Zpravodaj
obce Záryby
4 -2021
Fotbalový kemp Záryby 4. ročník
Tak už to zase začalo …. Školní rok se rozběhnul nebývalou rychlostí, všechny dětské sportovní kluby, hudební
kroužky a výtvarné dílny vítají své malé svěřence s otevřenou náručí a všichni pěvně věříme, že to tak i zůstane.
My se přeci jen ještě malinko ohlédneme za letními prázdninami. Na konci srpna se konal již 4. ročník Fotbalového
kempu Záryby. Řeknu vám, když jsme seděli nad plánováním úplně prvního ročníku, brali jsme to jako takový test, zda
by s dětmi šlo udělat takové ,,domácí“ soustředění. A ono se to již stalo takovou malou tradicí – rodiče se ptají již
v průběhu roku, zda bude další ročník a děti se těší, co pro ně opět vymyslíme. Tento rok jsme jim zase dali pořádně do
těla – měli jsme spoustu možností trénovat taktiku, dovednosti, zlepšovat kondici atd. Všechny naše týmy teď v září
postoupily do nových kategorií, tak se nám tréninkové bonusy budou hodit! Opět jsme na kempu měli naše oblíbené
hosty – Klokany Pepu Jindřiška a Romana Valeše. A řeknu vám tajemství – tihle borci už k nám nejezdí jen
s podpisovou kartičkou na decentní rozhovor s dětmi! Už si berou i všechno ,,náčiní“, rovnou skočí do tréninkového a
ukáží našim dětem, co umí. Dokonce dochází i na vyhrocené zápasy a lítání v dešti
jako malí kluci!!!! A to na nich
máme nejradši.
Také jsme se vydali na výlet do Prahy – jeli jsme omrknout stadion pražské Slavie – no, mají to tam hezké …. Nadchlo
nás hlavně krásné muzeum a skvělý průvodce, pan Václav Petrák, legendární slávistický kustod. O Slavii vyprávěl
s takovou láskou a nadšením, že i zarytí Sparťané poslouchali….
Dalším zpestřením kempu bylo vystoupení úžasné Elišky Matouškové, která pracuje u Policie jako psovod a
vyhledávač výbušnin. Eliška nám ukázala práci s pejsky – co dokáží, jak probíhá výcvik apod. Pár statečných se mohlo
stát i figuranty při hledání drog. Všichni byli nadšení a nedošlo k žádné újmě na zdraví (ani psím, ani dětském!!!).
Kemp byl jako každý rok zakončen Olympiádou, která prověřila všechny nabyté dovednosti a děti s chutí soutěžily o
krásné sošky a medaile.
Teď jsme již v polovině září a fotbalová sezóna je v plném proudu. Děti trénují 2x a ti nejstarší 3x týdně a o víkendech
absolvují mistrovská utkání. Tento rok bojujeme v kategoriích Mladší přípravka, Starší přípravka a Mladší žáci. Tímto
děkujeme za podporu všem rodinným příslušníkům a ostatním fanouškům. Velmi si vážíme času, který nám věnujete.
Mějte se všichni krásně a AHOJ na hřišti!
Za trenérský tým mládeže Ivana Carmine

Hospodaření obce Záryby v období 1.- 8. 2021
Příjmy:

v tis. Kč

v tis.Kč

rozpočet po změnách

Daň - ze záv.činnosti

čerpání

3 256,00

- z příjmů fyz. osob ze sam.výd.čin.

1 528,00

60,00

59,00

326,00

263,00

- z příjmů práv. osob

2 265,00

2 317,00

- DPH

6 439,00

5 057,00

- z příjmů fyz. osob z kap.výnosů

Poplatek za likvidaci komunálních odpadů

650,00

549,00

Poplatek ze psů

10,00

15,00

Daň z hazardních her a odvod z VHA

93,00

88,00

127,00

127,00

Správní poplatky a popl. za odnětí
Daň z nemovitosti

1 500,00

1 330,00

Daň z KÚ na státní správu

239,00

159,00

NI př. transfér od krajů

176,00

176,00

NI př. transfér ze všeob.pokl. st.rozp.

197,00

197,00

1 236,00

393,00

Nájemné z nemovitostí, přijmy z pronájmů
Nájemné z pozemků a ostatní příjmy
Náhrada za třídění od EKO-KOMu
celkem
Výdaje:

14,00

37,00

220,00

165,00

16 808,00
rozpočet

Silnice
Cyklostezka, oprava chodníků

12 460,00
čerpání

640,00

60,00

1 400,00

106,00

Vodovod

440,00

356,00

Kanalizace

388,00

74,00

Drobné toky

170,00

41,00

Vodní díla

60,00

0,00

Mateřská škola

1 320,00

691,00

Základní škola

1 860,00

1 024,00

Školní jídelna

269,00

125,00

Knihovna

46,00

29,00

Ostatní záležitosti kultury

15,00

9,00

680,00

0,00

Místní památky
Rozhlas, zpravodaj

41,00

4,00

SPOZ

50,00

20,00

Sportovní zařízení v maj. obce

10,00

0,00

Ostatní sportovní činnost

110,00

110,00

Zájmová a spolková činnost

490,00

370,00

Zdravotnictví
Veřejné osvětlení
Územní plán

46,00

16,00

1 160,00

1 044,00

750,00

181,00

1 206,00

350,00

284,00

144,00

1 204,00

769,00

Svoz tříděných odpadů

540,00

400,00

Asanace starých skládek

180,00

0,00

Komunální služby
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz komunálních odpadů

Veřejná zeleň

2 051,00

1 480,00

Pečovatelská služba

15,00

12,00

Podpora krizového řízení a nouz.plánování

30,00

9,00

230,00

79,00

Požární ochrana - dobr. část
Obecní zastupitelstvo

1 134,00

671,00

Činnost místní správy

2 021,00

1 133,00

115,00

46,00

50,00

26,00

Výdaje z úvěr. fin. operací a služby peněž. ústavů
Pojištění
Ost. fin. operace - nespecifikované rezervy
Celkem

ing. Jiří Kutílek
správce rozpočtu

181,00

0,00

19 186,00

9 379,00

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta obce Záryby podle § 15 odst 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb: Volební místnost V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁRYBY č.p. 30.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací
lístky jiné.
Petr Mašek – starosta obce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří ještě dle Obecně závazné vyhlášky obce Záryby č.1/2016 neuhradili
poplatek pro rok 2021 za odstraňování komunálního odpadu a poplatek za psy, aby tak učinili. Podle vyhlášky
je povinnost uhradit poplatek do konce února a nebo minimálně polovinu poplatku za TKO a celou částku za
psy do konce února. Druhá polovina poplatku je potom splatná do konce září. Poplatek ve výši 650,- Kč za
trvale hlášenou osobu a nemovitost kde není hlášena žádná osoba a poplatek 50,- Kč ze psa a 75,- Kč za
každého dalšího můžete zaplatit buď převodem na účet obce č. 6524171/0100 s VS čísla domu a roku a nebo
v úředních dnech hotově na obecním úřadě.
Ing. Jiří Kutílek - správce rozpočtu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nebezpečný odpad a elektroodpad
Oznamujeme, že v sobotu 2.10.2021 budou před bývalým obecním úřadem od 7:00 do 10:00 hod. přistaveny
kontejnery na plasty, nebezpečný odpad a elektroodpad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TJ Záryby - oddíl kopané, děkuje firmě BMD stav s.r.o za přívod nové elektřiny do kabin.
Lucie Cikánová

