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SLOVO STAROSTY
Vážení občané
tentokrát jsme poprosili pana starostu o odpověď na několik otázek:
1. Kdy by měla být dokončena rekonstrukce průtahu městem?
Vím, že investice prováděné v letošním roce jsou provázeny různými dezinformacemi. Dokončení rekonstrukce silnice I/2
je plánováno na 9.9.2009, to je ukončení celé akce až k výjezdu ze Zásmuk pod Dupandou. Celá akce je závislá na stavu
počasí, protože některé technologické postupy nelze za deštivého počasí vykonávat. Počasí je pouze jeden z mnoha vlivů
na realizaci tak rozsáhlé stavby.
2. Pokud se bude rekonstruovat v létě náměstí, jak bude vyřešen přístup k lékaři, na MěÚ atd.?
Pokud dojde k uvažované rekonstrukci náměstí, tak přístup k lékaři a do lékárny nebude omezen, neboť rekonstruovaná
část bude od autobusové čekárny dolů k poště a k městskému úřadu. K malému omezení dojde pouze při výstavbě
chodníku od Nové hospody pod budovu základní školy.
3. Obdrželo Město Zásmuky letos nějaké dotace nebo má v současné době podané žádosti o dotace?
Bylo požádáno o dotaci na výstavbu kanalizace ve výši 40 mil. Kč, na rekonstrukci chodníků ve výši 3 mil. Kč, na
rekonstrukce místních komunikací ul. Dukelská, Pod Sokolovnou, Východní ve výši 11 mil. Kč, na rekonstrukci cesty na
Buda, na rekonstrukci zvoniček a křížků v obcích Sobočice, Vršice a Doubravčany (město obdrželo dotaci ve výši 248.000
Kč ), na vybudování dětské klubovny pro mladé hasiče a klubovny pro maminky s malými dětmi, na dovybavení
pracoviště Czech point a v neposlední řadě kniha Historie Zásmuk od Libuše Hoznauerové bude vydaná za přispění
Středočeského kraje. Dotace činila 30. 000 Kč. Také knihovna obdržela od Středočes. kraje dotaci – 20 000 Kč.
4. Kde se bude konat letošní zásmucká porcinkule?
Porcinkule se bude z mnoha důvodů opět konat na zámku, o víkendu 1. a 2. srpna 2009.
5. Kdy bude v prodeji kniha o historii Zásmuk a jakou částkou přispěli občané města a firmy na její
vydání?
Vydání knihy očekáváme do prázdnin, takže možnost koupě bude určitě o porcinkuli, občané města a firmy přispěli
částkou téměř 70.000 Kč, za což si všichni zaslouží poděkování.
A závěrem...
se ještě vrátím několika větami k situaci na průjezdu městem. Na základě neúnosné situace na průjezdu Zásmukami a na
základě stížností občanů bude v nejbližší době provedena úprava dopravního značení, která mimo dopravní obsluhu a
místní obyvatele znemožní vjezd do města od Ohrádky do ul. Sladkovského a z druhé strany do ul. Husova. Ještě jednou
podotýkám, že zákaz nebude platit pro místní občany a občany směřující k lékaři, na poštu atd. Zákaz se týká řidičů
nerespektujících dosavadní dopravní značení, kteří tak obyvatele exponovaných částí města trvale ohrožují. Všem
občanům bych chtěl poděkovat za pochopení. Všichni doufáme, že přijatá dopravní opatření povedou ke zlepšení situace
ve městě. Na závěr bych chtěl všem popřát příjemné prožití prázdnin a stavbařům co nejméně komplikací při dokončení
stavby.
Na otázky redakce odpovídal Ing. Jiří Pechar

