dohromady jsme
dostali od sponzorů 19.000Kč a tak můžeme přeposlat celkovou částku 48.500Kč. Za pět let, kdy podporujeme
nadaci Leontinka překročil náš příspěvek částku 100.000Kč- je to až dech beroucí, jak taková malá obec
může mýt tak „obrovské laskavé srdce“. Ještě jednou Vám všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáháte
vždy jednou za rok tuto akci uskutečnit moc a moc děkujeme. Jste báječní.
A my Vám za to přejeme, ať si užijete tak krásný advent jako děti zpívali v té naší písni:
„Věneček na dveře, za oknem sníh. Všichni se radují všude zní smích. Z domečků cukroví voní, za oknem
koledy zní. Dárečků víc nežli loni, ať krásně je o vánocích.“
A v roce 2021 dobré a pevné zdraví a abychom se mohli znovu bez obav setkávat a společně se bavit a žít.
Našim báječným spoluobčanům přeje za děti a kolektiv MŠ Záryby, příspěvková organizace Radka Blanárová,
ředitelka školy.

Mateřská škola Záryby…
Naše školková mašinka Berka je již nějaký čas v pohybu. Na konci září už byla v plné rychlosti. Uskutečnil
se projektový den, s malou technickou univerzitu, pro předškolní děti. Den se velmi vydařil a děti si ho
opravdu užívaly.
V měsíci říjnu jsme přivítali do naší obce nové občánky. Náš krásně rozjetý vlak byl bohužel přibrzděn
zhoršující se epidemiologickou situací v ČR a plánované akce jako drakiáda a dětský muzikál musely být
zrušeny. I přes nepříznivé podmínky jsme se ale nedali zastavit a nějaké ty akcičky pro děti stejně proběhly.
Společně jsme si v MŠ zadováděli během Hellowenskeho karnevalu. Školku nám krásně vyzdobili rodiče
s dětmi přinesenými dýněmi.
Náš školkový vlak se málem zastavil. Naštěstí díky spolupráci rodičů, kteří nám vyšli vstříc v době omezení
provozu z důvodu personálního oslabení, jsme jeli pomalu ale jistě dál. Tímto všem rodičům chceme ještě
jednou moc poděkovat za vstřícnost a pochopení. Berka se plně rozjela opět od listopadu, kdy jsme opět
v plném počtu začali chystat výrobky na jarmark. O tom Vám ale více napíše paní ředitelka Radka Blanárová
v samostatném článku.
V těchto dnech již netrpělivě čekáme na příchod Mikuláše, vánočně zdobíme naší školku a těšíme se na
Ježíška…….
Přejeme vám krásné a radostné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2021.
Eliška Podskalská

