září 2008

www.zasmuky.cz

10,- Kč

SLOVO STAROSTY
Vážení občané, konečně se dočkáme a výstavba silnice I/2 přes Zásmuky bude pokračovat dál. Čeká nás
uzavření úseku od Kmochova náměstí k náměstí Komenského. Vzhledem k tomu, že dochází k výstavbě,
rekonstrukci a k přeložkám všech sítí, které se nacházejí v celé šíři průtahu, musí dojít k úplné uzavírce silnice.
Termín dokončení této etapy je do konce roku 2008, potom bude následovat pokračování. Investor akce
Ředitelství silnic a dálnic předpokládá ukončení celé akce do konce září 2009. Dočkáme se tedy nejen nové
komunikace, ale i chodníků, majitelé přilehlých nemovitostí se dočkají výměny oken v obytných místnostech,
které opět financuje ŘSD Praha. Po dobu výstavby nás ale všechny čeká značné omezení průjezdnosti Zásmuk,
zvýšená prašnost a hlučnost při výstavbě, ale i značné navýšení provozu na objízdných trasách. Tato negativa
akce tohoto typu přináší a ne všichni je budou akceptovat. Město a realizátor stavby se budou snažit, aby stavba
byla provedena v co nejkratším termínu a byla tak minimalizována omezení jak občanů, tak i obchodníků, kteří
budou samotnou rekonstrukcí dotčeni. Děkuji všem občanům za pochopení, trpělivost a toleranci.
starosta
_________________________________________________________________________________________
Mapka odjezdových tras je zveřejněna ve vývěsních tabulích města. Všechny obchody v Havlíčkově ulici
budou mít v měsíci září otevřeno, v dalších měsících se zařídí podle vzniklé situace. Zavřeno budou mít pouze
Instalatérské potřeby p. Abíka.
MĚSTO ZÁSMUKY INFORMUJE
Rušení veřejných telefonních automatů

13. září 2008 proběhne na Městském úřadě
Zásmukách vítání občánků.

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání
sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše
společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla
stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám.

Čekají nás volby
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se budou konat volby do
Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu
Parlamentu České republiky.

V průběhu měsíce října letošního roku plánujeme
zrušení nevyužívaných VTA v obci Zásmuky:
tel.č. 321796695 – část obce Zásmuky, Havlíčkova č. 192
tel.č. 321796364 – část obce Doubravčany č. 90
tel.č. 321796262 – část obce Nesměň č. 12
tel.č. 321796142 – část obce Sobočice č. 4
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná
Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována.

Volební okrsky v Zásmukách:
Zásmuky 1 – městská knihovna
Zásmuky 2 – pečovatelská služba
Doubravčany- hasičská zbrojnice
Nesměň – bývalá prodejna
Sobočice – bývalá peč. služba v Zásmukách

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko

Pozvánka na Komplexní vzdělávací program Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko
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Tento program je určen pro všechny zájemce všech věkových kategorií. Pokud máte zájem se dozvědět nové informace a rozšířit si obzory nejen
v oblasti účetnictví, počítačů, životního prostředí, marketingu, ale i například rozvojových příležitostí Vašich obcí, budeme rádi za Vaši účast.
Všechny vzdělávací moduly jsou zdarma a zájemci o tento program nehradí žádné administrativní či jiné poplatky, mimo dopravu na místa akcí. Po
absolvování každého modulu dostane účastník osvědčení, které může využít při hledání zaměstnání.
Těšíme se na Vaši účast. Přihlášky je možné vyzvednout i odevzdat na kterémkoli obecním/městském úřadě obcí mikroregionu Kouřimsko nebo
přes e – mailovou adresu dotacekourimsko@centrum.cz .
Moduly:

Termíny a místa konání:

právo státní správy, obchodní právo

15., 16. 5. 08; 8:00-14:30 (11:00), Mančice 5

obnova a rozvoj vesnic – živ. prostředí

12. 6. 08; 8:00-14:30, MÚ Zásmuky

účetnictví firem, účetnictví státní správy

10. -13. 9. 08; 8:00-18:00 (11:00), OÚ D. Chvatliny

účetní software

13., 14. 11. 08; 8:00-14:30 (11:00), OÚ D. Chvatliny

obnova a rozvoj vesnic – kvalita života

11. 12. 08; 8.00-11:00, MÚ Kouřim

MS Word, Excel

12. -15. 1, 19. -21.1. 09; 15:00-18:00, ZŠ Zásmuky

vývoj EU a její hosp. politika

19. 2. 09; 8:00-14:30, OÚ D. Chvatliny

venkovský hosp. život – rozv. příležitosti

18. 3. 09; 8:00-14:30, OÚ D. Chvatliny

sociální ekonomika

19. 3. 09; 8:00-14:30, OÚ D. Chvatliny

marketing cest. ruchu

15. 4. 09; 8:00-14:30, MÚ Kouřim

management firmy

16. 4. 09; 8:00-14:30, Mančice 5

obnova kulturního dědictví

14. 5. 09; 8:00-14:30, MÚ Zásmuky

exkurze – Vzdělávací centrum Pečecka

21. 5. 09; 10:00-11:00, VC Pečky

ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁSMUKY JEDNOU VĚTOU
* Koncem června byly vybaveny další tři třídy novým nábytkem v hodnotě 132 000,- Kč.
* Během prázdnin byly nově natřeny všechny dveře v budově.
* Po delší době začneme nový školní rok s dvěma třídami prvňáčků.
_________________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Zásmuky „Koťata“
Dovolte mi, abych vás krátce informovala o
dalších úpravách mateřské školy. O letošních
prázdninách byla nově zrekonstruována umývárna
v 1. oddělení mladších dětí, která navázala na rekonstrukci toalet
obou oddělení v loňském kalendářním roce. Tyto úpravy byly
financovány z prostředků zřizovatele Města Zásmuky. Na
modernizaci prostředí bylo použito i finančních darů, z nichž byl
zakoupen nový dřevěný nábytek do hracích koutků – kuchyňky a
dětský obchod. Pro vzdělávací činnost dětí darovala Česká
spořitelna mateřské škole počítač. Tímto děkujeme zřizovateli
Městu Zásmuky a všem ostatním dárcům za finanční pomoc při
zlepšování prostředí pro malé předškoláky. Na snímku nová
umývárna 1. oddělení MŠ.
J. Křápová
KNĚŢSKÝ DEMERITNÍ DŮM V ZÁSMUKÁCH 4. díl
IV.
pokračování:
„
Staroboleslavský
rektor
vypravuje…“ Dne 1. července 1944 přivedli do Zásmuk
stařičkého kněze až z jižních Čech. Sotva se držel na
nohou. Marasmus zřejmě hlodal na jeho životě.
Chvílemi se v řeči úplně pletl. Dlouho ostatně
v Zásmukách nepobyl. Skončilo to s ním tragicky. Asi
po dvou dnech v nestřežené chvilce unikl z domu a po
několik hodin bloudil okolním krajem. Hledali jsme ho,
ale našli ho až druhého dne ráno v blízkém lese. Ležel
napolo oblečen po pás ve vodě blízkého potoka. Peníze,