MĚSTO ZÁSMUKY INFORMUJE
ÚPRAVY VEŘEJNÉ ZELENĚ V ZÁSMUKÁCH
Pozorný občan si jistě všiml, že se v nedávné době udály určité změny ve veřejné zeleni, a to především na obou
náměstích. Na Kmochově náměstí musela ustoupit první řada mladých lip podél silnice I/2 z důvodu stavby chodníku,
který by byl v budoucnu ničen prorůstajícími kořeny. Situaci zkomplikoval i kabel veřejného osvětlení. Stromy se proto
přesadily a na jejich místo přijde výsadba keřů, které odcloní dopravní ruch od prostoru parku a jejichž kořenový systém
nebude ani poškozovat chodník. V nebližší době bude dokončena i rekultivace trávníku a park začne opět sloužit svému
účelu. Poměrně značný zásah do zeleně probíhá i v parku na Komenského náměstí. Výsadbu mladých lip podél průtahu se
podařilo zachránit díky zúžení chodníku, ale u původní výsadby došlo k vykácení nejvíce poškozených stromů a u
zbývajících stromů byl obnoven řez na hlavu. Tento zásah vyvolal negativní reakce u části obyvatel. Svůj laický
nesouhlas někdo vyjádřil dokonce podáním podnětu na přezkoumání zákonnosti u České inspekce životního prostředí.
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Výsledkem jejího šetření však bylo konstatování, že s předmětnými stromy nešlo dělat nic jiného a k porušení zákona
nedošlo. Je nutné si uvědomit, že strom, který se jednou upraví hlavovým řezem, je nezvratně poškozen a jedinou
možností jeho záchrany je tento řez pravidelně obnovovat. Větve, které při tomto způsobu řezu vyrůstají z tzv. spících
oček, totiž nejsou pevně zakotveny v původním dřevě a s narůstající hmotností těchto větví narůstá i riziko jejich
vylomení. Jedinou další možností, jak ošetřit tyto stromy, je jejich vykácení a výsadba nových. Město tady volilo
kompromisní variantu. Menší část již zcela neperspektivních stromů se nahradí a zbylé stromy budou v budoucnu
vyměňovány dle svého aktuálního stavu. Do té doby se bude v pravidelných intervalech obnovovat řez na hlavu. Plošné
kácení bylo zamítnuto. Mimo parků se uskutečnilo ve spolupráci s ČSOP Zásmuky i obnovení třešňovky Na Porážce a
v neposlední řadě se provedlo i zmlazení keřů v pěší zóně ke zdravotnímu středisku.
Ing. David Veselý
______________________________________________________________________________________________________________________________________

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Město Zásmuky si vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva města, které se bude konat 22. června 2009 od 18 hodin
v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem.
JAK JSME V ZÁSMUKÁCH VOLILI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 5. 6. - 6. 6. 2009
Výsledky ve všech 5 okrscích: ze 1437 voličů volilo 321, volební účast byla 22,34 %, vyhrála ODS počtem 103 hlasů, na
druhém místě byla ČSSD počtem 84 hlasů a na třetím KSČM počtem 64 hlasů.

ZÁSMUKY KDYSI

- ZÁSMUKY DNES
KAPLIČKA V DOUBRAVČANECH
JE OPRAVENÁ

V pátek 15. 5. 2009 ve večerních hodinách se konalo u nově opravené
kapličky první setkání – májová
pobožnost pod vedením Pátera
Jaroslava Líznera z Kostelce nad
Černými lesy.
Sešlo se zde asi 20 lidí, v příjemné
atmosféře venkovského stmívání si
poslechli promluvu P.Líznera a
mariánské a svatováclavské písně
v podání Petra Maria Lutky, folkového
zpěváka a skladatele, který se od 80.let
věnuje duchovní hudbě. Jeho písně
můžete slýchat na rádiu Proglas,
v současné době je pastoračním
asistentem na faře v Kostelci n.Č.l.
Opravu kapličky iniciovala rodina Řehořových z Doubravčan, největší zásluhu na rekonstrukci má Roman Kulhánek
z Doubravčan, který provedl veškeré práce zednické a štukatérské. Obraz Sv. Václava, Nejsvětější srdce Ježíšovo a
Neposkvrněné srdce Mariino namalovala Libuše Hoznauerová. Mříž a připevnění obrazu je dílem Martina Řehoře.
Poděkování patří i ostatním spoluobčanům z Doubravčan, kteří pomohli s ostatními pracemi. Fotografie vlevo je
z loňského roku, kdy započaly práce, a vpravo z 15. května 2009. Kapličky se dříve stavěly na základě nějaké výjimečné
události, např. zázračné vyléčení, místo tragické události. Sloužily nejen k modlení, ale také jako úkryt před deštěm
(výklenek v zadní části kapličky). Jak připomněl P. Lízner, stavby barokních kapliček skvěle zapadají do krajiny a dodnes
dotvářejí spolu s dalšími drobnými náboženskými stavbami typický ráz českého venkova. Vysvěcení kapličky se bude
konat 15. srpna 2009 od 15.00 hodin, světícím biskupem bude Karel Herbst.
A.N.

ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEDNOU VĚTOU:
•
•
•
•
•

během dubna a května byla provedena přístavba zdi v tělocvičně a zřízena další šatna v přízemí budovy
ve stejném období byla vybudovaná nová cvičná kuchyně v budově školy z důvodu uvolnění prostor stávající
kuchyně v budově MŠ pro její další oddělení
Jana Škarková z 5.A vybojovala v soutěži Mladý zahrádkář 2. místo v okrese
v okresním kole biologické olympiády získala Pavla Jiráková (7.A) 2. místo a postoupila do kraje, Adam Neckář
(7.A) obsadil 6. místo
v Kolíně nás v soutěži v sólovém zpěvu úspěšně reprezentovala Aneta Čuchalová (4.A), obsadila 1. místo
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•

•
•
•
•
•

velmi úspěšní byli naši žáci v krajském kole Medvědí stezky v Ouči u Mnichova Hradiště – Michaela Pazderová
(4.A) a Tereza Švachová (4.A) – 3.místo, Petr Drahota (7.A) a Adam Neckář (7.B) – 1. místo, Nikola Pazderová
(8.A) a Eliška Lindnerová (8.A) – 1. místo, vítězové budou reprezentovat okres Kolín 20.6.2009 v
celorepublikovém kole
děvčata 9. tříd tradičně vyrábějí panenky pro UNICEF
těšíme se na tradiční fotbalové utkání mezi končícími deváťáky a jejich nástupci osmáky
9. třídy se rozloučí programem pro své mladší spolužáky – 9. A. pohádkou, 9. B sportovními soutěžemi
paní učitelka Parshová připravila se žáky 8. tříd hudební vystoupení pro žáky 1. stupně
v září zahájíme opět se dvěma třídami prvňáčků, každý nový žáček dostane školní potřeby v hodnotě 800 Kč

STONOŽKOVÁ KUTNÁ HORA
V pátek 15. 5. 2009 vyrazily dívky 7. tříd naší
ZŠ do Kutné Hory, která tentokrát patřila Stonožce. O
paní Jensen a jejím hnutí Na vlastních nohou
(www.stonozka.org), které pomáhá dětem u nás i v
jiných zemích, jsme psali už v minulém čísle.
Tentokrát bylo hostitelem Gymnázium v Kutné Hoře.
Pro děti ze základních škol z celé republiky si
studenti připravili trasu po pamětihodnostech, kde
znovu ožívaly významné osobnosti a události spojené
s Kutnou Horou. Připravený kvíz ze znalostí o Kutné
Hoře zvládly naše dívky na výbornou a krásně
pomalované ( o to se postaraly studentky gymnázia,
které podle přání vyzdobily obličeje děvčat
ornamenty a obrázky) se zúčastnily závěrečného
koncertu. Na něm Marek Eben přečetl Deklaraci dětí,
potomků Země Koruny české. Jejím hlavním
motivem je úcta k druhým, tolerance, ochota
pomáhat. Na jejím znění se s ostatními dětmi podíleli i naši žáci. Odměnou dívkám bylo určitě vystoupení mladého
zpěváka Pepy Vágnera, s kterým se na památku i vyfotografovaly. Bohužel ještě ne v tričkách No Bullies Fashion, které
si dívky samy vymyslely, aby se jimi připojily ke stonožkové výzvě – Řekni ne šikaně.
_________________________________________________________________________________________________