Fotky ze seznamovacího dne 10. 9. 2021

Vážení spoluobčané,
školní rok jsme slavnostně zahájili. Zúčastnili se všichni žáci, učitelé, rodiče i hosté. Nastoupilo nám devět
prvňáčků. Třikrát jsme se otestovali a teď už jedeme naplno. Za pěkného slunečného počasí jsme se vyřádili
při seznamovacích hrách a při plnění úkolů ze zdravovědy, přírodovědy, ekologie, sportu a výtvarného tvoření.
Nejvíce se dětem líbilo obvazování a třídění odpadu. Zároveň jsme v tento den zahájili sběr papírů. Rodičům
děkujeme za aktivní spoluúčast. Peníze ze sběru použijeme na nákup míčů a sportovního náčiní.
V prvním týdnu si děti sdělovaly zážitky z prázdnin. S některými Vás seznámíme v následujících ukázkách
od žáků čtvrté třídy.
Prvňáčkové se fotili nejen první den, ale pózovali i před profesionálním fotografem, který je fotil pro MF
DNES. Jejich zveřejnění se uskuteční 8.10. 2021.

Nejen prvňáčkové mají nově základy informatiky, ale Informatiku budou mít od letošního roku všichni žáci,
protože došlo k úpravě Školního vzdělávacího programu.
Nyní opakujeme učivo předcházejících ročníků a plánujeme návštěvu divadla a planetária.
Nejdůležitější akcí pro školu bude veřejné projednání dostavby školy, které se bude konat 21. 9. 2021 od 18.
00 v místní sokolovně. Věříme, že se bude projekt realizovat.
Nejbližší akcí, kterou připravujeme je oslava svátku sv. Václava a 1100. výročí sv. Ludmily.
Žákům přejeme pokračování v úspěšném startu, rodičům hodně radostí ze svých dětí a Vám všem příjemný
pestrobarevný podzim.
Kolektiv ZŠ Záryby

O svých prázdninách napsali a nyní se podělí o své zážitky s vámi:
Sofie Kotalíková: Safari
O prázdninách jsem byla s tátou ve Dvoře Králové a zjistila jsem, že je tam i Lví safari. S babičkou jsme byli
ve Zmrzlinárně Ralsko v Mimoni. Mají tam přes 100 druhů zmrzlin např. svíčkovou, asfaltovou, atd. Na
Kokořínsku jsem lezla po skalách. Navštívila jsem i zříceninu hradu Zvířetice, kde jsem hledala a našla poklad.
Hledání bylo docela náročné, protože byla největší bouře, jakou jsem kdy zažila.
Katka Hrodková: Na anglickém táboře
Začátek prázdnin jsem prožila na anglickém táboře. Naučil mě spoustu věcí. Druhý tábor byl Funatic club.
Byla jsem v oddílu Tancuj s námi. Potom jsem byla na cyklistickém táboře. Ujeli jsme 36 km do Toušeně.
Konec prázdnin jsem si užila na gymnastickém kempu. Rozdělili jsme se do družstev lvů, tučňáků, klokanů a
pand. Naučili jsme se hod, skok, běh a další disciplíny. A pak jsme soutěžili v týmech o medaile. Získala jsem
tři.
Barunka Kuchařová: Prázdniny na koni
O prázdninách jsem byla na koňském táboře. Moc se mi tam líbilo. Byla tam se mnou moje nejlepší kamarádka
ze třídy. Nejdřív jsme se starali o koně a pak jsme i jezdili, super! Jednu noc jsme měli „bojovku“, byla dost
strašidelná, hodně dětí se bálo. Na konci tábora jsem byla smutná, že už končí. Určitě bych tam jela znovu.
Jakub Carmine: Žraloci v Barceloně
S rodinou jsme si řekli, že poletíme do Barcelony. V letadle to bylo moc hezké. Přiletěli jsme a počkali na
taxík, který nás odvezl do hotelu, kde jsme si vybalili. Než jsme šli k moři se vykoupat, dali jsme si výbornou
pizzu. U moře byla psí pláž. Navštívili jsme super akvárium, kde byli žraloci, rejnoci a jiné ryby. V pondělí
jsme odletěli domů a prázdniny dál pokračovaly.
Anička Beňáková: S rodinou v Chorvatsku
V létě 14 dní po vysvědčení jsme jeli do Chorvatska. Cesta tam trvala 12 hodin. Když jsme dojeli do cíle, šli
jsme se s maminkou a sestrou podívat do apartmánu. Táta zatím vybíral z auta tašky a kufry. Když táta donesl
do apartmánu poslední tašku, maminka se nás zeptala, jestli nemáme hlad. Všichni jsme přikývli a vyrazili do
restaurace. Po večeři jsme se byli s tátou vykoupat v moři. Ráno po snídani jsme jeli na pláž ve člunu. Na
pláži jsme si to užili, pořádně vykoupali a vraceli jsme se do apartmánu. Cestou jsme zažili metrové vlny. Táta
musel hodinu vylévat vodu ze člunu.
Nikolka Piatková: Slovensko na čtyřkolkách
O prázdninách jsme jeli na Slovensko do Tater. Bylo to báječné, proč? Protože jsme jeli na čtyřkolkách. Bylo
to super, je to lepší než kolo. U babičky na Slovensku jsme byli na místě, kde se vyrábí čokoláda. Když jsme
přijeli domů, koupali jsme se v bazénu.

