Vážení občané,
již déle než dva měsíce nás trápí opravdové zimní
počasí a sněhová nadílka, která začátkem ledna pokryla
Zásmuky, nás opravdu potrápila. Jen díky nasazení
techniky několika místních firem se podařilo
zabezpečit
úklid
centra města a umožnit
bezproblémový provoz automobilové dopravy. I přes
veškerou snahu se však pracovníkům městského úřadu
nepodařilo ošetřit některé místní komunikace (obzvlášť
v Doubravčanech), protože na tak příkré komunikace
nedisponuje město vhodnou technikou. Bohužel
sněhová nadílka netrápila jen nás občany, ale zasáhne
výrazně i do rozpočtu města.
Nemalým přínosem pro občany bude poskytnutá
dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu
(SZIF) na rekonstrukci spolkových kluboven. Jedná se o klubovnu mladých hasičů v budově hasičské zbrojnice a
klubovnu v objektu zdravotního střediska pro neformální skupinu rodičů s dětmi. Ve jmenovaných prostorách budou
vyměněna okna, vstupní dveře, vytápění a vybavení nábytkem. Výše dotace bude 286 000 Kč. Realizace tohoto projektu
se uskuteční v tomto roce. Dále se pracuje na dotačním titulu odkanalizování části Zásmuk ( např. Vyšehrad) ve výši cca
40 mil. Kč a rekonstrukce části Komenského náměstí ve výši cca 5 mil. Kč. Oba dotační tituly jsou ve fázi podání a
čekáme na rozhodnutí o případném přidělení. Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří pomáhali pracovníkům
města, jak se samotným úklidem sněhu, tak i tím, že odstranili zaparkovaná auta, která znemožňovala úklid komunikací.
Zima ukázala, že město se bude muset do budoucna dovybavit odpovídající technikou pro zabezpečení zimní ale i letní
údržby.
S přáním brzkého nástupu jara
Ing. J. Pechar

MĚSTO ZÁSMUKY INFORMUJE
Vážení občané,
v tomto roce, stejně jako předešlá léta, nás čeká k úhradě řada různých poplatků. Některé z nich budeme platit
městu, a to na základě městem vydaných obecně závazných vyhlášek.
Podle OZV o místních poplatcích jsou povinni všichni držitelé psů, kteří mají trvalý pobyt na území obce, platit poplatek
ve výši 100,- Kč za každého psa. Poplatek je dle OZV splatný do 31. 3. 2010, a to buď v hotovosti na Městském úřadě
v Zásmukách, nebo složenkou či bankovním převodem na účet města vedený u Komerční banky číslo 3927-151/0100.
Složenky jsou k dispozici na městském úřadě, kde Vám bude sdělen i variabilní symbol pro platbu. Od poplatku ze psa
platí některá osvobození, ale držení psa i v těchto případech podléhá oznámení správci poplatku. Poplatek se platí po
dovršení 3 měsíců stáří psa. Další informace Vám budou podány přímo na městském úřadě.
Podle Obecně závazné vyhlášky “O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“ schválené zastupitelstvem města je stanoven poplatek pro osoby trvale
hlášené na území obce 500.- Kč. Poplatek byl splatný do 3. 3. 2010. Kdo nebude mít zaplaceno do 3. 3. 2010 – tedy
nebude mít popelnici označenou novou nálepkou, tomu od 4. 3. 2010 nebude odpad vyvážen.
Osoby, které vlastní nemovitosti rekreačního charakteru na území obce, budou stejně jako v loňském roce platit poplatek
500,-Kč za nemovitost. Splatnost do 3. 3. 2010.
Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2010 a poplatek za likvidaci domovních odpadů byl splatný do 3.3.2010.
Upozornění pro vlastníky nemovitostí !!!
Pokud jste v letošním roce prodali nebo nakoupili nemovitost, měli jste povinnost do 31. ledna 2010 podat daňové
přiznání k dani z nemovitosti finančnímu úřadu.
Všichni vlastníci nemovitosti mají povinnost zaplatit daň z nemovitosti vyměřenou finančním úřadem do 31. 5. 2010.
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Město Zásmuky vyhlašuje pro Občanské sdružení Diakonie Broumov sbírku
* letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
* látek (minimálně 1 m², prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
* domácích potřeb (nádobí bílé a černé, skleničky – vše nepoškozené)
* peří, péřových přikrývek, polštářů a dek
* obuvi (pouze nepoškozené)
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, kola, kočárky,
znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční v týdnu od 26. dubna do 30. dubna 2010 v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem.
Bližší informace budou včas uveřejněny.
FINANČNÍ ÚŘAD V KOLÍNĚ
INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad v Kolíně informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2009 podávat daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni
ve dnech
24. 3. 2010 od 12.30 do 14.30 hod. v Zásmukách v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin
mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných
formulářů a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně. Pro usnadnění a snazší pochopení
problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na Finančním úřadu v Kolíně a výše uvedených obecních a
městských úřadech vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání. Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních
daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz  daňové tiskopisy a lze je stáhnout
na této internetové adrese:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA98423-CD7DB025/cds/xsl/66.html?year=0
Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na stránkách České daňové správy
http://cds.mfcr.cz  daně elektronicky.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za
účelem jejich vyřešení dotázat
na informačních telefonních linkách
FÚ v Kolíně – tel. číslo: 321742239,
321742237,321742292 nebo FŘ v Praze - tel. číslo: 234009219. Informační linky budou v provozu v termínu od 2. 3.2 010 do
31. 3. 2010 (Po, St. 8.00 – 17.00 hod., Út, ČT 8.00 – 14.30 hod., Pá 8.00 – 14.00. hod.). Pracovníci daňové správy budou rádi,
když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností. Předem Vám
děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování.
Finanční úřad v Kolíně