MŠ ZÁSMUKY - POPRVÉ NA ŠKOLCE V PŘÍRODĚ
Šest dní a pět nocí odloučení dětí od
rodičů vzbuzovalo obavy, jak se s tím děti
vypořádají. Nad naše očekávání se však žádný
pláč nekonal ani první den, ani žádný
z následujících dní strávených mimo domov. Děti
byly statečné a spokojené a my jsme s nimi prožili
krásný týden v místě Deštné v Orlických horách.
Cílem školky v přírodě bylo smysluplně obohatit
denní program dětí pozorováním a objevováním
horské krajiny, získáváním nových zkušeností a
dovedností v přírodě formou her a rozmanitých
praktických činností. Seznámili jsme se s krásami
okolí, poznávali horské potůčky a místní říčku
Bělá, zažili jsme lesní dobrodružství, stavěli
domečky a plnili úkoly lesních skřítků, sbírali
přírodniny a pozorovali je lupami, hledali jsme
rostliny na louce podle atlasu, nalepovali
rozmanité druhy na papírové palety a zkoušeli
přírodními barvami rostlin i kreslit. Účastnili jsme
se dokonce sportovní olympiády s atletickými a míčovými disciplínami, opékali buřty a zpívali písničky. Celou školku
v přírodě nás doprovázel skřítek, kterému jsme dali jméno Neposeda. Byl z lesní říše, „kulil na nás oči“, ale my se ho
nebáli. Složili jsme o něm písničku a denně ji za doprovodu kytary zpívali. Každý si vezl domů deníček, do něhož si samy
děti kreslily a paní učitelky zapisovaly naše zážitky, abychom se s nimi mohli doma pochlubit.
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Poznali jsme mnoho nového a nepoznaného, zažili hodně legrace a naše první školka v přírodě nás naplnila pocity
spokojenosti a hezkými vzpomínkami na společně strávený týden.
Před konáním školky v přírodě nás zasáhla velice bolestná zpráva, že zemřela naše dlouholetá kolegyně, učitelka paní Iva
Pecharová. S touto smutnou událostí se náš kolektiv těžce smiřuje a v našich srdcích na ni zůstává věčná vzpomínka.
Jarmila Křápová, ředitelka

MĚSTSKÁ KHIHOVNA
Městská knihovna oznamuje, že od 6. do 17. července 2009 a od 3. do 7. srpna 2009 bude zavřeno z důvodu
dovolené. Přijďte si včas půjčit čtení na dovolenou! 16. června 2009 se bude konat již počtvrté pasování prvňáčků na
čtenáře. Tentokrát je čeká dobrodružná hra plná fantazie Plavba na ostrov pokladů. Pro děti a maminky s dětmi jsou
připravena prázdninová tvoření, bližší informace se včas dozvíte na plakátech a na www.knihovnazasmuky.wz.cz.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP
V tomto článku se budeme věnovat ochraně
přírody, jak ji ovlivnila současná finanční krize. V druhé
polovině sloupku se vrátíme opět k cyklu představování
dřevin, které rostou v oboře Bažantnice. Loňský rok byl na
dotační tituly velmi úrodný a na různých dotačních fondech
byla možnost získání finančních prostředků téměř na
cokoliv. V této změti nesmyslných směrnic a předpisů se
však lze jen velmi nesnadně vyznat. Zároveň jsme rádi, že
se nám povedlo v čase hojnosti ve dvou etapách za 325 tis
Kč. ošetřit celé stromořadí 97 lip ve směru ke kapli
Narození Panny Marie. Nově zde také bylo vysazeno 31
nových lip. V letošním roce bychom pravděpodobně
nedostali nic. Menším projektem byla také výsadba třetiny
třešňovky Na Porážce a zřízení informační tabule.
V letošním roce byly za ochránce přírody podány
dva dotované projekty. Prvním projektem bylo provedení
zdravotního řezu 37 lip u plemenářské stanice za více než
100 tis Kč. Tato část lip je ve velmi špatném zdravotním
stavu a zasloužila by si odborný ořez suchých větví nad
vozovkou. Tento projekt byl umístěn na Agenturu ochrany
přírody rozdělující dotace z programu ,,Péče o krajinu“
ministerstva životního prostředí. Tento projekt však
z důvodu finanční krize a malého množství prostředků
v tomto fondu nebyl prioritně vybrán a bude muset počkat.
Druhým projektem za 20 tis. Kč je výsadba stromů a keřů
podél polní cesty k letišti včetně zřízení informační tabule.
Tento projekt byl umístěn na Fond životního prostředí
Středočeského kraje. Hlavním cílem obnovy této polní
cesty je především to, že výkonná zemědělská technika
zemědělců stále více přiorává tuto cestu ze všech stran, až z
ní v průběhu let nic nezbude. Druhotným důvodem je
likvidace stávající černé skládky tvořené kompostovými
zeminami a dalšími odpady. Chápeme, že nejen stát, ale i
Město Zásmuky musí v nepříznivé době více šetřit, ale než
se finanční poměry změní, tak stromy vyrostou a my taky
neomládneme.
Z časových důvodů se nebudeme naplno věnovat
tristní situaci povrchu Kmochova náměstí, které je již od
jara vyklizeno od deponií stavebních hmot a neúměrně
dlouho čeká na nový travní povrch, který v parném létě již
nebude mít šanci se plně zazelenat. Částečná obnova
povrchu včetně výsadeb byla prvním projektem ochránců
přírody v roce 2003. Při první etapě průtahu jsme byli