„ Od pohádky klíček mám….“
Pohádkový klíček otevřel dveře naší školky 1.září po prázdninách a my jsme mohli znovu přivítat naše děti – kamarády,
na které jsme se již moc těšili. Děti přišly se spoustou zážitků z letních prázdnin a s nimi přišly i nové děti, které nám
zaplnily prázdná místa po našich předškolácích. Ti již touto dobou usedli do školních lavic. Víme, že každý i my dospělí
se na novém místě necítí ze začátku moc dobře- obzvlášť, když tam nemá nikoho známého. A protože se snažíme novým
kamarádům zvykání si u nás ve školce usnadnit, mohou v prvním měsíci podle potřeby vstupovat s nimi do třídy také
jejich rodiče pokud dodrží naše hygienické opatření. Nové děti si pomaloučku zvykají na prostředí školky a po měsíci
září již budeme plně zařazovat plánované aktivity letošního školního a třídních programů.
Máme za sebou již první dva týdny nového školního roku, v kterém máme také naplánováno spoustu mimoškolních
aktivit , projektových dnů, divadla a účast na společenských aktivitách v obci. Budeme doufat, že vše v tomto školním
roce budeme moci realizovat. Nové děti se postupně zapojují do nabízených aktivit a seznamují se se staršími kamarády
ve třídách a ty bych ráda pochválila – chovají se ke svým novým kamarádům velmi pěkně, jsou k nim ohleduplní,
respektují jejich neznalost našich pravidel ve třídě a snaží se jim pomáhat.
Název tohoto článku napovídá, že nás čeká „ pohádkový rok“. Ano v tomto školním roce nám celý jeden integrovaný
blok zaštítí vždy jedna z klasických pohádek, s kterou se sblížíme a na konci ji budeme dobře znát a děti ji zvládnou
odvyprávět či zdramatizovat. To ovšem nic nemění na tom , že bychom při tom nezískávali další informace a poznatky
v oblastech předčtenářské, předmatematiké, grafomotorické, orientační prožitkové přírodovědné a podobně . Jen bude
vše obaleno příjemnou pohádkovou motivací. No a jak se nám tento záměr daří, o tom Vás budeme informovat zase
příště.
Ps. Ještě by jsme všechny rádi pozvali na další ročník rozsvěcení vánočního stromečku na návsi – termín je již známý a
to pátek 26.11.2021 od 17.00hod. – budeme věřit, že nám to vyjde a nic nám tuto akci letos nepokazí. Těšíme se.
Krásné podzimní dny všem přejí děti a personál Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace.

Soptíci se znovu schází a mají co dohánět.
Krátká zpráva z řad malých hasičů. Se začátkem školního roku jsme obnovili naši činnost po prázdninové přestávce.
První schůzka se konala hned 3.září . Měli jsme z ní radost sešlo se nás hodně a ještě se k nám přidali noví kamarádi,
kteří to s námi chtějí také zkusit. Hned od začátku jsme museli začít pilně trénovat a připravovat se, protože máme před
sebou v podzimní části tři závody a přerušení z doby covidové udělalo svou neplechu zejména u mladších soptíků –
dost znalostí jsme zapomněli, tím že se neopakovaly. Ale nyní již zase naplno trénujeme. Hned 25.9.2021 nás čekají
závody v požárním útoku ve Dřísech - což je mimochodem jedna z nejtěžších soutěží. Za čtrnáct dní bude připraven
branný závod požární všestrannosti ve Všetatech a do třetice pro nás připravuje Libiš závod železného hasiče. Jak sami
vidíte, nudit se na podzim rozhodně nebudeme, tak nám držte palce, ať se nám daří a my se budeme snažit ukázat, že i
v Zárybech jsou Soptíci šikulky a příště vám napíšeme jak se nám dařilo. Zatím všem přejeme krásné podzimní dny.
Zárybští Soptíci

Čas setkávání
I když si v létě užíváme dovolené často mimo domov, mohli jsme se vídat i na sousedských setkáních u nás v obci.
Baráčníci a komunitní centrum se společně podíleli na organizaci Slavností sv. Anny, která proběhla v neděli 25.
července. Tetičky a sousedy jste mohli zahlédnout i na akci Hubičková, která se uskutečnila v sobotu 11. září. A to nejen
že se dobře bavili, ale opět přispěchali ku pomoci s organizací.
Já se však chci zmínit o návštěvě Baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi,
kterou jsme si zamluvili pro členy obce baráčníků i pro ostatní občany Záryb. Zájem byl
dostatečný, ale ne všem se nedělní termín 29. srpna hodil.
Projít si baziliku můžete téměř každý den, průvodce Vám bude vyprávět o její historii a
prohlédnete si uložené Palladium. Ale místa, která jsme v bazilice navštívili my, se hned tak
nevidí. Vystoupali jsme postranním schodištěm do chodby, kterou jsme prošli ke schodišti do
severní věže. V podkroví jsme se pohybovali nad hlavní lodí a přitom obdivovali práci těch,
kteří se na stavbě podíleli. Člověk se začne zamýšlet nad tím, jakou dřinou byla pro dělníky
taková stavba a jaký pokrok ve stavebnictví lidstvo udělalo. V duchu začnete porovnávat stavby
z let minulých a dnešní stavby. Jsou současné budovy také tak precizně postavené? A přežijí
také takovou řádku let?
Dalším zážitkem, který nám naše průvodkyně Zdenka Tichá zprostředkovala, byla návštěva
zvonice a zvonkohry a také možnost vykouknout z těch nejvyšších věžních okének. Stará
Boleslav a okolí jako na dlani.
Další zastávka byla u varhan. Ovládat takový nástroj je pro mě nepochopitelné a ještě víc
neuvěřitelné mi připadá, jak ladič dokáže varhany naladit. Víte, kolik píšťal má v bazilice tento
nástroj? 1500 píšťal.

A nakonec jsme si prohlédli zblízka hlavní oltář a vedlejší mramorový oltář, kde původně bylo Palladium uloženo.
Po skončení prohlídky jsme se zastavili ještě v nedávno opravených ambitech. Je to klidné místo pro posezení a pro
přemýšlení.

Ještě trocha historie: stavba byla započata v roce 1613 a chrám byl vysvěcen již v roce 1623. Věže však byly dostavěny
později. Ambity stavbu doplnily v rozmezí let 1728–1731 a roku 1775 byly vymalovány. Podrobnější informace najdete
na https://www.staraboleslav.com/
Blíží se 28. září, Den české státnosti, který připomíná rok 935, kdy byl velmi pravděpodobně zavražděn kníže Václav.
Možná slavnosti pravidelně navštěvujete a užíváte si ten ruch kolem. Možná chodíte do Staré Boleslavi v klidnější dny.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je významnou dominantou města a rozhodně ji nepřehlédnete.
Petra Imlaufová, tetička vzdělavatelka