O času adventním a nejen o tom…..
Advent – z latinského „ADVENTUS“ znamená počátek liturgického – církevního roku. Je to období čtyř
nedělí před 25. prosincem, narozením Ježíše. Je to svátek pohyblivý a sloužil především křesťanům
k radostnému očekávání příchodu Spasitele a duchovní přípravě na Vánoce, Je to doba rozjímání a
dobročinnosti.
V středoevropské tradici je doba adventní dobou zklidnění. Odpovídalo to zemědělskému způsobu života,
kdy byly hotovy polní práce a vykonávaly se práce domácí – draní peří, tkaní, předení a šití.
Advent je i pro mě výjimečnou částí roku. A asi nejen pro mě. To období je (nebo alespoň bylo) pro
mnohé z nás hektické. Jen namátkou: Besídky ve školkách, školách, večírky na pracovištích, nákupy dárků,
dohánění restů v zaměstnání a já nevím, co ještě.
Proto pro mě bylo obzvláště milé a vznešené začít čas adventní v Zárybech. Advent tu začíná rozsvícením
vánočního stromu, kulturním programem a benefičním jarmarkem. Je to úžasná věc. A je to o lidech.
Kulturním program byl vždy opravdu bohatý – vystoupení trubačů, vystoupení dětí s jejich pásmy,
koncert nevidomých a pěveckého spolku „Zárybníček“, to vše úžasně předznamenávalo vánoční náladu.
V posledních letech trochou „pekla“ ozvláštnil tuhle akci Tomáš svojí přenosnou kovárnou. Ten oheň
kovářské výhně umocňoval to úžasnou atmosféru. Já i většina z nás obyčejně přijdeme „k hotovému“.
Nevidíme práci kolem a strávený čas těch, kteří se na celé akci podílejí. I postavení stánků, podia a ozvučení
prostoru dá práci.
Zvláštní částí je „Benefiční jarmark“. Ve stáncích se prodávají různé dobroty a ozdobičky. Vše bylo
vytvořeno, vyrobeno, určeno dobrovolníky v Zárybech a veškerý zisk byl odevzdán „Nadaci Leontinka“,
Nadaci, která podporuje nevidomé muzikanty.
A tak jsem se trochu bál, jak rozsvěcení stromku dopadne letos. Přece jen je jinak nežli roky minulé. Mé
obavy byly zcela zbytečné.
Záryby jsou Záryby a tahle benefiční akce má svoji tradici. Poprvé se uskutečnila v roce 2016 a její vrchní
velitelka Radka má povahu v pravdě buldočí. Když se k ní přidá Hanička a ostatní, dokážou i nemožné. Zatím
co na mnohých místech by hledaly pro zrušení důvody, u nás se hledaly způsoby. A našly se.
Když jsem se na obci ptal, zda rozsvěcení stromku bude, dostal jsem kladnou odpověď. „Bude. Radka to
má namyšleno! Vystoupení nevidomých hostů bude místním rozhlasem z nahrávky, vystoupení školkových
dětí z obecního úřadu přes mikrofon a stromek rozsvítí pan starosta a u stromku zahraje Vítek na lesní roh. To
bude v pátek 27.11. v podvečer. Druhý den bude jarmark. Všechny věci, které se budou na jarmarku prodávat,
musí být odevzdány do 20,11. na obecní úřad a půjdou do karantény.“
A jak bylo řečeno, tak bylo uděláno. V pátek v 17. hodin začalo tak, jako každý rok „Rozsvěcení
vánočního stromu“. Z reproduktorů zněly skladby našich hostů, nevidomých umělců, a rozhlasově vystoupily
děti z mateřské školy.
Povedlo se a byla to opravdu paráda. Venku rozsvítil pan starosta „Vánoční strom“ a večerem se linuly
úžasné tóny lesního rohu. V podmínkách, které dnes panují, to byl úžasný večer. V sobotu odpoledne se
uskutečnil „Benefiční jarmark“. Do stánku byly dodány věci z „Karantény“ a nabídnuty k prodeji. Jen se po
nich zaprášilo. Nevím, kolik se podařilo pro „Leontinku“ získat. Ale vím, že srdce zdejších lidí jsou na
správných místech a tlučou pro Záryby. A tak asi není co dodat. Jen snad to, že je štěstí, žít s takovými lidmi.
Přeji Vám všem pohodový a klidný advent.
S pokorou a úctou:
JUDr. Jan Bubeník
Jen malá poznámka ze zákulisí:
Od Haničky: „ Ale jedna věc mě dostala. Děti si byly na úřadě celé vystoupení zkusit 2x. Byly naprosto
v pohodě. A teď tam přišly, seřadily se mi u rozhlasu a povídaly si….(Radka někam odběhla). Jedna holčička
byla najednou bílá a dost nervózní. Ostatní děti jí uklidňovaly. Stále se bála, že něco zkazí. Nakonec jí jiná
holčička řekla: „Neboj se, ty jsi opravdu šikovná. Nezkazíš to.“ A pak dodala: „Já se bojím, že to zkazí paní
učitelka.“ Všechny to rozesmálo. Pak přišla Radka, Hanička pustila rozhlas a děti jely jako profíci.“

Nová tradice v Zárybech….
O rozsvícení a jarmarku je v tomto čísle napsáno dost. O čem chci psát já jsou zastávky, které celou tuto akci
doprovázely.
Díky daru rodiny Markových jsme získali dva krásné stromky. Pan Hrodek je zasadil do květináčů a dovezl na obě naše
zastávky. Od té doby si tam každý mohl dát svoji ozdobu, kterou si buď přinesl z domova nebo zakoupil na jarmarku.
Dnes zdobí naše zastávky Vámi krásně ozdobené stromečky. Zároveň jsou zde k dispozici nástěnky, na které si můžete
napsat přání. Celé tomu dominují plakáty z rodinné dílny Blanárových.
Celé mi to přijde jako fajn myšlenka a ráda bych z toho udělala naší malou – velkou tradici!
Na závěr bych Vám i já ráda popřála mnoho hezkého v příštím roce.
Hana Machová