zástupci Města Zásmuky ujištěni, že povrch bude obnoven
stavební firmou do původního stavu.Teď jen nevíme kdy.
Lípy, které zde rostly příliš blízko chodníku, byly námi
vysazeny do lipové aleje, kde výborně rostou a v průběhu
času vyplní volná místa po odkácených lipách.
V další části článku se vracíme opět k cyklu
představování dřevin, které rostou v oboře Bažantnice a
představíme vám Jilm habrolistý Ulmus minor Habitus strom tvoří hustou nepravidelnou korunu s kmenovými
výmladky. Na starších větévkách jsou někdy korkové lišty.
Původ: Evropa, severozápadní Afrika, Malá Asie, Kavkaz,
Írán,
Turkménie.
Listy -eliptické
až obvejčité, 12x pilovité, na
líci
lysé,
hladké, na rubu
jen na žilnatině
chlupaté.
Plody:
obvejčité
až
okrouhlé
křídlaté nažky,
semenné
pouzdro
posunuto
k
hornímu okraji
křídla.
Jilm
habrolistý je významnou evropskou dřevinou, poskytoval
jedno
z
nejcennějších
nábytkářských
dřev
s
charakteristickou kresbou a leskem. Jilmy však byly
postiženy ve 20. století dvěma velkými vlnami epidemie
grafiózy. Tato jilmová choroba je způsobena houbou
Ceratocystis ulmi, kterou přenášejí brouci čeledi Scolytidae
do vodivých pletiv jilmů. Epidemii se podařilo u parkových
dřevin částečně potlačit díky rychle vyšlechtěným
rezistentním klonům a hybridním druhům, jako je např. jilm
holandský (Ulmus x hollandica). Také v zásmucké
Bažantnici postupně staré jilmy usychají. Děkujeme
občanům za toleranci a podporu životního prostředí
v našem městě.
Ing. Milan Petr
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PROCHÁZKY NAŠÍM MĚSTEM 4.DÍL
4. trasa, LIPOVOU ALEJÍ KE KAPLI
Zámek, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mariánský sloup, kostnice, kaple sv. Kříže, chudobinec/špitál, fara,
stará škola, pamětní deska padlých, radnice, secesní škola, Čechova ulice, Sladkovského ulice, dřevěnka, Na
Ohrádce, Husův kámen, katovna, nádraží, lipová alej, kaple Narození Panny Marie V Lipách, hřbitůvek,
Barákova ulice, panský cukrovar, křížek u mýta, Riegrova ulice, hasičská zbrojnice s pamětní deskou padlých,
Husův sbor, zámek
* V těsné blízkosti zámecké zdi stojí farní kostel * V sousedním domě za rohem radnice v Čechově ulici
Nanebevzetí Panny Marie. Od 11. do 19. století tu stával bývalo městské vězení až do okupace v roce 1939. Jedna
románský kamenný kostel se hřbitovem, jenž byl součástí místnost se zamřížovaným oknem a malou předsíní.
tvrze. Ve 14. století /první zmínka je z roku 1352/ byl vedle Půjdeme původní středověkou cestou, dnes Čechovou a
postaven gotický kostel, protože malý románský již Sladkovského ulicí, jež vedla do Kouřimi, hlavního města
prostorově nestačil, ale sloužil dál jako sakristie. Kostel byl kouřimského hejtmanství. V místě ulice Sladkovského
postupně rozšiřován, v renesanci dostal nové zvony, stávaly největší zdejší selské statky, které byly zničeny
zachovaly se i 3 náhrobní kameny Říčanských. V baroku v době kolektivizace zemědělství v 50. letech.
byl opět přestavěn, ve věži bylo celkem 6 zvonů, hřbitov * Pokračujeme ulicí Na Ohrádce, kde můžeme vidět třetí ze
byl obehnán zdí se dvěma výklenkovými kapličkami a zachovalých dřevěných chalup. V těchto místech také
kostnicí na dnešním místě. Hřbitov byl zrušen za Josefa II. ostával ras, neboli pohodný, který se živil prodejem kůží
roku 1781, celý kostel i s románským kostelíkem byl potom z pošlého dobytka, říká se tu „na katovně“. V Zásmukách
zbourán roku 1898, protože nevyhovoval děkanské farnosti, sice úřadoval kat kouřimský, ale možná v domku katovny
a zbudován roku 1903 dnešní velký pseudorománský v nutných případech přebýval.
děkanský kostel na jiném půdorysu. Ze 6 zvonů se po * Vyjdeme Husovou ulicí k Husovu pomníku z roku 1921,
válečných rekvizicích zachoval pouze zvon z roku 1568, 3 který tehdy na jistý čas nahradil kašnu na Komenského
náhrobní kameny Říčanských z roku 1560, cínová náměstí, a to do roku 1957, kdy byl přemístěn sem. Kámen
křtitelnice z roku 1687. Bývalá kostnice byla přestavěna na kdysi darovala obec Louňovice, odhalení pomníku v roce
kapli roku 1816.