Nový jízdní řád
Upozorňujeme občany, že od 7.3.2010 platí nový jízdní řád linky 100381 Praha,Háje – Suchdol. Chceme vás také
upozornit na jedno autobusové spojení, o kterém se málo ví. Z Kolína do Zásmuk jede autobus také v 9.00 ráno, jede z
autobusového nádraží, staví u Družstevního domu a u gymnázia. Jede přes Štítary, Chvatliny a Mlékovice. Jedná se o
linku 230051 Kolín - Polní Voděrady – Kouřim/ Zásmuky.
Zpráva z matriky:
V roce 2009 bylo na Městském úřadě v Zásmukách uzavřeno 12 sňatků, městu přibylo 22 nových občánků a naše řady
opustilo 26 občanů.

ŠKOLY
Mateřská škola „Koťata“
Zápis do Mateřské školy Zásmuky od školního roku 2010-2011
/s nástupem od září 2010/ se koná ve dnech 10. a 11.3.2010 od
13:00 do 16:00 hodin
Vašim dětem můžeme nabídnout:
zdravý rozvoj osobnosti dítěte, zaměření na pohybové a tvořivé
aktivity
kroužek pohybový – Klokánek, výtvarný – Barvínek, hudební –
Písnička, možnost plavání, výuka angličtiny pro starší děti, hra na
zobcovou flétnu při ZUŠ

divadelní představení, besídky, karneval, poznávací výlety do
přírody a okolí
oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den dětí), čištění
zoubků po obědě
společné akce s rodiči a vzájemnou spolupráci
Netradiční karneval
Masopust jsme v mateřské škole oslavili karnevalem
v maskách. Jeden den se děti mohly těšit ze svých masek
připravených z domova. Další den si každá třída připravila
karneval v maskách vyrobených ve školce. Témata
netradičního karnevalu byla následující: 1.třída – piráti a
mořské víly, 2. třída – černošská osada v Africe, 3. třída –
usměvaví indiáni. Piráti si postavili pirátskou loď, vyrobili čepice, pásky přes oko, dalekohledy a papírové dýky a spolu
s něžnými mořskými vílami ovládli imaginární moře. Černoušci v maskách s tmavou pletí představili africká zvířata
vyrobená z kartonu a roztančili černošské tance kolem naaranžovaného ohně. A usměvaví indiáni nás zavedli do světa
indiánů s jejich stany týpí a indiánským tancováním.
Dny otevřených dveří
Připravujeme dny otevřených dveří na 30. a 31.3. s velikonoční výzdobou. Tímto zveme i ostatní veřejnost do prostor
mateřské školy.
J. Křápová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA jednou větou
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V lednu přišlo k zápisu do 1. tříd 33 nových žáčků, a tak budeme mít i v příštím školním roce dvě první třídy.
Naši tělocvičnu zdobí nové obložení a podlaha, průběžně probíhá malování tříd.
Každý pátek připravují žákyně 8. tříd relaci ve školním rozhlase o dění ve škole, seznamují své spolužáky s
historií i současností Zásmuk a zadávají otázku na týden, správná odpověď je vždy sladce odměněna.
V lednu jsme navštívili dvakrát kolínské divadlo, 3. a 4. třída představení Proč mají sloni dlouhé choboty, žáci 2.
stupně Princ a chuďas, v únoru žáčci 1. stupně zhlédli ještě pohádku Obušku z pytle ven.
Ing. Milan Petr si pro žáky 6. a 7. třídy připravil v rámci přírodopisu zajímavé interaktivní vyučovací hodiny na
téma Lesy a jejich ochrana.
V 9. třídě vyučoval 1 hodinu občanské výchovy i pan starosta Ing. Jiří Pechar, který již tradičně informoval naše
deváťáky o aktuálním dění v Zásmukách a ochotně odpovídal i na jejich zvídavé dotazy ohledně fungování
městského úřadu a všeho, co naše 15tileté zajímá.
Základní škola v Zásmukách Vás srdečně zve na velikonoční výstavu do výstavní síně zámku, která proběhne ve
dnech 25.3 – 29.3. 2010.