Otevíráme dveře malým i velkým
V létě jsme si užili spoustu dobrodružství na příměstském táboře, pobavili se na sousedském
setkání a vyměnili okoukané za zánovní na swapu. A nyní, se začátkem nového školního roku, vás
zveme na kroužky a setkání do komunitního domečku.
Kurzy v komunitním centru:
Letos nově nabízíme hravou výuku angličtiny pro nejmenší děti v doprovodu maminek a následně i angličtinu pro
předškoláky. Na kurzy je stále možné se hlásit na e-mail: info@englishland.cz.
U nejmenších zůstaneme, protože se pro ně opět otevírá Hernička, která se přesunula na čtvrtek a úterní dopoledne
vyplní Rybičky, kde si děti zkoušejí školkové dovednosti již bez maminek.
Pro děti od 1.do 3. třídy se bude otevírat oblíbená Výtvarka! Opět i s převáděním z družiny, opět s Radkou Faltusovou
a opět v duchu tvořivosti a inspirace okolní přírodou.
V případě zájmu se v Zárybech otevře i angličtina pro školní děti. Vždy v úterý, pro děti 1.-2. třídy od 14:00, pro
žáčky 3.-4. třídy od 15:00 a pro žáky 5.-4. třídy. Přihlašovat se můžete prostřednictvím www.krouzek-brandys.cz.
Nezapomněli jsme ani na dospělé výtvarníky a výtvarnice a každý první pátek v měsíci vás zveme do KC na Keramiku,
kde se budete moci odreagovat při soustředěném přetváření hlíny na vaše vlastní výrobky. Keramiku opět povede Jitka
Schützová.
Příměstský tábor v číslech
Máme za sebou čtvrtý ročník letního cyklo dobrodružství se zárybskými dětmi. Počasí přálo, všichni vedoucí vydrželi
až do konce a děti statečně zdolávaly okolní stezky na svých kolech. Průběh jsme pro vás shrnuli do malé táborové
statistiky:
2 nehody s mírným silničním lišejem
0 vážných zranění
1 ztráta tachometru
45 hodin v sedle
68 zmrzlin
2700 minut smíchu
Slavnosti sv. Anny
V polovině prázdnin se pravidelně scházíme k sousedskému posezení pod vrbami. I letos jsme se na slavnosti moc
těšili a vy zřejmě také, neboť mnoho z vás dorazilo a přineslo s sebou spoustu vynikajících domácích dobrot. Pro dětské
diváky letos hrálo divadlo Damúza a naše výtvarnice malovaly dětem veselé obličeje po celé odpoledne. I když
požehnání našim obcím u kapličky sv. Anny proběhlo s mírným zpožděním a odpolední letní deštík naopak přišel
předčasně, velmi jsme si společné odpoledne užili a všem návštěvníkům děkujeme.
SWAP aneb přines-odnes-vyměň
Než začaly prázdniny, provětrali jsme své skříně díky swapu. Zcela nový náboj dodaly již tradiční akci dětské prodejní
stánky. Minulý rok se na swapu objevily poprvé a letos je děti již opravdu vyšperkovaly. A tak si přítomní dospělí,
znavení výběrem nového oblečení, mohli občerstvit domácí limonádou či koláčem nebo si koupit krásné květiny.
Těšíme se na nové i již známé návštěvníky a přejeme vám pohodový podzim.
Za tým Komunitního centra Záryby - Zuzana Vrchotová

Hubičková
Naše obec je zvyklá, že se tu stále něco děje, akce našich spolků na sebe často navazují. Tak tomu bylo i v sobotu
11. září, kdy se na návsi pod vrbami konal po dvou letech 2. ročník ,,Hubičkové”. Po pravdě řeknu, že jsme se už všichni
hodně těšili, až se obnoví společenský život, na jaký jsme u nás na vsi zvyklí.
Na sousedské posezení pozvala všechny občany Obec baráčníků Záryby. Jak říká Hanka:
,,Tam to jde tak nějak samo. Já řeknu, že bychom mohli něco pořádat a baráčníci se mě ptají, s čím chci pomoci. “
Zdenka Kutílková s Marienkou Ročkovou roznesly pozvánky po celé obci, moderování celé akce brala Radka Blanárová
už jako samozřejmost a snad se na mě nebude zlobit, když dodám, že zraje jako víno. Aby ji bylo dobře slyšet, o to se
postaral se vší profesionalitou pan Michal Král. Jana Pecková, Lenka Nováková a Zdenka Kutílková zajišťovaly již od
14hodin příjem a zapisování jednohubek. Do soutěže o nejlepší jednohubku s domácí pomazánkou se mohl zapojit
každý, kdo přinesl minimálně 30 jednohubek. Soutěžící pojmenovali své dobroty tak, aby název neprozrazoval autora.
Odborná porota, kterou tvořili paní Hana Bočánková a pánové Miroslav Kalina a Jiří Kuchař, vybrala 3 nejlepší, čtvrtou
cenu vybrali sami účastníci hlasováním. Jen malou poznámku pro nás, domácí kuchaře, nemáme se bát ochutit a hlavně
dosolit. I tady platí: sůl nad zlato. Abychom si měli kde posedět a nepršelo na nás, o to se postarali pan Tomáš Mach
spolu s hasiči. A ukázalo se, že to bylo nanejvýš prozíravé. Sice se nevyplnila bouřková předpověď počasí, ale krátce
po zahájení po 15 hodině přišla jemná dešťová přeháňka. Ta ale vůbec nezkazila děvčatům z taneční skupiny chuť z
tancování, tančily v dešti za srdečného povzbuzování přihlížejících a sklidily zasloužený obdiv a potlesk. Každému je
tolik, nakolik se cítí a dokud tančíme, zpíváme a radujeme se, žijeme. Paní Anna Mňuková si připravila malování na
perníčky pro děti i dospělé a pro ty, kteří si jako já si netroufají, již hotové perníčky. Má můj velký obdiv, protože ta
voňavá krása v jejím podání je dokonalost sama. Co by to bylo za sousedské posezení bez hudby. O tu se postaral
harmonikář Pavel Kolář, který nás krásně rozezpíval. Aby nám při zpěvu nevyschlo v krku, o se postarali Iva a Vojta
Babovákovi spolu s Františkem Šaškem. Lenka Štefková z Kafárny v Kostelci nad Labem nabídla něco sladkého včetně
zmrzliny. Vojta s Františkem si v závěru posezení půjčili zmrzlinářský vozík a zmrzlinu rozdávali zájemcům z řad dětí
i dospělých, Lence ji pak doplatili. Některé události se vážně mohou stát jen v Zárybech...
Porota dostala tácek se 4 kusy jednohubek, aniž by znala název či cokoliv bližšího. Z 30 přihlášených druhů vybrala
takto:
1. Petr Mašek - Oliva.
2. Lenka Hofmanová - Rajčatovka
3. Vladimír Škop - Olympia
Vítězem diváckého hlasování se stala Fray Lenz - Malé kůzlátko.
Ceny pro vítěze věnovala Vinotéka u Zámku v Brandýse na Labem a paní Anna Mňuková. A já za sebe mohu jen dodat:
díky za poetické odpoledne jako za onoho času, pohlazení a potěšení pro uši i pro duši...
PaedDr. Alena Morávková