1921 se stalo velkým vlasteneckým svátkem mladé
* Morový sloup Bolestné Panny Marie z roku 1679 byl Československé republiky.
postaven za A. V. Sternberga jako poděkování za odvrácení * A jsme u nádraží z roku 1881. Tehdejší tratě byly
moru od Zásmuk v období morových epidemií v Čechách. budovány pouze pro nákladní dopravu, a to především
Jeskyňka sv. Rozálie byla později obklopena balustrádou a cukrové řepy z polí do zdejších cukrovarů, protože se
sochami morových svatých, tj. Šebestiána, Rocha, Jana nacházíme v tradičním řepařském kraji. V okolí nádraží
Nepomuckého a Ignáce z Loyoly. U sloupu se konaly ležela druhá zásmucká předhistorická osada doložená
mariánské pobožnosti a slavnosti. Sejdeme schodištěm na archeologickými nálezy. První se rozkládala pod zámkem
silnici a všimneme si výklenkové kaple sv. Kříže z roku v okolí pivovaru.
1812. Původní sochařskou výzdobu, která byla před 20 lety * Před námi se objevuje starobylá lipová alej lípy malolisté
vykradena, nahrazuje dnes obraz Kalvárie od L. vedoucí k votivní kapli Narození Panny Marie, postavené
Hoznauerové z roku 2006.
A. V. Sternbergem v době moru roku 1681. Na začátku
* Pod kaplí stojí barokní přízemní dům bývalého panského aleje stála socha sv. Prokopa /čeká v depozitáři na opravu/,
špitálu a chudobince /dnes papírnictví/, míval 4 místnosti a patrona zdejšího kraje a zakladatele Sázavského kláštera.
sloužil starým nemocným zaměstnancům panství, později i Alej samu čeká velká rekonstrukce, o kterou se stará místní
chudým města.
organizace ochránců přírody.
* Přejdeme silnici a zastavíme se před barokní farou z roku * Původně barokní kaple byla regotizována v roce 1867. Při
1755, kdy po velkém požáru města stará fara vyhořela. kapli bývala v 17.století poustka poustevníka Elgaria
Farnost byla povýšena na děkanství roku 1742. K faře patřil Sokola Zásmuckého, františkána III. řádu, tedy laika. Kaple
hospodářský dvůr se stodolou, špýcharem, sklepy, sadem a bývala poutním místem 8. září, kdy se slaví den narození P.
polnostmi, jak můžeme vidět i dnes.
M., a nedělním korzem. Od kaple vpravo, stojíme-li před
* V sousedství fary vždycky stávala škola, protože bývala vchodem, je z pole krásný výhled na onen magický
pod farní správou a učitel míval hudební povinnosti ke trojúhelník, totiž klášter a farní kostel. Ve dveřích kaple je
kostelu, jak dokazuje i slovo kantor. Budova dnešní pošty je zvětšovací kukátko. Z druhé strany kaple je vchod do
bývalou obecnou školou. Je na ní umístěna pamětní deska hrobky, která byla přistavěna právě roku 1867. Tam
padlých. Mezi školou a sousední radnicí stávala ještě odpočívá tehdejší majitel panství Jaroslav Sternberg
ponocárna, kde ponocoval ponocný a hlídal město před s manželkou hraběnkou z Orszy a vnoučetem. Manželé
požáry. Ta byla koncem 19. století zbourána a škola se neměli mužského potomka, a zřejmě proto si nedělali právo
roztáhla až k radnici. V době velkého nárůstu populace se na rodinnou hrobku v klášteře. Při kapli je malý hřbitůvek
dokonce učilo i na radnici. Dnešní budova radnice je z roku pro ty úředníky panství, kteří nebyli zdejší, většinou byli
1731. Poddanská ves Zásmuky byla povýšena na městys povoláváni do Zásmuk z Častolovic a Orlických hor vůbec.
roku 1542 a od té doby tu jistě stála i nějaká radnice.
Hřbitovní kaple s hrobkou jistě nějakého ředitele panství
byla zničena v minulých letech. Vedle hřbitova stojí
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hájovna polesí U Kaple. Cesta pokračuje do Hoštic. Říká se
tu Ve Smrclích. V první zatáčce na vysoké skále vlevo
stávala socha sv.Jana Nepomuckého, svržená a bez hlavy
jistě již dávno. Její torzo je dnes připevněno na zdi v nice
zámecké zdi.
* Vracíme se alejí a Barákovou ulicí zpět do města. Josef
Barák /1833-1883/, novinář a spisovatel, Nerudův druh,
redaktor Národních listů a almanachu Máj, iniciátor
postavení lipanského pomníku, velký vlastenec a činorodý
člověk, pocházel totiž po předcích ze Zásmuk. Proto také
používal pseudonym Jaroslav Zásmucký. V Barákově ulici