klobouk a boty mu někdo ukradl. Co se s ním dálo,
zůstane záhadou. Ze všeho dostal prudký zápal
pohrudnice a 11. července zemřel. Udavači nespali. A
tak 6. července objevilo se v Zásmukách opět gestapo.
Tentokrát přišli v neobvyklou hodinu ve ¾ na tři
odpoledne! Zůstane smutnou skutečností, že někteří lidé
v okolí kláštera věděli již půl hodiny napřed, že gestapo
je v Zásmukách a posiluje se na svoji práci v restauraci
svačinou, a přece nás na to neupozornili. Byl právě
nádherný den, třešně na stromech byly již přezrálé. Tři
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nebo čtyři kněží proto z ochoty trhali komusi v blízké
sousední zahradě třešně. Gestapo obsadilo ihned po
příchodu východy z domu a provedlo kontrolu všech
přítomných. Čtyři chyběli. Bylo zle. Slíbeno nám, že nás
všecky odvezou do Terezína. Dva odvezeni ihned, mezi
nimi mladičký bohoslovec jesuita. Nutili ho, aby jako
Litvín vstoupil do německé armády. Když odmítl, byl
odvezen. Viděli jsme ho, jak stál před gestapem bledý.
P.Vlk S.J., jeho představený, když to spatřil, dal se do
pláče. Netušil v té chvíli, že Bůh od něho brzy požádá
ještě větší oběť, oběť vlastního života. Visita gestapa
byla zakončena výslechem tří jiných kněží, kteří byli
udáni, že byli spatřeni venku mimo dům. Přiznali vše a
slíbeno jim, že si pro ně za dva dny přijedou. Gestapo
odjelo, ale stísněnost a smutek zůstaly. Pohlédl jsem
náhodou z okna na ulici. Byla zalita jasem slunce.
V prachu silnice si bezstarostně hrály dvě děti. Byl to
strašný kontrast. Tam radost a bezstarostnost, zde
poloviční peklo. Večer téhož dne jsem navštívil ony tři
delikventy, jimž gestapo slíbilo, že je brzy odveze do
Terezína. Seděli spolu v cele a v šibeniční náladě pili na
smrt a koncentrák, ovšem jen čistou vodu a k tomu
přikusovali uschlou buchtu, kterou jim poslali z domova.
Uplynul zase měsíc. Bydlil jsem tehdy v malém
kostelním skladišti a byl šťasten, že mám alespoň
koutek, ve kterém mohu být sám. 2. srpna pozdě večer
kdosi zaklepal na dveře mého útulku. Otevřel jsem a
přede mnou stál internovaný superior pražských jesuitů
P. Vlk. Vstoupil dovnitř a řekl: „Přišel jsem, abyste mne
připravil na smrt. Zítra pro mne přijdou.“ A padl na
kolena. Strnul jsem, ale brzy jsme se oba uklidnili.
Připravil jsem ho, jak jsem dovedl nejlépe. Když
odcházel, jemně se usmívaje mi řekl: „Vím, že již
nevyváznu. Vrátím-li se však šťastně zpět domů,
půjdeme spolu pěšky z Prahy do Staré Boleslavi na
pouť.“ To bylo v deset hodin večer. Druhého dne po
obědě se P. Vlk oholil a oblékl do svátečních černých
šatů. Věděl, že mu brzy nastane chvíle boje. Na to chodil
zvolna po chodbě a modlitbou se připravoval na to, co
mělo přijít. Ve tři hodiny odpoledne se v klášteře
objevilo náhle gestapo. Hned nás sehnali do jedné
místnosti, zkontrolovali a potom komisař Oberhauser
spustil na nás svým obvyklým tónem. Vrcholem jeho
řeči bylo, že se náhle obrátil k P. Vlkovi, prohlásil ho za
zatčeného a surovým způsobem pokořil. Tento vystoupil
bledý, ale klidný z řady a postavil se před nás. Stálo nás
tu dvě řady silných a zdravých mužů a proti nám tři slabí
vyžilci s revolvery v rukou. Svírali jsme bezmocně pěsti.
Kdosi zašeptal: „Já mu skočím za krk!“ Nikdo se však
ani nepohnul. Chladný rozum pravil, že ještě nepřišla
pravá chvíle. Za chvíli P.Vlka odvedli. Když usedal do
auta, pohlédl na nás a pohnul rukou na rozloučenou. Pak
jsme ho již nespatřili. V březnu přišla zpráva, že je
mrtev.
Dne 25. srpna podařila se jednomu z mladších kněží
neslýchaná věc. Prostě ze Zásmuk utekl. Někteří z nás o
tom tajně věděli, ale každý mlčel jako hrob. Navenek
z toho byl poplach. Gestapo ho hledalo po celých
Čechách a netušilo, že jim chodí v Praze přímo pod okny
Pečkárny a směje se jejich hlouposti. Později za pomoci