Ve čtvrtek 25. 3. 2010 proběhne slavnostní zahájení výstavy, kde vystoupí dramatický kroužek ZŠ
Zásmuky. Vpátek 26. 3. 2010 od 18.00 hodin jste zváni do vyzdobené výstavní síně na zámku na koncert
Veroniky a Tomáše Linhartových.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA informuje
Rok 2009 v Městské knihovně Zásmuky:
V loňském roce si mohli čtenáři vybírat z 12696 knih zásmucké knihovny a z 315 nově půjčených knih
z Kolína, Kutné Hory a Kladna. Zaregistrovalo se 330 čtenářů ( z toho 129 dětí). Celkem knihovnu loni
navštívilo 6129 uživatelů ( z toho 3487 čtenářů, 1815 uživatelů veřejného internetu, 306 využívajících reprografické
služby, 521 návštěvníků různých akcí). Bylo vypůjčeno 14101 knih a časopisů. 97 knih bylo půjčeno z jiných knihoven
formou meziknihovní výpůjční služby. Webové stránky zaznamenaly 5508 návštěvníků.
Ceník služeb pro rok 2010:
Registrační čtenářské poplatky činí: dospělí 80, Kč, děti do 15 let 50,-Kč. Za 1 výpůjčku objednanou meziknihovní
výpůjční službou zaplatíte 30,-Kč. Veřejný internet, e-mail a skenování je zdarma.
Kopírování a tisk z počítače: A4 jednostranně 2,-Kč; A4 oboustranně 3,-Kč; A3 jednostranně 4,-Kč, A3 oboustranně 5,Kč. Laminování dokumentů: formát A4 10,-Kč, formát kreditní karta 3,-Kč. Kroužková vazba: 16,-Kč.
Nové knihy:
Do knihovny opět dorazil z Kladna soubor nových luxusních naučných knih a encyklopedií (cestovní průvodci, knihy o
zahradě, atd). Výběr z ostatních nových knih: Follet – Na věky věků, Forman – Goyovy přízraky, Cordonnierová -

Nadine, Thomas – Heinrich Himmler, Schlogel – Lékařská čest, Fuchsová – Když ženy mají své dny, Falconer – Lovci
perel, Bauer – Záhada kamene mudrců, Busquets – Dobrodružství skřítka Valentýna, Welzl – Eskymo Welzl, Brycz –
Dětský zvěřinec, Chrastilová – Agáta a já, Mahler – Krajan Gustav Mahler, Graham – Evangelium podle Satana a další
tituly.
Nové DVD:
Pan Karel Novák věnoval knihovně 3 DVD, které natáčel v letech 2008-2009: Práce na průtahu městem Zásmuky 2008,
Práce na průtahu městem Zásmuky 2009 a Stav komunikací před a po stavbě průtahu městem Zásmuky, slavnostní
otevření, opravené objížďky. Autor povolil kopírování a volné šíření těchto nosičů. DVD si můžete vypůjčit, popř. nechat
v knihovně zkopírovat na vlastní prázdné nosiče.
V pátek 5. března promítal Karel Novák v místnosti pod zdravotním střediskem film Historie Zásmuk (podle
stejnojmenné knihy L. Hoznauerové a 30-minutový film Zásmuky v proměnách času. Promítání se zúčastnilo asi 50 lidí.
Panu Novákovi patří dík za jeho dokumentaristickou práci.
Dámský klub:
Zveme všechny zájemce na schůzku dámského klubu, která se koná v úterý 6. dubna 2010, tentokrát na téma Na kole po
Šumavě – tip na rodinnou dovolenou i s dětmi. Zároveň oznamujeme, že pořádáme 13. dubna 2010 výlet za kulturou na
Diashow Leoše Šimánka „Rusko“, která se koná 13.4.2010 od 19:00 v Městském společenském domě v Kolíně. Cena
vstupenky je 140 Kč. Leoš Šimánek se svou manželkou a kamarádem, který dobře znal celou zemi před i za Uralem,
procestovali celé Rusko a poznali tamější život na vlastní kůži. Daleko od měst se setkali s lidmi žijícími tradičním
způsobem života. Dostali se do nejvzdálenějších koutů této země, šťastnou náhodou získali povolení vkročit i do
pohraničních pásem. Bližší informace a objednávky vstupenek v knihovně.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP

Jarní povzbuzení Českého svazu ochránců přírody v Zásmukách
Po dlouhé zimě s bohatou sněhovou
pokrývkou přichází vytoužené jaro,
které každému z nás dá rychle znát,
když vkročí mimo zpevněné cesty, že
není radno zahrávat si s blátíčkem. Pro
aktivity spojené s obvyklou činností
Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) nastává
uspěchaný čas na plánování jarních projektů, které souvisí
většinou se sázením stromků, opravou oplocení nebo
vyplňováním žádosti o dotaci.
V minulém vydání zpravodaje jsme psali o polní cestě
k letišti a projektu, který zpracovává ČSOP Vlašim. Víme,
že tato cesta končí prozatím v polích, ale takovéto projekty
děláme hlavně z důvodu, že se potřebnost takovéhoto
projektu projeví až po delší době od realizace. V budoucnu
je možné na tyto prvotní projekty vhodně navázat a
například spojit do jednoho celku pomyslný okruh stezek
pro pěší kolem Města Zásmuky. Důležité je tedy neztratit
ani píď času, protože věk lidí a stromů se neměří stejným
metrem. V případě, že v dotačním řízení neuspějeme
například z důvodu, který nechceme komentovat, ale víme
o něm (například, že někdy politická barevnost našeho
města rozhoduje o úspěšnosti projektu podle politického
rozložení sil u poskytovatele dotace). Přesto ozelenění cesty
nevzdáme a určitě vysadíme náhradní lípu k obnově
poutního místa ,,U Zeleného kříže,,, kterou jsme
vypěstovali po 5-ti letech ve stromové školce v Bažantnici.
Další stromy vysadíme mimo stávající porosty trnek na
podzim z daru 5000 Kč, který nám na tuto zeleň darovala
rodina Nevařilova ze Zásmuk. Dále zde zamýšlíme umístit
malou tabulku, která upozorní návštěvníky a zemědělce,
aby se při pohybu v daném místě chovali ohleduplněji a
vytvořené hodnoty neničili.

S předstihem také informujeme čtenáře, že v rámci
grantu Zdravé stromy pro zítřek, který administruje Nadace
Partnerství Brno, bude dne 25. 5. 2010 (úterý) v 9:30h –
11h provedena ukázka odborného arboristického ošetření
vzrostlého dubu rostoucího u hřiště v Bažantnici. V případě
nepřízně počasí bude tento termín posunut na čtvrtek 27. 5.
2010. Pro žáky ZŠ Zásmuky bude připraven doprovodný
přírodovědný program soutěží, které připraví Ing. Milan Petr
včetně přislíbeného krátkého povídání paní Libuše
Hoznauerové o historii zámecké obory. Pokusíme se zajistit i
překvapení ve formě zajímavého hosta. Hlavním přínosem
akce je multikulturní setkání všech zájemců o ochranu
přírody, kteří nechtějí zpět na stromy, ale bezpečně mezi
stromy. Tato vize je v době, kdy jsme intenzivně masírováni
médii o nebezpečností všeho kolem nás, hlavním heslem
ČSOP k ochraně stromů. Také připomínáme, že je řez dubu
zdarma. Důvodem ošetření je, aby při hromadných akcích
nedošlo k pádu suchých větví na návštěvníky Bažantnice.
Pozvánka na akci bude dále obvyklým způsobem
zveřejněna.
Dále informujeme čtenáře, že SÚS Kutná Hora,
cestmistrovství Zásmuky podala žádost o pokácení 39
exemplářů lip rostoucích v lipové aleji ve směru na
Mlékovice. K plánovanému pokácení jsme vznesli
připomínky a požadovali po silnicích záměr kácení lip
rozdělit na skupiny (I), (II), (III), podle stupně narušení
zdravotního stavu. S kácením souhlasíme u dřevin skupiny
(I), které je nezbytné považovat jako rizikové stromy
k okamžitému pokácení. Kácení skupiny II. shledáváme
pokácet jako odůvodněné za předpokladu, že budou
nahrazeny náhradní výsadbou. Kácení lip skupiny (III)
neshledáváme jako odůvodněné zejména z důvodu, že
v rámci stromořadí tvoří tyto stromy ochranný porostní