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Vzpomínka na Zdeňka Adlu
Naše obec je nevelká, a tak pečlivě mapujeme jakékoli zmínky o Zárybech, popř. o Martinově,
v životopise každého člověka. V minulém Zpravodaji jsme si připomněli houslistu Vášu Příhodu,
který v Zárybech pobýval několik let ve vile Zámeček. A tentokrát se budeme věnovat místnímu
rodákovi, spisovateli, novináři, knižnímu grafikovi a ilustrátorovi Zdeňku Adlovi.
Zdeněk Adla se narodil 1. června 1910 v rodině místního košíkáře. V té
době již byla v Zárybech postavena obecná škola, a tak se mohl zařadit
mezi její první žáky. Ve studiu pokračoval na Měšťanské škole
v nedalekém Kostelci nad Labem. Později se učil písmomalířem a v roce
1928 nastoupil na Státní grafickou školu v Praze. V té době se začal
věnovat naplno žurnalistice a školu nakonec nedokončil.
Snad mi odpustíte, když pominu Adlovy životní peripetie,
zkušenosti, úspěchy i neúspěchy z období první republiky a druhé světové
války. Budu se věnovat především nám bližšímu období.
Roku 1949 se oženil se spisovatelkou Alenou Adlovou, která s ním
spolupracovala na mnoha knihách. Společně odcestovali do Moskvy, kde
působil Adla v letech 1951 až 1955 jako dopisovatel ČTK. Po návratu do
ČSR působil v časopise Květy a později zastával místo šéfredaktora
časopisu MATEŘÍDOUŠKA. Roku 1967 založil další dětský časopis
SLUNÍČKO. Moc dobře si vzpomínám na obálky těchto časopisů, které mi zpříjemňovaly dny, kdy
jsem byla jako dítě nemocná. To se mi to uzdravovalo…

Od začátku sedmdesátých let se Adla věnoval už jen literatuře pro děti a mládež. Snažila jsem
se zjistit počet knih, které napsal, a odhaduji, že jich bude kolem dvaceti. Dokonce napsal i jednu
knihu pro dospělé s názvem V mrazech jabloně nekvetou, v které najdete autobiografické prvky.

I v zárybské knihovně máme několik výtisků jeho knih: Hvězdy nad samotou, 100 kapek,
Koukej, bráško!, Kouzelníkova zahrada, nebo Obrázky z českých dějin a pověstí. A kdyby jen to.
V nejtmavším koutě, kam mohou jen naše knihovnice, byly objeveny další poklady: staré výtisky
časopisu Mateřídouška a hlavně korespondence mezi spisovatelem a tehdejší ředitelkou školy
v Zárybech Alenou Štemberovou.
Ve školním roce 1977/78 žáci místní školy připravili pod vedením paní ředitelky inscenaci
pohádky Zdeňka Adly. Autor přijal pozvání a pár dní po představení své dojmy vyjádřil v dopise
paní ředitelce: „ Byl jsem vzrušen a překvapen tím, co jste se svými dětmi dokázala. Obdivuji na Vaší
inscenaci především bohatou nápaditost a smysl pro humor a u dětí pak herecký elán. Oceňuji také
velikou námahu, kterou jste provedení všichni věnovali. Překvapilo mne
i to, jak se Vám zdařil i výtvarný doplněk. (Kdepak jste sehnali tak
schopné a obětavé výtvarníky?) Viděl jsem inscenace svých pohádek
v televizi, na profesionálních scénách a slyšel v rozhlase, ale musím
přiznat, že Vaše provedení se jim nejen vyrovnalo, ale ve svěžích
nápadech bylo dokonce lepší.“
Autor dětských knih se tehdy vrátil do své rodné obce, navštívil děti ve škole, která byla tou
jeho první školou, a určitě zanechal čerstvější stopy, než ty, které patřily k jeho dětství.
Zdeněk Adla zemřel 29. srpna 1990 v Praze.
tetička vzdělavatelka Petra Imlaufová
Článek vznikl za vydatné pomoci knihovny v Zárybech.
Další zdroje informací:
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/ADLA_Zden%C4%9Bk_1.6.1910-29.8.1990
http://www.nakladatelstvimillennium.cz/adla-zdenek/

Obec baráčníků Záryby
přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních
svátků, pohodu, pevné zdraví
a úspěšné vykročení do roku 2021

Co se děje za zavřenými dveřmi KCZ?