míjíme vpravo bývalý panský cukrovar z roku 1850,
později se železniční vlečkou. Po roce 1918 změněn na
lihovar, v letech 1959 na Arovanilon vyrábějící vanilin. Za
zatáčkou silnice ku Praze stávala mýtnice a litinový křížek
z roku 1842, později přesunutý před hospodu Dupandu.
* Riegrovou ulicí stoupáme zpět k zámku, vpravo míjíme
hasičskou zbrojnici. V klubovní místnosti je uchovávána
pamětní deska hasičským obětem 2. odboje, kteří zahynuli
v Terezíně. V sousedství stojí Husův sbor, modlitebna
Církve československé husitské z roku 1936. A vracíme se
do zámku.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ ZÁMEK ZÁSMUKY
Do konce června máte ještě možnost navštívit
výstavu historických radiopřijímačů pana Fialy pod
názvem Rádio a lidé. Výstavu zahájil 2. května 2009
přestřižením staré napájecí šňůry p. Martin Pokorný,
šéfredaktor Týdeníku Rozhlas (na snímku).

_________________________________________
Měsíc červenec v zásmucké výstavní síni bude
patřit malíři Adolfu Lisému
Pan Adolf Lisý je z Pašinky, je tedy malířem našeho kraje.
Prohlédnout, popřípadě i zakoupit si budete moci obrázky
s přírodními a abstraktními motivy. Vernisáž se bude
konat v pátek 3. července 2009 od 18 hodin ve výstavní
síni na zámku.

V měsíci srpnu bude v zásmuckém zámku vystavovat své obrazy Ilona Kajtarová
Těšit se můžete na obrázky, o kterých sama autorka říká: „Můj otec byl malíř a tak jsem asi tuto touhu zdědila po něm.
Mé obrazy však, na rozdíl od jeho krajin, vyjadřují spíše spojení mezi realitou, fyzickou existencí člověka a něčím, co by
se dalo nazvat „za realitou“. Všechny obrazy jsou malované pro navození harmonie ducha či těla a mojí upřímnou
touhou vyjádřit svá poznání.“

_________________________________________________________________________________________
Pozvání k televizním obrazovkám
Vážení občané, tentokrát netradičně vás zveme k televizním obrazovkám. V pátek 19. června 2009 od 11. 00 hodin bude
ČT1 vysílat v pravidelném pořadu Barvy života reportáž o malíři Zdeňku Křížovi z Církvice.

Opět jezdí Podlipanský motoráček
Oznamujeme všem, kteří rádi poznávají naše okolí, že 8. 6. 2009 opět zahájil jízdy Podlipanský motoráček. Bude jezdit
každou sobotu a neděli a o svátcích po celé prázdniny do 28. 9. 2009. Staví také v Zásmukách. Podrobný jízdní řád
najdete na www.kzc.cz.