jednoho z pražských klášterů unikl do Bavorska. Dne
27. září jsme údivem otevřeli oči dokořán, ne tak nad
náhlou visitou jednoho z gestapáků, jako spíše nad tím,
že k nám přivedl jako vězně pověstného bývalého
rektora německé pražské university Dr. H. za to, že
s Henleinem kdysi odtrhoval od republiky okrajové
území Čech, za to, že proti republice štval slovem i
písmem, odvděčilo se mu gestapo tím, že ho zatklo a
poslalo do Zásmuk. Inu nevděčnost světem vládne!
Dostal konečně jen to, co mu patřilo. Ostatně gestapo
mu povolilo v Zásmukách značné úlevy. Měl svůj pokoj,
směl volně vycházet ven, mohl přijímat i návštěvy.
V říjnu 1944 přišli do Zásmuk další dva kněží, mezi
nimi i jeden redemptorista. V té době situace pro Němce
začala být povážlivou. Bylo to ihned poznat v chování
gestapa. Dne 9. listopadu přišel sice opět jeden z nich na
„návštěvu“, ale bylo to již docela mírné, ano dokonce se
na nás ráčil i usmát. Náš kurs zřejmě stoupl. Kázeň se
ihned uvolnila. Dne 23. listopadu jeden z internovaných
kněží, u něhož jsme v poslední době pozorovali vážné
nervové poruchy, v záchvatu unikl ze Zásmuk a vydal se
pěšky na cestu po Prahy. Chytli ho však již třetího dne a
zavřeli na Pankráci.
V té době zdraví preláta Paulyho se velmi zhoršilo. 20.
prosince dopoledne zmrtvěly mu obě nohy. Dal se ihned
zaopatřit svatými svátostmi. K večeru ve ¾ na šest ranila
ho pak mozková mrtvice. Upadl do hlubokého
bezvědomí a ve čtvrt na dvanáct v noci zemřel. Byl jsem
u něho do poslední chvíle. 23. prosince v deset
dopoledne měl pohřeb. Z rozkazu gestapa pochovali ho
na františkánském hřbitůvku v klášterní zahradě. Musel
být přítomen četník, zvony nesměly zvonit, nebyly
dovoleny ani věnce ani kytice. Kromě nejbližších
příbuzných nesměl se nikdo zúčastnit pohřbu. Ani nám
to nebylo dovoleno. Při zavřeném kostele byl vykonán
výkrop, po něm postranními dveřmi rakev vynesena na
hřbitůvek a spuštěna do hrobu. Hůře by snad nebyli
pohřbili ani žebráka.
Přišly Vánoce 1944. Ruský kolos se rychle blížil. Do
Zásmuk přišlo sice ještě několik kněží, ale kázeň se
uvolňovala stále víc a víc. Sledovali jsme horečně
veřejné události. V té době začali přes blízký Kolín vozit
vězně z Osvětimi. Co udělají s námi? Tato myšlenka se
vtírala do duše stále úporněji. Domluvili jsme se, že se
rozhodně nedáme, a bude-li třeba, budeme i bojovat.
Přišly Velikonoce. Právě na Hod Boží strhla se nedaleko
Zásmuk letecká bitva. Německá stíhačka se zřítila.
Velmi mne to uspokojilo. Konečně padl Berlín. Věděli
jsme, že je konec. Poslední dny měli jsme přesné zprávy
o tom, co se děje v pražském gestapu. Dým a popel ze
spálených listin vystupoval tam dnem i nocí k nebesům a
pokrýval střechy okolních domů. V sobotu dne 28.
dubna přestalo pražské gestapo úřadovat. Úterý dne 2.
května bylo pro nás rozhodující. Nahodilá poznámka
Němce Dr. H. při obědě, kterou jsme se jako Češi cítili
dotčeni, vzbudila bouři nevole. Za prudké debaty mnozí
odešli z místnosti. Nastala revoluční nálada. Někteří se
rozhodli, že o své újmě opustí Zásmuky. První šel
redemptorista P.S. Ztratil se již 3. května. 4. května o půl
deváté dopoledne opustil jsem jako druhý ze všech
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Zásmuky i já a dal se směrem na Kostelec nad Černými
lesy. Tam mne dobří lidé vzali na nákladní auto a
dovezli až do Boleslavi. Byl právě pátek tři hodiny
odpoledne, když jsme dorazili ke kostelu Panny Marie.
Zamířil jsem ihned do ctihodné mariánské svatyně, kde

jsem klesl na kolena před Paladiem a z hloubi duše
poděkoval Rodičce Boží za její ochranu. Těžko vylíčiti,
jaké pocity při tom ovládaly moje nitro. (Tak končí
vzpomínky staroboleslavského rektora P.J.V.)

_________________________________________________________________________________________
ZVEME VÁS DO KINA
V NOVÉM ČESKÉM FILMU BUDE HRÁT VOJTA HUSA Z VRŠIC
9. října 2008 bude mít premiéru český film Nestyda. Natočil jej režisér Jan Hřebejk
podle knihy Michala Viewegha Povídky o manželství a sexu. Pětiletý Vojta v něm
hraje syna Jiřího Macháčka. Zeptali jsme se Jiřiny Husové, jak se Vojta k filmování
dostal. "V listopadu se ozvala castingová agentura, u které byl Vojta nafocený z
dřívější doby. Hledali 5ti letého chlapce, zúčastnil se konkurzu a byl vybrán. První
klapka padla 8. ledna 2008. Ze začátku si zvykal na filmové jméno Jakub i na to, že
mu přidělili jiného tatínka a maminku (Simona Babčáková).Vojta dodává: „Natáčení
se mi moc líbilo, třeba jednou budu kameraman jako Honza Malíř. Nejlepší byl
autobus, co vozí kostýmy a
taky Bobanova vysílačka."
Vojta je dobrodruh, a tak
mu
nevadilo
časté
cestování. Scény v klidu
opakoval a užíval si, že je
na měsíc a půl středem pozornosti. Seznámil se s několika
zajímavými lidmi (N. Divíšková, P. Landovský, P. Liška) a
poznal filmové zákulisí.
Všude byla přátelská atmosféra, na kterou se nezapomíná.
Vojta zažil i krušné chvilky. Podle scénáře měl Jakub, do půl
těla vysvlečený, vlastnoručně vylovit z kádě vánočního kapra. A
tak Husovi dostali domů do vany kapra a Vojta se ho učil chytat.
Když došlo na natáčecí den s kaprem, byl večer, několik stupňů pod nulou. Naštěstí byl scénář, ke spokojenosti
Vojtových rodičů, trochu pozměněn. Jak, to uvidíte v kinech od 9.října.
_________________________________________________________________________________________________
MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Upozorňuji čtenáře, ţe v pondělí 15. září 2008 bude
knihovna uzavřena (dovolená), v pátek 3. října bude
otevřeno pouze do 12.30 hodin (odpoledne se koná
v Kutné Hoře celonárodní akce pro knihovníky –
Knihovnický happening), v pátek 17. října 2008 bude
zavřeno z důvodu konání voleb v prostorách knihovny.
Na snímku vidíte děti s maminkami a jejich výrobky.
Zúčastnily se prázdninového tvoření 19. 8. 2008, barvily
trička tzv. vytíranou batikou. Na podzim se v knihovně
připravují další tvořivá odpoledne pro děti a koncem
října začne kurs pletení z papíru, který bude určen spíše
pro dospělé či starší děti. 6. – 12. října 2008 proběhne
v České republice již podvanácté Týden knihoven,
letošním mottem je Knihovny - rodinné stříbro. Pro tento
týden připravuje zásmucká knihovna několik akcí.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
Podzimní postřehy ochránců přírody záři 2008
V podzimním čísle Zásmuckého zpravodaje se budeme krátce
věnovat dobrým i špatným stránkám projektů, které budou
dokončeny do konce letošního roku, pozastavíme se nad
lipovou alejí s tím, co nás potěšilo a zklamalo. V rámci