Zdravíme všechny naše pravidelné návštěvníky, které teď vídáme jen on-line nebo vůbec. Chybíte nám a
doufáme, že situace nepotrvá navěky a my se v našem komunitním domečku budeme opět potkávat, místo
abychom se snažili vzájemně vyhýbat.
Využíváme tuto situaci alespoň ke zvelebování a úpravám, na které není při běžném provozu čas. Kromě
drobných úprav zahrádky, která nám doufám na jaře krásně rozkvete, jsme po dlouhých úvahách zbourali
krb v horním patře. Krb byl jen na okrasu, topit se v něm nedalo, a tak udělal místo pro regál na keramické
výrobky našich nadaných výtvarnic. Vzhled horního patra celkově prošel velkou proměnou. Zásluhu na tom
má především Verča, která v KC vede Herničku a klubík Rybičky pro nejmenší. Z brandýského Matýska
zapůjčila dětský nábytek, uklidila hernu a děti se teď mezi hraním učí i kultivovaně stolovat. Děti z Rybiček
jsou první, kdo se během prosince do KC vrací. Přibyla tedy i sváteční výzdoba, aby se společně naladily na
advent.
Letos v komunitním centru nemohlo proběhnout tradiční společné tvoření výrobků na vánoční jarmark. A
tak, abychom se zapojili, jsme my ženy z KC rozšířily prodejní sortiment alespoň svými domácími výrobky.
Zároveň Komunitní centrum Záryby finančně přispělo do sbírky pro Nadaci Leontinka, kterou každoročně
organizuje MŠ Záryby. Odměnou nám byl dětský rozhlasový mini koncert, který se nám moc líbil a rozezněl
v nás zvonek blížících se Vánoc.
V našich hlavách se rodí další nápady na vylepšení jak samotného KC, tak na rozšíření nabídky našich kurzů
a kroužků, abychom uspokojili poptávku. Co jde, to nyní realizujeme, abychom byli připraveni na váš
návrat. Některé plány si zatím necháváme jako překvapení a věříme, že se v domečku na návsi budeme zase
brzy setkávat.
Přejeme vám, abyste si následující sváteční týdny užili. Jistě to půjde samo, díky všudypřítomné záři
vánočních světélek a vyzdobeným zastávkám, které nyní krášlí naše malebné vesničky.
za Komunitní centrum Záryby
Zuzana Vrchotová