PROSTOR PRO VAŠI INZERCI
Prodám sportovní golfky zn. Chicco (barva šedooranžová, s nánožníkem). Do terénu. Funkční. Jen kosmetické vady –
nutno vidět. 700 Kč. Zásmuky a okolí. Kontakt: jirinahusova@seznam.cz.
Nabízím své služby v oborech:
Dornova metoda a masáže – tato metoda umožňuje srovnání celé páteře, nenásilnou formou se takto dají odstranit i
mnohaleté problémy.
Astrologie – vypracování osobního či partnerského horoskopu.
Reiki - léčebné srovnávání energií v těle.
Hlubinná terapie – odstranění fyzických či psychických problémů, které mají původ v minulosti.
Rodinné konstelace - zajímavý a nový způsob řešení osobních, rodinných a vztahových problémů.
ILONA KAJTAROVÁ, NESMĚŇ 58, tel. 777 259 514
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PODĚKOVÁNÍ
Vážené dárkyně korálků,
moc ráda bych Vám poděkovala jménem Domova Sue Ryder za to, že jste se zapojily díky Jarmile Štolbové do
projektu Korálek ke korálku, který vznikl před dvěma lety na podporu Domova Sue Ryder. Všechny výrobky, které se
v rámci tohoto projektu vyrobí nebo shromáždí, míří do našich dobročinných obchodů, které prodávají výhradně
darované věci. Z výtěžku je pak financována péče o naše klienty – seniory v obtížné zdravotní či sociální situaci.

Sama za sebe musím říci, že si lidí jako vy vážím snad nejvíce. Je to vlastně taková dobrovolná pomoc a
dobrovolník je pro Domov srdcem. Bez Vás bychom nebyli tam, kde jsme, nemohli bychom poskytovat tak
kvalitní péči, kterou nyní poskytujeme.
Zdravím Vás za Domov Sue Ryder a děkuji ještě jednou!
Radka Kulhánková | vedoucí obchodů Domova Sue Ryder
Domov Sue Ryder, o.p.s. | Michelská 1/7 | 140 00 Praha 4
tel: +420 244 029 154 | mobil: +420 774 377 003 | www.sue-ryder.cz
Obchody Domova Sue Ryder:
Štěpánská 53, Praha 1
Michelská 1/7, Praha 4
Ke Karlovu 10, Praha 2
Koulova 2, Praha 6

SPORT
KATEŘINA ŠAFRÁNKOVÁ HOSTUJE V OLYMPU
Nejlepší kolínská atletka kladivářka Kateřina Šafránková hostuje v extralize v dresu pražského
Olympu. Letos již startovala v německém Halle,v konkurenci naprosté světové špičky obsadila 12.
místo výkonem 63,19 m. V nejvyšší české soutěži skončila 3. za Ukrajinkou Sajenkovou a českou
rekordmankou Ledvinovou výkonem 63,43 m. 31.5.2009 se Katka zúčastnila otevřeného mistrovství
Katalánska v městečku Palafrugel na pobřeží Costa Brava, obsadila 3. místo.

LUCKA MASOPUSTOVÁ A RADKA NOVÁKOVÁ JSOU ÚSPĚŠNÉ V
MAŽORETKOVÉM SPORTU
Lucka Masopustová (15 let), Radka Nováková (10 let) a Nikola Zvoníková (11 let)
ze Zásmuk jsou členkami
taneční skupiny Vergillio
při DDM v Kolíně.
Skupina má na 60 členů,
od nejmladších tříletých až
po dříve narozené. Věnují
se mažoretkovému sportu
a disciplině line dance
(moderní
americký
country tanec). Vedoucí a
choreografkou je Petra
Pokorná. Nikola vystupuje
ve formacích, Lucka a
Radka jsou i sólistky.
Radka Nováková ( foto vpravo) získala 26. 4. 2009 v Zábřehu 3. místo na Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu
(kvalifikace sóloformací). Lucka Masopustová (foto vlevo), která je zároveň také asistentkou pohybové rytmiky pro
předškoláky, obsadila 2. místo v kvalifikaci na mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, na mistrovství republiky byla 15.
Blahopřejeme.

_________________________________________________________________________________________
Zásmucký zpravodaj. Občasník Města Zásmuky. 2/2009. 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, Jana Končelová. Vychází v nákladu 220 ks. Příspěvky přijímá Městská knihovna Zásmuky. Příští číslo vyjde v září
2009, uzávěrka 25. 8. 09. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů nebo jejich neuveřejnění. Tiskne Pegas print Kolín.
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