prvního příspěvku seznámení s dřevinami, které rostou
v zásmucké Bažantnici Vám představíme rod Quercus (dub).
Lipovou alej - čeká v září konečná fáze - ošetření všech
zbývajících stromů včetně zřízení informační tabule u kaple
Narození Panny Marie v Lipách. Projíždějícím se však
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v současné době ukáže obraz zkázy. Zejména v první třetině
příroda odhalila v plném rozsahu, jak je lipová alej, ošetřená
v loňském roce, ve skutečnosti poškozena. Na lipách je patrné
postupující rozsáhlé odumření hlavních větví a celých kmenů.
Důvody hledejme v dřívějším kumulativním solení, včetně
poškození kořenů při uložení kanalizace v blízkosti haly.
Také není dobrou zprávou, že v příštích letech bude muset být
pravděpodobně mnoho mrtvých lip vykáceno. S tímto krokem
nebude započato dříve, než zde porostou nové stromy, které je
funkčně a esteticky plně nahradí.
Při dosavadní realizaci záchrany lipové aleje chceme
znovu ocenit aktivní přístup Města Zásmuky a SÚS Kutná
Hora, kteří nám pomohli v dostatečné míře k získání
dotačních titulů. Z dalších dárcovských subjektů jsme se
setkali s pasivní reakcí spol. Hügli food s.r.o., která se dle
vyjádření vedení nebude v současné době podílet žádnou
formou ani na výsadbě nových stromů. Tato skutečnost nás
utvrdila v tom, že jsme v roce 2005 nezaspali a upozornili na
veřejném projednání, že usazení nové továrny dle čechošvýcarského modelu (průmyslová zóna v zeleni) není pro tuto
přírodní památku žádnou výhrou. Také jsme rádi, že je do
lipového stromořadí zakázán vjezd nákladních automobilů
zejména z důvodu, že nedopustíme, aby budoucí demolice
dvou domečků v lipách včetně odvozu materiálu probíhala po
této silnici.

břemeno probíhajících prací na stavbě průtahu města a zajistit
tak přijatelný ekologický stav dříve čistého vodního toku.
V rámci poznávání dřevin v Bažantnici chceme v každém
čísle Zásmuckého zpravodaje uvádět nový cyklus poznávání
dřevin, kam jsme zařadili v první části rod Quercus (dub).
Na snímku vidíte
dub v Bažantnici
u hřiště. Mezi
hlavními
evropskými duby
jsou
Quercus
robur L. (dub
letní) a Quercus
Petrea
(dub
zimní),
který
tvoří významnou
složku nížinných
doubrav.
Dub
letní je spíše
dřevinou
nížinných oblastí
a jen zřídka
vystupuje
nad
100
m.n.m.
Zatímco
dub
zimní je dřevinou
podhůří a pahorkatin. Tuto dvojici pak doplňuje dub Quercus
pubescens - dub pýřitý osidlující teplé oblasti ve Středozemí.
Standardními rozlišovacími znaky jsou jejich větévky lišící se
postavením žaludů. Dub letní má žaludy stopkaté a dub zimní
přisedlé. Listy zimního dubu jsou na bázi více srdčité
s krátkým řapíkem. Dub letní má naopak dlouhé řapíky na
bázi klínovitě sbíhavé. Oba druhy se vyznačují velkou
dlouhověkostí a na všechny jejich části je vázáno více než 400
druhů živočichů. Produkční funkci má dubové dřevo, kůra ve
farmaceutickém průmyslu a dřevozpracujícím průmyslu.
Dubový list byl také zapracován do mnoha státních znaků po
celém světě. Svým růstem a tvarem koruny jsou duby
dominantními dřevinami významných krajinným prvků, ale i
součástí hospodářských lesů.
Za zdejší přírodu s pozdravem Ing. Milan Petr

Špandava – v dřívějším čísle zpravodaje jsme také psali o
vážné ekologické situaci špandavského potoka zejména v části
pod Vyšehradem, který se opět proměnil jako loni ve
smrdutou stoku bez života. Nedokážeme posoudit, jak lze
účinně vyřešit ekologický stav v rybníku Horní Oborák, do
něhož vtékají splaškové vody z neodkanalizované části města.
Je ale tristní, že z této zabahněné vyhnívací nádrže vytéká
bílá a na dálku smradlavá voda, která nyní způsobuje
přidušení ryb v Dolním Oboráku. Jako dítě si pamatuji, že
jsme na Horní Oborák chodili s rybářským kroužkem ještě
chytat ryby. Nyní by se tato činnost zdála být zbytečnou
snahou. V dalším úseku pod Dolním Oborákem špandavský
potok protéká Bažantnicí, kde do něj vtéká dešťová kanalizace
včetně vyústění odpadních vod z dosud nepřipojených
domácnosti.
Myslíme si, že z pohledu vodohospodářských opatření
je nezbytné tuto situaci řešit vhodným způsobem i přes

ZÁSMUKY KDYSI

- ZÁSMUKY DNES

Konec jedné legendy.....TOFA Zásmuky – dříve továrna na dřevěné hračky – foto vpravo pořízeno 20. 8. 2008
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Pro někoho jen nostalgické připomenutí, pro bývalé zaměstnance vzpomínky na dlouhý kus života. Proslulá továrna, která
zaměstnávala téměř 90 lidí, se v těchto dnech mění v sutiny. Vyráběly se zde různé dřevěné hračky (např. počitadla, různé vozíčky,
tahací zvířátka, skládanky), velkou část výrobního sortimentu tvořily klasické stavebnice z dřevěných kostiček – naprosto dokonalá
hračka, nerozbitná a bezpečná, podněcující bezbřehou dětskou fantazii, trénující šikovnost malých dětských ručiček. Ze zásmucké
Tofy putovaly výrobky na východ i západ od naší republiky. Továrna měla neopakovatelnou atmosféru, byl tu zvláštní rachot, vonělo
tu dřevo a barvy.V každé dílně bylo na zemi spoustu hnědých papírových pytlů s různými polotovary či hotovými výrobky. V přízemí
byla strojovna, naproti brusírna a barevna, kde se v obrovských bubnech prosypané kuličkami barvily kostičky a další zboží.
V prvním patře se v adjustovně a nové hale zboží kompletovalo a balilo. Z montovny se ozýval zvuk kladívek. Samostatně stála u
hlavní silnice „chata“ - dříve sokolská, v 60. letech sem byla převezena z Vlčího dolu.V Tofě sloužila jako jídelna a společenská
místnost. Když jste došli na konec „uličky“, bylo okny vidět do stříkárny. 27. května 1997 zde definitivně skončila výroba. Jedenáct
let přežila budova v tichém chátrání. Ale život jde dál, vše se mění...
A.N.