Adventní rozjímání
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je pět a večer už začal, jen praskání ohně je slyšet…zněla
při loňském rozsvěcení vánočního stromu jedna z písní Evy Farny, kterou zpíval Zárybníček…
Broukám si ji na svých procházkách podzimním lesem, kdy cítím vůni listí, borovic, užívám si spolu
s fenkou maďarského ohaře Doly radost z pohybu, tedy já jdu a ona mě tryskem obíhá. Každý, kdo má
čtvernohého kamaráda, ví, že pro pejska není větší radost a štěstí, nežli procházka. Vyrábíme si tedy endorfiny,
hormony štěstí, a při tom vzpomínám, medituji nebo jen tak dýchám…
Na horách, odkud pocházím, jsem se něco nachodila do školy, do hudebky, na turistické výlety, k babičce,
za kamarádkou…5 km byl kousíček a pravidelná denní norma. Procházky údolím řeky Kamenice miloval můj
táta, údolím říčky Bílé Desné až k Protržené přehradě jsme chodívali s babičkou, dědou a maminkou na
borůvky. Říčka Desná má i v parném létě hodně osvěžující teplotu, ale nejvíc chutná, když seběhnete z kopce,
kde jste v potu tváře otáčeli a hrabali seno, a ponoříte se pod splav. Živá voda z lesa mě přitahuje přímo
magicky, koupu se, kdykoliv zavítám v létě na hory…Můj děda v tom údolí Bílé Desné pekl chleba, byl pekař
stejně jako jeho tatínek, což už já znám jen z vyprávění, kdy velký dům vyhřívala pekařská pec ze sklepa a
celý dům voněl chlebem a hřál…Krajina mého dětství, místa mého srdce…každý taková místa máme, kde je
nám zase…náct, kde jsme doma, kam se ve vzpomínkách vracíme a kde je nám teplounko na duši..
A u řeky u splavu bydlela paní Růženka, které na zahradě v létě voněly noční fialy, floxy, a růže…a která
začínala líčení jakékoliv životní trampoty či průšvihu: „Musím se Ti, Alenko, pochlubit, jak jsem chytrá“…a
končila – „Lepším k sobě.“ Na všem dokázala najít něco, z čeho je možno se radovat…
A třpytící se Jizera po ránu, zátoka U plechových kačen…a na louku hrdě vychází srnec…a Labe, nad
kterým vychází slunko, přeletí racek a párek kachen, zahřaduje bažant a ryba napne vlasec…
Už koníček pádí a zůstane stát, až v tý zemi mládí, kde já žiju rád…zpíval Waldemar Matuška… Zpíval
konvalinkám vodopád, vodopád a lidi zapomněli lhát, nenávidět, trápit se a bát…zpívali Yveta Simonová a
Milan Chladil v Pohádce konvalinkám…
Krásný advent, ať se vždy dokážeme radovat z toho, co máme na dosah, ze zdánlivě obyčejných a
samozřejmých věcí, teplá kamínka, ve kterých praská dříví, stůl, voňavý chléb, pes-kamarád a ruka, která
pohladí…
Alena Morávková
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Pionýr Záryby…
Jak nám začal pionýr? No…. V září nám začaly schůzky, na které se přihlásilo spoustu nových dětí, ze kterých
máme velkou radost. Bohužel jsme se z plné klubovny neradovali moc dlouho. Covidová situace nám nejprve
nedovolila scházet se v plném počtu, ale to jsme si poradili a schůzky rozdělili, abychom se mohli scházet.
Bohužel jak všichni víme, se situace zhoršila a nám byla činnost pozastavena. To se nikomu nelíbilo a začal
se mi v hlavě rodit nápad jak s dětmi zůstat v kontaktu. Netrvalo dlouho a všichni naši členové našli ve
schránkách dopis, s nabídkou online schůzek. První schůzka nebyla zrovna přeplněná a tak jsem přemýšlela
zda pokračovat, ale nakonec jsem se nedala odradit a další on-schůzky už probíhaly více méně v plném počtu.
Navíc k některým členům se přidali i sourozenci a rodiče a povídání s tvořením přes
web jsme si užívali ve velkém počtu. Nebyli bychom ale správní pionýři, kdybychom
jen seděli doma. Tak jsem pro děti připravila malou stezku lesem. První stezka měla
velký úspěch a tak nezůstalo jen u ní . Ted už se všichni moc těšíme na první
společnou schůzku, která se snad uskuteční ještě před Vánoci …….. tak snad
v příštím roce bude lépe a budeme se vídat pravidelně a na živo!!!
Hodně štěstí a zdraví všem za celý Pionýr
Záryby přeje Eliška