Ten umí to a ten zas tohle a dohromady je z toho příjemné zářijové
odpoledne.
Nevím sice, čím jsem si to zasloužila, ale dostala jsem funkci moderovat již podruhé akci pod názvem Hubičková.
Nejsem žádný odborník v této pozici, ale zase na druhou stranu mohu říct, že mě to docela baví a že věřím, že to není
až tak špatné a že se tady tak nějak známe „jako v kruhu rodinném“ a že mi nějaká ta přeřeknutí a další nedostatky
odpustíte. Proč to tady píši? Asi jen proto, že bych chtěla poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili. Protože teď již
věřím, že sice asi né moc rychle , ale postupně zase naše obec ožije a vrátí se do společenského života, který tady u nás
vždy byl.
Využila jsem této příležitosti k poděkování: všem baráčníkům a hasičům za přípravu a také úklid, paní Mňukové za čas
a ochotu s výrobou a zdobením perníčků, občerstvení se stále vtipnou a usměvavou obsluhou manželů Babovákových
a Fandy Šaška, ani tentokrát nás nezklamala paní Lenka Štefková a přijela se svým stánkem se sladkostmi. Velký dík
patří porotě ve složení paní Hana Bočánková, pan Jiří Kuchař a pan Miroslav Kalina a nesmím zapomenout, že nad
jejich rozhodováním a spravedlivým verdiktem dohlížel náš rodák pan Karel Školák. Další bez nichž by se akce
neobešla, byli manželé Machovi a náš stále věrný, dnes již zárybský občan, pan Michal Král bez jehož aparatury bychom
se asi určitě neslyšely a nesmím opomenout ani kulturní obohacení Hubičkové. Po celou dobu nám hrál příjemně do
ouška na svou harmoniku pan Pavel Kolář a milým zpestřením bylo i vystoupení tanečního souboru pod vedením paní
Boženy Rantové ( mimochodem, kdo by se k nim chtěl přidat, může se s ní domluvit). Všem jmenovaným patří veliký
dík, ale největší patří vám ostatním, kteří jste přišli, přinesli své jednohubky nebo třeba přišli jen posedět, prostě, kdo
jste si udělal 11.9. čas. Bez vás by se totiž nic nekonalo. Děkuji vám všem účastníkům akce Hubičková 2021 za to, že
se uskutečnila a že to bylo velice milé, příjemné a přátelské odpoledne.
Těším se za rok na viděnou Radka Blanárová.

Vítězové 2. ročníku Hubičková
1. Místo

Petr Mašek (cenu
převzaly Petra a Adélka
Maškovy)
Oliva
500 g kuřecích jater
125 g bezlaktózového
másla
1 velká cibule
4 vejce
sůl
kardamon
česnek s bylinkami –
mlýnek
Na ozdobu: brusinková
marmeláda, černé olivy

2. místo

3. místo

Vítězka dle návštěvníků

Lenka Hofmannová

Vladimír Škop

Freya Elisabeth Lenz

Rajčatovka
10 dkg sušená rajčata
1 lučina
2 krabičky žervé
1 lžíce smetany
sůl
na ozdobu cherry
rajčata a lístek bazalky

Olympia
½ celeru
2 větší mrkve
1 střední červená cibule
tvrdý sýr
majonéza nebo jogurt
špetka soli a pepře
šťáva z půlky citrónu
cukr dle chuti
na ozdobu: plátek
nektarinky, listová
petrželka, červená
paprika, černá oliva.

Malá kůzlátka
2 stroužky česneku
100 g kozího sýra
250 tučného tvarohu
2 špetky soli
1 špetka pepře
Na ozdobu: hroznové
víno

Co nového v TJ Záryby
Vítáme všechny sportovní nadšence v novém školním roce – a tedy i v nové sportovní sezóně. Přinášíme vám
přehled cvičení v naší sokolovně pro děti i dospělé. A taky informace o tom, co dalšího na tento rok chystáme.
Hlavní novinkou je sportovní kurz pro předškoláky od 4 do 6 let. Mix atletických a gymnastických aktivit a
pohybových her výborně zapadá do sokolské všestrannosti a zkušený trenér Dan Biderman rozjíždí toto
cvičení ve čtvrtek 23.9. v 17 hodin, kdy proběhne ukázková hodina. Kurz už je naplněný, ale další zájemci se
stále mohou přihlašovat jako náhradníci na stránkách gymnathlon.cz, kde je připravený registrační formulář
pro cvičení v TJ Záryby.
Cvičení Mariky Ročkové, nedělní pilates Studia 4 you pokračují tak, jak jste byli dosud zvyklí. Malí fotbalisté
se do tělocvičny přesunou až s příchodem špatného počasí, zatím trénují na venkovním hřišti.
Ranní cvičení pro nejmenší děti a odpolední atletika pro školáky byly zatím pozastaveny. A my čekáme na
nějaké ochotné maminky nebo tatínky, ideálně takové, kteří mají děti v daném věku, aby se těchto cvičení
ujali a vedli své i ostatní ratolesti ke sportu. Naše TJ jim se vším ochotně pomůže. Poskytne nejen prostor, ale
také potřebné sportovní náčiní.
Rozvrh cvičení platí samozřejmě za předpokladu, že nás kvůli covidu nezasáhne nějaké nové omezení
sportovišť.

A na závěr opravdová novinka: po letech bychom rádi vzkřísili tradici sokolských plesů.
Proto zveme všechny zárybské a martinovské občany, spolky, nadšené tanečníky a
diváky na náš ples, který se uskuteční v sobotu 26.2. ve 20 hodin v sokolovně. K tanci
zahraje skupina Bonus, kterou znáte z našich oslav 100 let Sokola, a během večera na
vás bude čekat velmi nevšední tombola určená pouze hostům nad 18 let.
UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny naše členy, kteří tak dosud neučinili, aby odevzdali Dodatek k přihlášce
do TJ Záryby. Dokument obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) dostali v srpnu všichni
do svých schránek. Vyplněné formuláře nám můžete nechat ve schránce na sokolovně nebo na obecním
úřadě. Zde budou k dispozici také náhradní tiskopisy v případě, že se vám ty původní někam zatoulaly.
Děkujeme!
Sportu a tanci zdar! TJ Záryby – Jana Dresselová