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
Je dobře, že bude pokračovat výstavba nové silnice přes Zásmuky, řeší se projekt náměstí, Terezka Kabátová získala dotaci na opravu
sochy sv. Jana Nepomuckého v parku, na které se finančně podílí Město Zásmuky. Vše se hýbe k lepšímu vzhledu Zásmuk. Moc mě
to těší. Nové dětské hřiště, lavičky, odpadkové koše. Příjemné prostředí s keři a posekaným trávníkem kolem. Hezká cesta i do
knihovny v nových prostorách.
Ale....měli bychom si toho více vážit!!! Pokud někdo – ať dospělí nebo děti – se nechová slušně, ničí zdejší budovy a majetek, venčí
psy na veřejných prostorách, pohazuje odpadky, neměli bychom to přehlížet. Naše lhostejnost a nevšímavost takové lidi utvrzuje
v přesvědčení, že je vše v pořádku, že si mohou vše dovolit. Debaty v trafice, samoobsluze nebo u piva nic nevyřeší. Chce to alespoň
pokárat přistiženého hříšníka. Nebo vývěsku s problémy?
JK

NOVÉ TURISTICKÉ CÍLE V NAŠEM OKOLÍ
ZÁMEK RADIM
Otevírací doba: zámek je pro
veřejnost otevřen v období 26. 6. 2008 –
31. 8. 2008 denně mimo pondělí od 9:00
hodin do 18:00 hodin (poslední prohlídka
začíná v 17:00 hodin). V září a říjnu
2008 je zámek otevřen pouze o víkendech
a svátcích se stejnou otevírací dobou.
Vstupné pro rok 2008: základní
vstupné činí 95 Kč, snížené vstupné (děti
od 10 let a důchodci) 60 Kč. Další slevy
jsou připraveny pro rodiny (malé skupiny)
s dětmi.
V roce 2005 koupil zámek nový
majitel, Antonín Dotlačil, který realizuje
jeho postupnou generální opravu.
Rekonstrukce bude ukončena v roce
2010 u příležitosti 400 let od dostavby zámku. Nový majitel přistupuje k opravám velmi citlivě a zodpovědně, kromě
zpřístupnění historických sálů zřídil v západním křídle zámku stylový penzion a občerstvení pro turisty. Vzdálenost ze
Zásmuk – 16 km. Více informací naleznete na www.cestyapamatky.cz

BAUEROVA VILA V LIBODŘICÍCH
Moderní kubistická vila byla postavena v letech 1912 –
14 pro nájemce a později i majitele libodřického velkostatku Adolfa
Bauera. Autorem projektu je jeden z nejvýznamnějších českých
architektů 20. století Josef Gočár. Po smrti Adolfa Bauera v roce
1929 přešla vila na jeho dědice, v letech 1939 – 1945 byl dům jako
židovský majetek zabaven a od roku 1945 zde sídlila správa obce. Po
roce 1948 byla vila využívána rovněž jako pobočka knihovny a
mateřská škola. V prosinci roku 2002 vilu odkoupila Nadace
českého kubismu, která provedla v letech 2005 – 2008 generální
rekonstrukci památky podle návrhu Ing. arch. Michala Sborwitze.
Exteriér i interiéry byly rekonstruovány se zřetelnou snahou přiblížit
se co nejvíce původnímu vzhledu, obnoven byl i pozemek okolo vily
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a rehabilitovány budou i dochované vzácné dřeviny. Rekonstrukci stavby finančně podpořila i Evropská unie, státní rozpočet ČR a
Středočeský kraj. Od 28. června 2008 je vila zpřístupněna pro veřejnost jako muzeum architekta Josefa Gočára (1880 – 1945) a
galerie kubistického designu. Interiéry jsou upraveny jako instalovaná kulturní památka a nabízí návštěvníkům dobovou atmosféru
počátku 20. století. Nosnými body expozice jsou pak dochované prvky interiérů, především zařízení koupelny, krbové zařízení,
dřevěná vestavěná skříň či knihovna. V rámci provedeného průzkumu byly objeveny vzorky tapet, podle nichž jsou vyrobeny repliky.
Interiér doplňuje dobový kubistický mobiliář a exponáty výtvarného a užitého umění. V prvním patře je expozice věnovaná historii a
rekonstrukci vily, Josefu Gočárovi a českému kubismu vůbec, také však památkám moderní architektury v regionu.

Otevírací doba: 1. května – 30. září: pondělí zavřeno, úterý – pátek 10:00 – 14:00, sobota a neděle 10:00 –
16:00hod. 1.října – 30. dubna: pondělí zavřeno, úterý – neděle dle telefonické objednávky na čísle 602 188 419 nebo
777 250 040. Maximální velikost skupiny je 8 osob. Vzdálenost ze Zásmuk – 10 km. Více na www.cestyapamatky.cz

Kaplička v Doubravčanech................vysvěcení se odkládá
Vysvěcení kapličky v Doubravčanech se odkládá z důvodu onemocnění zedníka, který kapličku opravuje. O
novém termínu dokončení prací a vysvěcení budete včas informováni (plakáty, internet, hlášení rozhlasu).
PROCHÁZKY NAŠÍM MĚSTEM 1.DÍL
Koupím domek, chalupu nebo byt i před opravou.
Platím hotově. Tel. 723 233 162

Připravili jsme pro vás 5dílný seriál, který vám nabídne
zajímavé turistické trasy po Zásmukách a okolí, připomene
vám zajímavosti a památky našeho města, které ve všedním
životě běžně míjíme bez povšimnutí.