Myslivost na podzim.
Podzim je čas, kdy v přírodě dochází k značným změnám. Louky jsou zpravidla podruhé pokoseny a tráva
na jich je nízká. Pole jsou sklizena, zorána, některá jsou oseta. Jistí ze stromů spadalo, nebo spadává.
To vše je pro zvěř značná změna. Zvěři ubylo potravy jak do množství a kvality, tak do její pestrosti.
Značně je omezen i úkryt zvěře. Pro predátory je daleko snazší kořistí.
Moudrý „Zákon o myslivosti“ na tento stav pamatuje. Nazývá jej „doba nouze“. I když jej nijak blíže
nespecifikuje, ukládá „uživateli honitby“, v našem případě „Mysliveckému spolku Záryby“, abychom zvěř
přikrmovali.
V krmelcích (lidově jesličkách) přikrmujeme zvěř srnčí – seno, oves, dužnatá krmiva, vlhké kaštany. Do
nízkých krmelečků dáváme seno pro zajíce a divoké králíky. I ti mají rádi dužnatá krmiva, jablka i zelí.
Do zásypů sypeme bažantům, případně kachnám především zrní a plevy. Jsou to „hrabaví“ a potřebují
hrabat. I tady je dobré zpestřit jejich jídelníček třeba burákem, či cukrovkou.
I letos se nám podařilo zajistit dostatečné množství krmiva. Zvěř ani v „době nouze“ nebude strádat.
Přikrmujeme pravidelně a v dostatečném množství.
V minulých letech se u některých rodičů s dětmi stalo milým zvykem, že na Štědrý den uskuteční
vycházku ke krmelci, či zásypu a zvěři přilepší. Ona je to v Zárybech tak trochu tradice. Před cca 40 lety
s mysliveckou osvětou a se štědrodenním přilepšením zvěři dětmi začal tehdejší myslivecký hospodář, pan
Školák. Budeme rádi, když se v této tradici bude v naší honitbě pokračovat.
První sobotu v listopadu jsme v náročných podmínkách uskutečnili první letošní bažantí hon. Po dobrém
jarním toku a zahnízdění bažantů, výborných podmínkách v letním období jsme byli plni očekávání.
Hon se zdařil. Ulovilo jsme 15 bažantích kohoutů. Dalo by se ulovit mnohem víc, ale hospodář a předseda
spolku, kteří hon vedli, tohle množství považovali za dostatečné. Ano. Je třeba myslet na zadní kolečka
Všichni bažanti byli „dobří ve zvěřině“ a s dlouhými klíny.
Králem honu byl jednoznačně vyhlášen Toník Slánský. Střeli 4 bažanty a spotřeboval pouze 5 nábojů.
Děti ve školce, kam chodí přednášet o myslivosti mají dobrého učitele. Jak myslivce, tak střelce.
Jedno zjištění bylo nad jiné příjemné. Na jaře se k ozdravění chovu vypouštěli bažanti. Několik kohoutů
mělo na hlavě specifickou kresbu.
Na výřadu byli dva kohouti s touto kresbou. Ale lišili se velikostí ostruhy (zadní drápek na stojáku). Jeden
kohout měl ostruhu krátkou, byl letošní, Ostruha druhého byla delší. Byl to starší kohout. Je to potvrzení toho,
že vypouštět bažanty na jaře má smysl, že spolek svou práci dělá dobře. A to je dobře!
„Lovu zdar“
Za myslivecký spolek Záryby:
JUDr. Jan Bubeník
INFORMACE
Myslivecký spolek se omlouvá a oznamuje, že se v roce 2021 neuskuteční „Tradiční myslivecký ples“.
Důvodem je současná virová pandemie. Snad příště bude líp.
V případě, že se setkáte se zvěří poraženou na vozovce, či jinak uhynulou, volejte prosím telefon
730 540 141. Děkujeme!
Myslivecký spolek Záryby z.s,

Krátce o tom, jak Soptíci „nesoptí“.
Po prázdninách v září jsme se znovu sešli s našimi malými hasiči, abychom obnovili činnost. První setkání
bylo příjemné s připomenutím některých dovedností a se seznámením s novým vybavením. K večeru jsme si
opekli vuřty k večeři, a když se setmělo, promítli jsme si v klubovně kreslený film. Někteří po filmu odešli
domů a s ostatními jsme přespali v klubovně až do soboty.
Moc společných schůzek jsme si ale neužili. Situace se začala znovu zhoršovat a naše schůzky vydržely jen
do té doby, dokud mohly být uskutečňovány venku na zahradě u klubovny. Koncem října jsme museli schůzky
opět zrušit. Rozloučili jsme se se Soptíky domácím branným závodem, po jeho ukončení obdrželi
spravedlivou sladkou odměnu. A od té doby Soptíci NESOPTÍ. Je nám to moc líto.
Když všechno dobře dopadne, věříme, že se znovu uvidíme po vánočních prázdninách v lednu 2021.
V tomto roce jsme se zúčastnili pouze jediné soutěže a tou byla výtvarná soutěž PO očima dětí.
Vyhlášení proběhlo poněkud se zpožděním a my jsme se dověděli výsledky až teď v podzimních měsících.
Ze všech poslaných výtvarných prací se šest umístilo ve svých kategoriích na prvních třech místech, což je
velmi pěkný úspěch a autorům velice gratulujeme. Autoři výherních obrázků obdrželi zaslouženou odměnu
a my věříme, že jim udělala radost.
Všem malým Soptíkům přejeme krásné a zdravé adventní dny, radostné prožití vánočních svátků a šťastné
vykročení do již „obyčejného a zdravého“ roku 2021, abychom si ho mohli naplno společně užít.
A Vám naši milí spoluobčané přejeme klidné a spokojené Vánoce a nový rok 2021 bez obav a nepříjemných
zážitků vedoucí oddílu zárybští Soptíci.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Fotbalový lockdown nebo knock down????