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pionýrské prázdniny
Jako každý rok, jsme i letos s partou pionýrských kamarádů vyrazili na 14 dní
pod stany na Moravu. Na táboře jsme si užili spoustu zábavy, her, sportu,
naučili se mnoho nového a našli spoustu kamarádů. Čtrnáct dní uteklo jako
voda a bohužel tábor, který byl letos v duch Nekonečného příběhu pro nás
skončil a my vyrazili domů. Neutekla dlouhá doba a pionýři se opět sešli.
Tentokrát na příměstském táboře, který se koná v naší klubovně. Během
příměšťáku jsme si hráli na piráty a hledali v okolí poklady. Nachodili jsme
spousty kilometrů, a tak bylo potřeba zapracovat na obuvi. Každý z nás si
vyrobil minimálně jeden pár parádních botiček. Podívali jsme se do Pražské
Zoo, prohlédli jsme si policejní auto s vybavením, zařádili si v bazénu a prostě
si užili bezvadný týden spolu. Zbytek prázdnin si každý pionýr užíval po svém
a znovu jsme se sešli na 1. schůzce začátkem září. Přibyly nám nové posily, a
tak se teď pomalu rozjíždíme do další pionýrské sezóny, kdy máme v plánu
29.9. již tradiční prodej kytiček (nadace proti rakovině), víkendovou akci na
horách, organizaci podzimních prázdnin, přespávačky a spousty dalších akcí. Snad se to letos podaří vše, jak
chceme a naše plány nám nic nepřekazí.
Za pionýry Záryby vedoucí Eliška

O 3. ročníku memoriálu Bohumila Cincibuse...a nejen o tom...
,,Čas nám, lidi, plyne, to je úděl náš, ať děláš, co děláš, stejnou cestu máš. Touhle cestou zpátky nejde nikdy
jít. Za každý den díky, že můžeme žít...” Josef Fousek.
V sobotu 7. srpna 2021 se uskutečnil již 3. ročník memoriálu Bohumila Cincibuse. Byli jsem tehdy s Honzou
a přáteli začátku dovolené, když nás zastihla zpráva, že Bohouš odešel. Vybavuje se mi příchod do kostela
sv.Jiří v Primoštenu v Chorvatsku, kdy jsme šli rozsvítit svíčku za Bohouše a při příchodu do kostela se
rozezněly varhany s Bachovým Preludiem...
Letošní memoriál, uzavřený závod ve střelbě na asfaltové terče, se uskutečnil jako již tradičně na střelnici v
Tišicích. Organizaci si vzal za své myslivecký spolek v Zárybech. Protože jsem se účastnila dosud každého
ročníku, mohu jen konstatovat, že úroveň a připravenost všech zúčastněných měla i letos navzdory covidovým
opatřením výbornou úroveň. Hlavní a jedinečnou předností tohoto závodu je kamarádský duch, kdy každý se
snaží v rámci svých možností o co nejlepší bodový zisk, s čímž je spojen i předcházející trénink na střelnici,
a zároveň se dokáže až na výjimku radovat z úspěchu svého soupeře. Hlavním koučem je Antonín Slánský
mladší, myslivec a rybář, který se věnuje závodní střelbě spolu se svým tatínkem Antonínem Slánským starším
již mnoho let. Díky svým bohatým zkušenostem dokáže všem, kteří chtějí, poradit a pomoci k lepším
výsledkům. I proto byl mysliveckým spolkem jmenován ředitelem závodu, měl na starosti přípravu a hladký
organizační průběh závodu. Kromě toho mu drželi palce jeho 2 šikovní kluci, Toník a Martin, kteří absolvovali
s tátou celý náročný den.
Tomuto závodu předcházela brigáda, kdy se dobrovolníci ujali malování a generálního úklidu myslivny,
další pak pracovali v terénu na mysliveckých zařízeních. Nesmírně mě těší, když vidím, jak si tátové berou k
práci a svým koníčkům své děti. Vždyť u společného díla se nejlépe tuží kamarádství a zcela přirozeně se
předává pomyslná štafeta další generaci.
Závod začínal v 8.30 prezentací, v 9 hodin slavnostním přivítáním a zahájením, předpokládané vyhlášení
výsledků bylo v 15 hodin na střelnici. Celkem se letos zúčastnilo 25 střelců včetně 1 ženy. V úvodu proběhlo
rozlosování po 5 střelcích ve skupině. V 1. kole se střílelo ze 7 stanovišť 14 terčů, vysoký a nízký, holub na 2
rány, ve 2. kole opět na 7 stanovištích 20 terčů, vysoký a nízký, holub na 2 rány, dále dvojstřely, ve 3. kole 6
ran - samostatný parkurový holub, holub na dvě rány vsedě na židli.
Občerstvení na střelnici, které bylo součástí startovného, zajišťovali členové mysliveckého spolku a pan
Karel Školák starší. Následoval přesun střelců a fanoušků do myslivny v Zárybech, kde pan Karel Školák
starší nachystal výborný pozdní oběd, k večeři pak podával šťavnaté uzené přímo z udírny. Jeho vyhlášená
myslivecká kuchyně byla jistě odměnou každému účastníkovi. A dál se mohli všichni dělit o své dojmy,
probrat, co se vše událo, jak kdo kde a co ulovil, jak se mu závodilo, co jej za rok potkalo, co pejsci...a připít
si vynikající Bedřichovicí na lovu zdar a rovné broky.... Po setmění se promítal dokument z norování před 10
lety, kde byl i Bohouš Cincibus
Kromě snahy o co nejlepší bodový zisk vládl na 1.místě celkový kamarádský duch závodu, všichni se snažili
přispět ke zdaru akce. Lenka s Michalem věnovali jako zvláštní cenu jehně, shodou okolností tuto cenu získal
po vylosování vítěz, pan Pavel Čech mladší. Na druhém místě se umístil při všech povinnostech ředitele
závodu a tatínka na plný úvazek pan Antonín Slánský mladší, bronz patřil panu Jiřímu Martínkovi. Po
nelehkém covidovém roce čest všem, kteří se zúčastnili, nesli svou kůži na trh, něco hezkého prožili s
kamarády, přiložili ruku ke společnému dílu...Navzdory předcházejícím lijákům vládlo i excelentní počasí,
které jistě zajištovali Bohoušek Cincibus spolu s JUDr. Janem Bubeníkem a přítelem a filosofem Dr. Pepou
Bursou, ke kterým se obracíme vždy, když potřebujeme ... a kteří nás předešli na cestě, po které i my jdeme...i
o nich a s nimi byly myslivecké vyprávěnky vpodvečer...
PaedDr. Alena Morávková

OD 1. 9. 2020 ZAJIŠŤUJEME

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBCI
POTŘEBUJETE SE ZBAVIT STARÉ TELEVIZE, PRAČKY NEBO TŘEBA ŽEHLIČKY??
PŘIVEZTE JI A MY SE O NI POSTARÁME!!!