1. trasa: KOLEM ZÁMKU
Zámek, zámecký areál, branná věž a opevnění tvrze, sad a obora, vnější nádvoří, dolní brána, cesty, tvrz
a zámek, zámecká kancelář, konírny, divadlo, jižní opevnění a parkán, zámecký park, grotta.
* Stojíme na vnějším nádvoří v prostoru středověké tvrze zásmuckých
vladyků ze Zásmuk. První zmínka je z roku 1285 a týká se Sulislava ze
Zásmuk, vladyky a rytíře, kuchmistra královny Guty. Rod se ve
středověku rozšířil na několik větví a vlastnil řadu vesnic s tvrzemi
v okolí. Vymřel v polovině 19. století.
* Z východu /směr náměstí/ byla tvrz opevněna kamennou zdí z obou
stran branné věže a obranným příkopem. Vlevo od brány přiléhal
k opevnění románský kostelík z 10. nebo 11. století, tehdy patrně
jediná kamenná stavba v místě. Další zeď vedla od branné věže, tj.
horní brány, k bráně dolní a oddělovala tak hospodářské zázemí od
panského sídla. V pozdější době zde byla lázeň, chrtovna, sad a obora.
Část zdi byla ponechána a v době baroka opravena, v jedné nice je
umístěno torzo sochy sv. Jana Nepomuckého ze skály Ve Smrclích.
Obora mívala v 18. století rozlohu 50 ha.
* Skrz horní a dolní bránu vedla hlavní komunikace
zanikaly po husitských válkách v 16.století. Také zdejší
z jihu na sever a naopak. Dolní branou vedla na jih přes
rytíři bojovali v husitském vojsku, po jeho porážce
brod na řece Sázavě v Ratajích a dále do Rakous, horní
zchudli a dali se do služeb velkých panství jako úředníci
branou na sever do Kouřimi, kde se napojila na zemskou
a vojáci.
stezku vedoucí dále do Poděbrad a k brodu na Labi.
* Roku 1533 koupil tvrz Adam z Říčan, hejtman
V Kouřimi se také větvila na cestu do Prahy přes Český
Kouřimského kraje, tehdy největšího v Čechách, a na
Brod. Na druhou stranu vedla přes Kolín, Kutnou Horu a
tvrz posadil renesanční zámek. V jižním příkopu
Čáslav. Dnešní císařská silnice Praha – Kutná Hora je až
zbudoval konírny, které si dosud zachovaly původní
z doby sedmileté války v 18. století. Vlastní tvrz je
podobu včetně renesančních sdružených oken, ty se
dosud obsažena ve hmotě pozdějšího zámku. Tvrz stojí
zachovaly i v prvním patře branné věže. Adam rozšířil i
na ostrožně, tj. na skalnatém výběžku. Tvrz má tři křídla,
gotický farní kostel, jemuž původní románský kostel
postavena je z lomového kamene zdejší ruly. V prvním
sloužil jako sakristie. V kostele byl i Říčanský s rodinou
podlaží byla lednice opatřena systémem větráků. I druhé
pohřben. Dosud se zde nacházejí 3 pískovcové náhrobní
podlaží je kamenné, třetí podlaží bylo dřevěné, tady se
kameny Říčanských a ve věži visí dosud jeden ze zvonů
bydlelo. Tvrz byla velká, spíš vypadala jako malý hrad a
Říčanských.
byla bez věže. Ze západní strany ji chránil příkop a
* Zámek přestavěl kolem roku 1650 v barokním slohu
močál potoka Špandavy. Z jihu dvojitá hradba
další majitel Adolf Vratislav Sternberg. Koupil jej jeho
s parkánem, dodnes zachovaná. K tvrzi patřila
otec Rudolf Sternberg roku 1637. Ve vnitřním
poddanská vesnice Zásmuky rozkládající se za
arkádovém nádvoří je kašna, vodárna, kuchyň, byt
opevněním, dnes je to prostor kolem pivovaru, Na
klíčné a skladové prostory v kamenném přízemí tvrze,
Valech, kolem Nerudovy ulice a Vyšehradu. Tvrze u nás
čtyři schodiště. Hlavní, služebnické, dubové točité na
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věž, poslední vedlo z ložnic ve 2.patře do parku. Další
schodiště vedlo do sklepa-lednice tvrze. Z brány je vstup
do kaple sv. Václava, prostupuje dvěma poschodími,
v prvním patře je vstup na oratoř z jídelny. Nad vstupní
branou byl velký salon, pokračoval malý salon,
knihovna. Dámské křídlo sousedilo s parkem, pánské
bylo v západním křídle. Ve druhém patře bývalo 16
ložnic.
Zámek byl obýván až do roku 1920, a to vždy budoucím
dědicem, který se zde učil hospodařit. Majorátním
panstvím se staly Častolovice již roku 1701. Posledním
Sternbergem, který na zdejším zámku sídlil, byl
Leopold. Vrátil se z první světové války raněn. Matka
mu zřídila moderní byt s příslušenstvím v pravém křídle
branné věže se schodištěm do parku. V knize Cecilie
Sternbergové „Cesta“ je nazván „zahradním domkem“.
Ve starém zámku bydlela pouze klíčná. Leopold se
oženil roku 1929 s Cecilií Reventlow-Criminil a
s dcerou Dianou /*1936/ žil v zásmuckém zámku do
roku 1937, kdy po smrti svého otce přesídlil do zámku
v Častolovicích.
V roce 1942, kdy Leopold odmítl kolaborovat
s okupačním režimem, byla na jeho panství uvalena
okupační „vnucená správa“ a Němci sem umístili archiv
německé armády, 1. pancéřové divize SS. Sternbergové
odešli do Prahy. Po válce hned v červenci roku 1945 se
do zámku nastěhovala čsl. armáda, zatím do pronájmu, v
roce 1949 natrvalo. Umístila sem sklady chemické
jednotky. Roku 1982 zámek vyhořel. Po armádě zde
kromě zničeného zámku zbyl ještě hangár, asfaltový
povrch a výtah místo krbu ve velkém salonu, kde požár
vznikl, protože to bylo hlavní skladové místo. Armáda
odešla roku 1992, kdy dnešní majitelka zámek
restituovala a začala zachraňovat.
* Projdeme mezi zámkem a konírnami dozadu,
všimneme si spojovacího schodiště, jež v baroku vedlo
do zámeckého divadla. To bylo zbudováno v patře nad
konírnami spolu s dalšími několika salony a otevřenou
arkádovou chodbou. Ve 20. století tu byly zřízeny dva
byty pro zaměstnance panství, a to pro důchodního a
nadlesního.
* Vlevo míjíme lednici tvrze, dnešní vchody byly
vybourány až mnohem později.
* Přicházíme k jižnímu dvojitému opevnění s parkánem
/prostor mezi opevněním a budovou/. Čtvrté zámecké
křídlo, které uzavřelo nádvoří otevřené k jihu, bylo
postaveno až v 18. století a sloužilo personálu. Tady
byla v přízemí větší kuchyň, prádelna, mandl, v patře a
podkroví služebnické pokojíky a schodiště do nádvoří.