V dnešní době je sice lepší být negativní než pozitivní, že??!! Ale já začnu zvesela!
V září a v říjnu se nám na hřišti sešla hromada dětí a byla radost sledovat, jak se velkými kroky každý trénink
zlepšují, jsou rychlejší, přesnější, seznamují se s pravidly hry, anebo z nich rostou zkušení fotbaloví mazáci.
Měli jsme i krásné počasí a venku se nám moc hezky trénovalo. Všichni trenéři si užívali parádního začátku
sezóny a jejich svěřenci během mistrovských utkání stříleli jeden gól za druhým! Soupeři k nám již začínali
jezdit s obavami, kolik zase dostanou naloženo. Ostatně všechny výsledky jsou k dispozici na FB stránkách
Sportovní areál Záryby, kde je můžete pravidelně sledovat.
Pokračovaní asi tušíte …. Bohužel přišla druhá vlna zákazů, opatření a omezení a my jsme opět museli hřiště
opustit. S ostatními trenéry pevně doufáme, že děti jen nesedí doma, ale že také někde běhají s míčem anebo
i bez něj a pilně trénují. Uvidíme, až nás zase pustí na hřiště! Pak se všechno ukáže.
Tuto nedobrovolnou pauzu jsme ale dokázali skvěle využít a zorganizovali jsme podzimní brigádu. Na hřiště
se i přes všechny restrikce sneslo dost listí (asi si může dělat co chce…) a tak jsme nastoupili s hráběmi a dali
se do práce. Účast nás velmi mile překvapila!!!! Musíme tímto poděkovat všem rodičům a dětem, kteří přišli
a pomohli nám. Udělal se velký kus práce a na nás čeká krásně uklizené hřiště. Moc také děkujeme ostatním
pomocníkům – starším i mladším fotbalistům a jejich rodinným příslušníkům. Vážíme si každé pomocné ruky.
Výsledek je úžasný.
Brzy na shledanou na hřišti!
Ivana Carmine

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci listopadu a prosinci oslavili a oslaví své významné jubileum

50 roků

26.12. Jitka Marková

70 roků

28.12. Ivanka Capouchová

80 roků

23.11. Mikuláš Sekerák
29.12.Jaroslav Včela

83 roků

26.12. Eduard Vršovský

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
NAROZENÍ MIMINEK

V měsíci říjnu se rodičům Lence Maškové a Jiřímu Krumpolcovi narodila dcera Kristýna.
Malé Kristýnce a jejím rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ÚMRTÍ

První smuteční zvonění v naší obci, v měsíci říjnu patřilo panu Bohuslavu Brůžkovi, který zemřel dne 25.10.2020
ve věku 80 let. Po roce 1989 patřil mezi první podnikatele v Martinově. Nezapomenutelný byl jeho humor při setkání
s kamarády, kdy každého dokázal rozesmát. Vnoučata a pravnoučata v něm jeho odchodem, ztratila skvělého parťáka.
Rodino, cítíme s vámi!

Sousedé,
Marek Salač zemřel.
Táta, manžel a syn odešel mladý po statečném boji se zákeřnou nemocí.
Většina z Vás ho znala od dětství a víte, jaký byl. Neproniknutelný a rezervovaný na první pohled, uvnitř člověk plný
vášně, s brilantním úsudkem, zvědavý a hledající. Sportovec, který miloval lov a hokej. Gentleman, který uměl bavit
společnost. Především to ale byl chlap, který se dokázal postarat o své blízké, a který podal pomocnou ruku, když bylo
potřeba.
Chci Ti, Marku, za sebe poděkovat, že jsme se potkali. Chybíš nám, Lovče, ale omluvenku máš bohužel neprůstřelnou.
Zdravím Tě naposled, Příteli
Josef F.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
PODĚKOVÁNÍ

Rodina Salačova děkuje za veškeré projevy soustrasti.

Záryby nejen slovem – rozsvícení, jarmark a zastávky…
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