KDE ODEBÍRÁME?:
CO ODEBÍRÁME?:

NA DVOŘE OBECNÍHO ÚŘADU
(STAČÍ NECHAT PŘED VRATY…:)

VEŠKERÉ KOMPLETNÍ VYSLOUŽILÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ (LEDNIČKY,

PRAČKY, RÁDIA, MOBILY, SPORÁKY, VRTAČKY, VYSAVAČE, POČÍTAČE, ŽEHLIČKY, BRUSKY, TELEVIZE,
FÉNY, MONITORY A TAK DÁLE…) KOMPLETNÍ SEZNAM ODEBÍRANÉHO ZAŘÍZENÍ BUDE K DISPOZICI
V MÍSTĚ ODBĚRU (NA DVOŘE OBECNÍHO ÚŘADU).
VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH WWW.RECYKLUJTESHASICI.CZ NEBO NA TEL ČÍSLE 728 608 119
PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ, JE MOŽNÉ ZAJISTIT I SVOZ Z DOMOVA PRO NAPŘ. STARŠÍ OBČANY, V JEJICHŽ SILÁCH NENÍ
DANÉ ZAŘÍZENÍ PŘIVÉST.

Parta ze Záryb a okolí popáté v řadě vyrazila na Babettách do Pece pod Sněžkou, ustála i celodenní liják

PĚT LET s BABETTA TOUR

Autor: Jaroslav Kalina
Čas letí neúprosně rychle, podobně jako kilometry utíkají na tachometru. Možná je to až k nevíře, ale
skupinka nadšenců ze Záryb a okolí už půl dekády na svých starých strojích každoročně uskutečňuje
legendární Babetta Tour, tedy výpravu do Pece pod Sněžkou a zase zpátky. Vytrvalým jezdcům, z nichž
někteří s obrovským zápalem absolvovali všechny či většinu dalekých tripů do Krkonoš, se i přes obtíže
spojené s covidem a nepřízní počasí podařilo dosáhnout svého cíle i popáté. 12 odvážných bláznů na
mašinách letos v červnu znovu přidalo na tradici, která je už dlouho pevně spojená s naší obcí.
ZÁRYBY – To už je vážně pět let?! Řada z pravidelných účastníků Babetta Tour se 25. června velice divila
ještě před oficiálním startem již „půlkulaté“ výpravy. Nadšení z výroční akce ale na začátku dne lehce přebil
neutuchající slejvák, který expedici doprovázel takřka po celou cestu. Parta kolem zkušeného jezdce Milana
Nováka však byla připravená, nenechala se odlákat deštěm a v pláštěnkách se vydala na jízdu, jež pravidelně
začíná na návsi v Zárybech už od května 2017.
Zrod Babetta Tour se ovšem datuje již do roku 2016, kdy několik z tehdy budoucích stálých jezdců pobývalo
v Peci pod Sněžkou, konkrétně v Bowling baru Pavla Makovičky, rovněž člena eskadrony na vysloužilých
mašinách. „Seděli jsme tenkrát u piva a Standa Doležal z legrace nadhodil, že za rok pojedeme do Pece na
Babettách. No a za rok se tak skutečně stalo,“ zavzpomínal Jiří Kalina, čtyřnásobný účastník Tour, na
prvopočátky dnes velmi populární moto-akce. Srandovní, ale odvážný nápad se spojil se zápalem, který chytil
Milana Nováka, jenž se společně s ostatními iniciátory a dalšími zaujatými nadšenci vrhl do příprav na až
neuvěřitelnou výpravu.
A povedlo se. 20. května 2017 vyrazil ze Záryb první expediční sbor na zhruba 160 kilometrů dlouhou cestu
tam a přibližně 160 kilometrů zase zpátky. Málokdo tehdy věřil, že by 30 - 40 let staré stroje mohly někdy
takovou cestu zvládnout. K úžasu všech, dokonce i samotných jezdců, bylo podhůří nejvyšší hory České
republiky dobyto již pětkrát! Výprava se samozřejmě nikdy neobešla bez technických potíží, tzv. „porodních
bolestní“, či dokonce několika ztrát na začátku i během dlouhé tratě. Drtivá většina členů Babetta Tour však
vždy dokázala i přes únavu, bolavé zadnice, ale s obrovskou kuráží skoro nemyslitelné.
Leckoho by jistě mohla tak náročná cesta odradit, účastníky Tour nikoliv. Co na tom, že stráví takřka celý den
v sedle?
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Každý z nich si svým způsobem našel cestu, jak si obtížný, ovšem nádherný trip vedoucí většinou přes Český
ráj pořádně užít. První čtyři ročníky moto-výletu do Pece pod Sněžkou se vždycky jely pouze na jednu noc
s tím, že druhý den ráno se vyráželo opět zpátky do Záryb. Tentokrát se však členové výpravy dohodly, že si
pobyt v Krkonoších protáhnou na celý víkend a pro mnohdy unavené jezdce a mašiny měl delší odpočinek až
blahodárné účinky.
V podstatě nikdy se nestalo, že by někdo z jezdců s porouchaným strojem zůstal uprostřed cesty. Mašiny se
díky šikovným rukou opravdu zapálených členů výpravy většinou opravily tzv. „na koleni“ a opět se rozjely.
Pokud se ale některá z padesátek rozhodla, že dál už zkrátka nehodlá táhnout, k dispozici bylo vždy
doprovodné vozidlo s ochotnou posádkou, kterou poslední dva roky spolehlivě tvoří Václav Černý z Polerad.
Vrcholem celého dne je vždy nádherný pocit úlevy a blaha, když projíždíte kolem cedule s nápisem „PEC
POD SNĚŽKOU“. Radostný pocit následně vždy umocní svým úžasným pohoštěním Pavel Makovička,
jezdec z Pece. Majitel Bowling baru pokaždé, když mu to okolnosti dovolili, v brzkých ranních hodinách
vyrazil z domova i se svou Babettou, aby mohl celou cestu zpátky absolvovat se zárybským expedičním
sborem.
Letos se Makovička Tour nezúčastnil, vlastně všichni měli tak trochu namále. Nepříznivá epidemiologická
situace donutila pořadatele expedici dvakrát odložit. Z původního termínu na začátku června se tak výprava
přesunula až na pátek 25. června. Pro většinu jezdců naštěstí nebyl problém zařídit si volno i na přesunutý
víkend, protože srdcová záležitost v podobě Babetta Tour jim za to opravdu stála.
Klíčem k úspěšné cestě pod nejvyšší horu Česka ale nebyl vždycky obří zápal pro výpravu. Častokrát
vyzdvihovanou a naprosto nezbytnou součástí pro zdařilou jízdu, je důkladná příprava stroje i člověka.
Připravená mašina má ale bezpochyby přednost, neboť ona po celý den na slunci i za deště táhne jezdce dál a
dál. Z toho důvodu se v posledních letech před hlavní cestou pořádají přípravné jízdy ke hradu Kokořín, k hoře
Říp či do Kerska. A přirozeně nesmí chybět chuť po dobrodružství, která odvážné blázny ze zárybského okolí
nepouští i do dalších let.
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ANKETA JEZDCŮ ZE ZÁRYBSKÉHO EXPEDIČNÍHO SBORU
Co pro vás po těch letech a ujetých kilometrech znamená Babetta Tour?