Zazděný východ ještě připomíná dveře vedoucí
z kuchyně do kuchyňské zahrady, v kterou se proměnil
prostor mezi pevnostními valy.
* Odtud je dobrý pohled na zámecký pivovar, jehož
nejstarší část z 15. století je těsně u hradeb, komín varny
je z roku 1850, nejvyšší budova z roku 1890. Roku 1995
byl pivovar prodán potravinářské firmě. Na západní
straně přiléhá ke konírnám výběh pro koně, všimneme si
renesančních sdružených oken koníren, jež byly určeny
pro koně kočárové a jezdecké. Vzadu vidíme zámeckou
kancelář. Prostor končí kamennou zdí, pod ní teče potok
Špandava. Kolem pivovaru a za hradbami stála původní
dřevěná poddanská ves Zásmuky.
* Vracíme se zpět vnějším nádvořím nahoru cestou do
parku. Při jasném počasí je odtud krásný pohled
severním směrem na České středohoří, můžeme vidět
horu Říp a hrad Bezděz. Park byl zřízen při přestavbě
tvrze a zrušení opevnění v 16. století. Byl prodloužen do
prostoru dnešního náměstí města, které se tehdy začalo
rozrůstat. Ke zdi byly později přistaveny dnešní budovy.
Sloužily jako byty pro vrchní úředníky, ve 20. století
sem byly přemístěny kanceláře důchodu a lesní správy.
Kromě toho byl v prostoru vedle branné věže a schodiště
do parku již zmíněný hraběcí byt o sedmi místnostech.
Věží nad vstupní hlavní branou se prošlo do části
služebnické se třemi pokoji pro komorné, šoféra a
kuchyň s kvelbem. Dnešní výstavní síň sloužila jako
velký salon s krbem.
* V parku stojí grotta /jeskyně/ z roku 1700, oblíbená
barokní zahradní architektura. Má tři místnosti
vyzdobené umělými krápníky. K výzdobě byla použita
průmyslová struska ze šternberských železáren, lastury,
sklo a jiné lesklé materiály. Součástí grotty bývala vždy
fontána a antická socha. Prostřední oválná místnost má
štukovou stropní výzdobu zobrazující malé kostelíky či
tvrze. Také před grottou je kašna. Za socialismu sloužila
jeskyně ke skladování vápna a cementu, v kašně se
hasilo vápno, které tam stále ještě můžeme nalézt. Za
kašnou bývala vojenská střelnice z malorážek.
V dámském křídle, které sousedí s parkem, byly tehdy
k parketám přišroubovány soustruhy na opravu pušek.
Park prošel mnohými přestavbami a jeho původní
podoba se zachovala pouze na plánku z 19. století.
* Vracíme se zpět na vnější nádvoří před brannou věž.
Ve třetím patře věže bývaly hodiny, v prvním patře
ateliér Cecílie Sternbergové. V přízemí brány vpravo
velký salon, vlevo původně byt vrátného. Pod salonem
vpravo v celé délce budovy je vinný sklep.
Příště: Za Františkem Kmochem.
L. Hoznauerová

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Dne 9. října 2008 od 17.00 hodin se bude konat v klášterním kostele sv. Františka v Zásmukách tradiční
koncert varhanní a komorní hudby. Vystoupí členové Svatoštěpánského sboru z Kouřimi, praţská
skupina BASALT a soubor Kvítka.
13. září 2008 Kouřim – památky města – 10 – 16 hod. Dny evropského dědictví – zpřístupnění památkových objektů, včetně běžně
nepřístupných, noční akce: Sen noci kouřimské 19.30 hodin
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20. září 2008 - Kostelec nad Černými lesy – Černokostelecký pivovár – Černokostelecké vykulení - „vykulení ležáckých sudů a
žranice v černokosteleckém pivováru“ – ukázky umění bednářských mistrů a jejich pomocníků, gurmánské hody, atrakce pro děti,
pivovarská tombola
27. září 2008 – Kostelec nad Černými lesy - Podzimní řemeslný trh - po celý den, pod širou oblohou
18. října 2008 – Kouřim – skanzen -10 – 16 hodin Svatohavelské císařské posvícení – národopisný pořad, lidová veselice s trhem a
tradičními posvícenskými radovánkami
7. prosince 2008 – Kouřim – skanzen – 10 – 16 hodin – Tajemné postavy adventu – národopisný pořad, obchůzky zvláštních a
tajemných adventních bytostí
___________________________________________________________________________________________________________

Vážení občané města Zásmuky a obcí Sobočice, Nesměň, Doubravčany, Vršice a Buda,
jmenuji se Jiří Buřič a díky pochopení Vašeho pana
starosty, Ing. Jiřího Pechara, se mi dostalo možnosti a
v neposlední řadě i cti, pozdravit Vás a současně Vám
prostřednictvím Vašeho zpravodaje oznámit, že po vítězství
v primárních volbách ODS v senátním obvodu č. 42, budu za
uvedenou stranu kandidovat v letošních podzimních volbách do
Senátu Parlamentu ČR.
V roce 2008 budu již sedmnáctým rokem členem ODS,
což mimo jiné znamená, že jsem jedním ze zakládajících členů
této strany v Kolíně. Podtrhuji, že jsem nikdy nebyl členem
žádné jiné politické strany a že mému lidskému i politickému
přesvědčení jsou, na rozdíl od obdivného vztahu ke všem
způsobům boje za svobodu a demokracii, odporné jakékoli formy
totalitní a nedemokratické vlády, mezi které počítám nacismus i
komunismus, nemluvě o jiných druzích extremismu. Ve své
politické kariéře jsem zažil, jak už to v demokracii bývá, vzestupy i pády. Starostou Kolína jsem byl již v prvém
komunálním volebním období po roce 1989. Od roku 1995, kdy jsem místo starosty města opustil, jsem pracoval jako
osoba samostatně výdělečně činná, přičemž jsem nikdy nerezignoval na veřejnou práci – byl jsem nepřetržitě členem
Městského zastupitelstva v Kolíně, protože jsem do tohoto orgánu byl opakovaně zvolen v komunálních volbách. V roce
2003 jsem se vrátil na kolínskou radnici, když jsem byl zvolen místostarostou Kolína. Po vítězství ODS v komunálních
volbách v roce 2006 jsem byl po dvanácti letech znovu zvolen do funkce starosty prosperujícího města Kolín.
Se svojí ženou Lubomírou jsme rodiči syna Jonáše a naše manželství funguje již třicátý třetí rok. Bydlím
v rodinném domu po předcích, a mám-li po svých pracovních povinnostech čas, věnuji se rodině, psímu příteli, domácímu
kutilství a motorce.
Budu-li zvolen do Senátu Parlamentu ČR, je samozřejmé, že zřídím senátorské kanceláře jak v Kolíně, tak
v Poděbradech, a dnes, po změně hranic senátního obvodu č. 42, i v Čelákovicích. Zde bych kromě přítomnosti svého
asistenta nebo asistentky, byl svým voličům k dispozici minimálně jedno odpoledne měsíčně. V Senátu Parlamentu ČR
bych chtěl pracovat buď ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde bych jistě uplatnil své
dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, nebo ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Zde bych chtěl své
síly a zkušenosti zaměřit na oblast obrany a bezpečnosti. Samozřejmě chci splnit slib, který jsem dal Vašemu panu
starostovi – nadále s ním být v kontaktu a být tak připraven kdykoli mu pomoci v jeho nelehké práci, kterou pro Vaše
město vykonává. To samé však platí i pro Vás, všechny občany Zásmuk, Nesměně, Doubravčan, Vršic a Bud. Dospějete-li
k závěru, že bych Vám mohl být jakkoliv nápomocen při řešení Vašeho libovolného problému, neváhejte a obraťte se na
mě buď přímo nebo prostřednictvím Vašeho pana starosty.
Považuji za slušnost i za povinnost oznámit tímto psaním svoje úmysly všem těm, kteří budou v říjnu tohoto roku
disponovat volitelským právem a půjdou do volební místnosti projevit hlasováním svůj názor v senátních volbách.
Obracím se proto těmito řádky i na Vás, všechny občany města Zásmuky a přidružených obcí, a dovoluji si tak požádat
Vás o podporu mé kandidatury v senátním obvodu č. 42. Věřím, že se v průběhu druhého pololetí letošního roku
s mnohými z Vás potkám i osobně a to nejen na zářijovém zasedání Vašeho městského zastupitelstva, ale i při jiných
příležitostech. Přijdete-li však na jednání zastupitelstva, prosím, žádám Vás o to, abyste si na mě připravili jakékoli
otázky, třeba i z oblasti mého působení ve funkci starosty Kolína. Slibuji, že na všechny Vámi položené otázky a dotazy
odpovím a nevyhnu se žádné diskusi, byť bychom měli v zasedací místnosti sedět do noci.
Přeji Vám všem hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojeného žití ve Vašem historickém a do krásy rostoucím městě
Zásmuky i v obcích Sobočice, Nesměň, Doubravčany, Vršice a Buda.
V dokonalé úctě a s díky za Vaši možnou účast na zářijovém zasedání městského zastupitelstva i za Vaši další
podporu !
Jiří B u ř i č
V Kolíně dne 12. srpna 2008
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Máte šikovného souseda? Řekněte to na něj!
Není pochyb, že s námi v našem městě a okolí žijí podnikaví a šikovní lidé. Takoví, kteří mají odvahu vlastními
silami něco tvořit, vyrábět nebo pěstovat – spoléhat se sami na sebe a přitom ještě bojovat s papírováním a
zástupy úředníků. Že takové znáte? Pak by je mělo znát celé Polabí!
Právě těm odvážlivcům, kteří v Polabí žijí a pracují, a jejich dílům, výrobkům nebo produktům je určena regionální
značka Polabí regionální produkt®. Značka pro kvalitní produkty z Polabí, které nepoškozují životní prostředí, má
podpořit a zviditelnit práci a úsilí místních lidí. Tato regionální značka je na území Polabí nováčkem.
Značka a s ní i všechny produkty budou propagovány pomocí letáků, katalogů značených produktů nebo novin na
informačních centrech a dalších místech v turistickém regionu Polabí. Veškeré informace o držitelích značky budou také umístěny na webových
stránkách www.domaci-vyrobky.cz, hojně navštěvovaných, protože jsou společné i pro dalších 8 regionálních značek v České republice (např. ze
Šumavy, Beskyd, Moravského krasu, Vysočiny, Krkonoš...). Informační centra a další prodejní místa v ostatních regionech značené produkty
s úspěchem prodávají, existují dokonce dvě specializované prodejny (ve Vrchlabí a v Jánských lázních), které odebírají přednostně výrobky se
značkou.
V našem městě a blízkém okolí zatím žádný držitel regionální značky není. Myslíte si, že by si váš šikovný soused takovou podporu zasloužil? Třeba
je skromný a sám si nevěří, že by značku získal. Nebo má tolik práce, že se k informacím o značce ještě nedostal... Poraďte mu! Anebo o něm
řekněte koordinátorům značky. Ti mu řeknou, co a jak, a když ho to zaujme, pomůžou mu značku získat – není to nic složitého.
Značku spravuje a uděluje Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s., neboli MAS Podlipansko (ve spolupráci se sousedními MASkami). Kontaktní
osobou, která zájemcům poskytne informace a pomoc při získání značky, je Michaela Roškotová, tel. 721 170 352, email:vandrovani@podlipansko.cz.
Těšíme se, že v příště budeme moci psát o úspěších šťastných držitelů značky!

SPORT
STOLNÍ TENIS INFORMUJE
Prázdniny nám utekly jako voda a začíná nám nová sezóna stolního tenisu. Naši mladí stolní tenisté
přes prázdniny nezaháleli a poctivě trénovali. Mimo tréninky v naší sokolovně jsme se zúčastnili
v červenci a v srpnu dvou kempů stolního tenisu v Sadské, kde jsme měli možnost trénovat pod
vedením zkušených ligových trenérů. Na prvním kempu naše mladé hráče trénoval Ivan Karabec, hráč
extraligového Havířova. Ivan je paralympijský vítěz a mistr
světa v soutěžích tělesně postižených. V letošním roce nás jede
opět reprezentovat na paralympijské hry, které se konají
v Číně. Na tomto kempu jsme měli možnost zhlédnout exhibiční
utkání Ivana Karabce a Richarda Výborného. Výborný je čtvrtý
hráč českého žebříčku, 114. hráč světa a dlouholetý český
reprezentant. Tento zápas měl skvělou úroveň, a to ještě
někteří naši hráči netušili, že si budou moci proti Výbornému
na druhém kempu zahrát.
Na druhém kempu jsme se již připravovali na blížící se turnaje.
I na tento kemp přijel náš již známý Richard Výborný a sehrál
zde exhibiční utkání s některými účastníky, které vybrali jejich
trenéři. Z našich dostala šanci naše děvčata Lenka
Kratochvílová a Klára Jursová (na snímku). Děvčata měla
trému, hrát proti takovému hráči se nepoštěstí každý den, ale
po pár míčcích z nich tréma spadla a děvčata podala velmi
pěkný výkon. Na soustředění se nám velmi líbilo a doufáme, že příští rok pojedeme znovu.
V nové sezóně nás čeká velké množství turnajů a zápasů v pravidelných soutěžích. Naše družstva budou hrát
pravidelnou soutěž OP II a OP III. Vybraní žáci Klára Jursová a Pepa Krombholz budou hrát v Kolíně OP I na střídavý
start (to znamená, že mohou odehrát za Kolín 50 % utkání a nemusejí ze Zásmuk přestupovat). Dále děvčata Klára
Jursová, Lenka Kratochvílová a Anna Batelková půjdou na hostování do FK Kolín hrát divizi za ženy. Toto družstvo má
velikou šanci postoupit do druhé ligy. Jinak se naše mládež bude i nadále zúčastňovat všech turnajů od těch
republikových až po okresní. Přeji jim v nadcházející sezóně hodně úspěchů.
FK
Ještě bych chtěl nakonec všechny upozornit na nábor dětí ze 3. a 4. tříd do našeho oddílu, a to vţdy v pondělí, ve
středu a v pátek od 17:00 v naší sokolovně.

_____________________________________________________________________________________
Zásmucký zpravodaj. Občasník Města Zásmuky. 3/2008. Vydává Město Zásmuky, Komenského 133, Zásmuky. Evidenční číslo
MK ČR E 10634. IČO 00235954. Redakční rada: Ing. Věra Veselá, Mgr. Soňa Součková, Libuše Hoznauerová, Anna Nouzáková.
Vychází v nákladu 220 ks. Příspěvky přijímá Městská knihovna Zásmuky. Příští číslo vyjde v prosinci 2008, uzávěrka 28. 11 2008.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů nebo jejich neuveřejnění. Tiskne Pegas print Kolín.

10