MILAN NOVÁK
Záryby
5x na Babetta Tour

„Výborná parta, výborná akce a
spoustu zážitků. Babetta tour beru
jako velkou posedlost a dokonalé
odreagování od všeho. Co k tomu
víc říct? Jsem pyšný na všechny
kluky, kteří nejednou zvládli dojet
tam i zpátky. Při úplně první cestě
jsem nevěděl, jestli vůbec dojedeme,
ani jsem tomu moc nevěřil. Po těch
letech mi to ale už ani v nejmenším
nepřipadá jako šílenost.“

JIŘÍ KOBLÍŽEK
Brandýs n. L.
5x na Babetta Tour
„Jízda do Pece pod
Sněžkou pro mě znamená
setkání s přáteli a krásně
strávený čas. A nutno
dodat i pořádnou dávku
adrenalinu, když si po
většinu cesty říkáte, jestli
stroje vůbec vydrží.“

RENÉ HEŘMANSKÝ
Satalice/Radonice
4x na Babetta Tour
„Když jsem viděl pozvánku na první tour, hned
jsem byl pro. Zdálo se to jako neskutečná šílenost
a na stroji, na kterém jsem ujel maximálně pět
kilometrů, to bylo nepředstavitelné. Všichni
z okolí mi říkali, že to nedojede, no a dojelo to už
čtyřikrát! Bohužel jsem jednou kvůli práci
nemohl a dodnes mě to šíleně mrzí. Nicméně celá
tahle událost a akce z ní plynoucí, ať už menší
výlety či závody, mi v podstatě změnily život.
Do té doby mi byla Babetta jen pro smích jako
taková recese. Nyní už to vnímám naprosto jinak
a v garáži už mám pět kusů různých padesátek.
Stalo se to mou posedlostí, a vždy se nemůžu
dočkat nového dobrodružství, které má nyní
přednost naprosto před vším ostatním. A jelikož
jsem ve znamení střelce, tak jsem rozený
dobrodruh.“

BEDŘICH TÓGLI
Brandýs n. L.
4x na Babetta Tour
„Líbí se mi, že se vždycky
sejde dobrá parta nadšenců a
taky trochu bláznů do starých
dvoutaktních šlapacích strojů.
Je to vždycky krása. Jsem
opravdu rád, že jsem mohl
poznat všechny, kteří se
Babetta Tour zúčastnili.“

JIŘÍ KALINA
Záryby
4x na Babetta Tour
„Ze začátku nás měli všichni za blázny.
Každý se plácal na čelo s tím, že to určitě
nedáme. Když jsme se ale v pořádku vrátili,
všichni, co nám nevěřili, jen zírali. Sami jsme
se přesvědčili, že ty stroje se správnou
přípravou dojedou kamkoliv. Je to o partě
kamarádů, člověk si při té dlouhé cestě i
během pobytu v Krkonoších vyčistí hlavu,
i když zadek pořádně bolí. Každopádně
jezdím rád a těší mě, že se každý rok
přidávají noví jezdci. Dnes s ledovým klidem
mohu říct, že se to dá zvládnout bez
problému, tedy jedině s dobrou přípravou.
Můj stroj mě nikdy a nikde nenechal.
Všechny drobné závady se vyřešily na místě.
Těším se na další ročníky.“

JAN HRDLIČKA
Záryby
3x účast na Babetta Tour
„Babetta Tour je pro mě srdeční záležitost plná nových zážitků a setkání s fajn
lidmi. Navíc je to vždycky pořádné vzrůšo, když Babetta i já vydržíme. Zatím
jsem jel třikrát a ve všech případech jsme to já i moje mašina dali na jedničku.“

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci září a říjnu oslavili a oslaví své významné jubileum
50 roků

19.10. František Capouch
31.10 František Homolka

65 roků

1.9. Růžena Školáková

70 roků

12.10. Marie Syrová
19.10. Eduard Školák

83 roků

15.10. Antonín Syrový

84 roků

19.9. Věnceslav Vašíček

90 roků

10.9. Antonín Štembera

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci červenec se manželům Tereze a Milanovi Novákovým narodila dcera Rozárie.
V měsíci srpnu se rodičům Kateřině Škantové a Davidovi Myslivečkovi narodil syn Tomáš.
V měsíci srpnu se manželům Jitce a Karlovi Školákovi narodil syn Václav.
Malé Rozárce, Tomáškovi, Vašíkovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVATBA

V měsíci červenci uzavřeli sňatek Lucie Marýsková a Jan Kolář.

Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚMRTÍ
Zlá nemoc předčasně ukončila život pana Miloslava Koláře dne 2. července 2021 ve věku 53 let. Byl muzikant, milovník
orchidejí a hlavně pozorný manžel, starostlivý táta a děda. Kamarádům bude chybět na společný pokec. " Rodino, cítíme s
vámi! ".
Smutná zpráva nás zaskočila, že dne 1. srpna 2021 zemřela paní Olga Krajníková ve věku 64 let. Škoda, že její nemocné
srdíčko nedovolilo delší dobu užít si zaslouženého důchodu, na který se dlouho těšila. Bohužel, už si ani neužije zahrádku,
kterou si za roky vytvořila jako v pohádce. Dětem a vnukům bude hodně chybět.

Na stránkách facebooku „Záryby/Martinov o čem
se mluví“ proběhla další soutěž o nejlepší foto
z naší obce. Tentokrát to bylo téma
LÉTO V ZÁRYBECH.
Ceny pro vítěze darovala paní Jitka SukováLenz.
Vítězné, ale i ostatní fotky budou přidány do
fotoknihy Záryby 2021. V příštím zpravodaji se
snad budeme moci těšit na PODZIM
V ZÁRYBECH.
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojují!
Hana Machová

1. místo Markéta Kumštová s počtem 30
hlasů

3. místo Josef Zelina s počtem 23 hlasů

2. místo Lenka Hofmannová s počtem 27 hlasů

Zpravodaj vydává obec Záryby 5 x ročně, IČ 00237361, sídlo Záryby 147 (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí
redakční rada – vedoucí p. Petr Mašek. Tento výtisk vychází dne 17.9.2021