4. dubna 2010 sokolovna Zásmuky
Velikonoční taneční zábava – Tři sestry Revival Banda
23. dubna 2010 19.00 ZUŠ Zásmuky
Komorní koncert: Sylva Kroužilová a
Jaroslav Morávek (klavír), Monika Remešová a Petr Vršek (zpěv)
Program: dvojzpěvy pro bas a alt, imprompty pro klavír F. Schuberta
24. dubna 2010 sokolovna Zásmuky - Sobota v pohybu
Konec dubna 2010 Zásmuky, zasedací místnost pod zdr. střediskem - Humanitární sbírka
15. května 2010 Komenského n. Zásmuky, start od 10.00 do 11.00 Kmochův jarní pochod, 5. ročník
Červen 2010 výstavní síň Zásmuky Retrospektivní výstava obrazů Libuše Hoznauerové
______________________________________________________________________________________________________________________________________

20. března

Muzeum lidových staveb Kouřim vás zve:
Vynášení smrti, zahájení turistické sezóny
Na svatého Řehoře, národopisný pořad

3. dubna

Chození s Jidášem, národopisný pořad

4. dubna

Před pomlázkou, národopisný pořad

22. května

Letnicové slavnosti - máje na Kokořínsku, národopisný pořad

31. května

VII. Dětský pohádkový týden, až do 4. června

Veselé a slunečné Velikonoce vám
přeje redakce ZZ

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
Vážená redakce,
musím napsat, že opravdu jsou někteří lidé v Zásmukách bezohlední vůči
spoluobčanům. Například: vedou si psí miláčky a hned přede mnou si pes ulevil.
Řekl jsem těm dámám, aby si to uklidily. Ale zle jsem se potázal. Řvaly na mě a že si
půjdou stěžovat. Mohou si stěžovat, ale jsem v právu. Bohumír Sejkora (12.2.2010)
˂ Pokus o řešení tohoto problému: obrázek vlevo (zdroj: internet)
Vážená redakce,
jsem velice rád, že v Zásmukách je pěkná silnice i chodníky, ale mrzí mě, že majitelé
aut nechávají stát auta před svými domy na chodnících. Myslím, že by to nemělo
být, protože chodníky jsou pro chodce a ne pro auta. Též mě rmoutí, že i řidiči nerespektují označení pro chodce a
libovolně přejíždějí přechody a nezastaví, když chodci přecházejí.
Bohumír Sejkora (18.1.2010)
Co na to říkají předpisy? Citujme zákon č.361/2000 Sb., § 5, ods.1, písmeno h: „Řidič je povinnen s výjimkou řidiče
tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití
vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit
vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.“
Zároveň se však také od chodců vyžaduje určitá disciplinovanost, není vhodné ani na označeném přechodu vbíhat před rozjeté
auto.
Ráda bych poděkovala silničářům, kteří se vzorně starali o průjezdnost komunikací v Nesměni při sněhové kalamitě.

☺

ZÁSMUCKÉ DETAILY 1.DÍL
Vážení občané, přinášíme Vám nový seriál městské chodníky máme opravené, zmizel z nich led a sníh, můžeme
tedy zvednout oči a všímat si zajímavých detailů. Naše město jich
má spoustu, jak se přesvědčíte v následujících dílech. Většinou při
chůzi městem spěcháme s myšlenkami, co všechno musíme ještě
zvládnout a sotva nás napadne rozhlížet se kolem. Pak zjišťujeme, že
město, ve kterém žijeme, vlastně ani moc neznáme. Poznáte, kterou
zásmuckou budovu zdobí tyto sloupy? Odpověď naleznete na
poslední straně.

SPORT
Kolínské divadlo hostilo v úterý 26. ledna vyhlašování Sportovce Kolínska za rok 2009. Vítěz byl
stejný jako v předchozím ročníku.
Atletka Kateřina Šafránková se v úterý večer stala královnou kolínského sportu. Kladivářka
kolínského Sokola obhájila titul z roku 2008.

Stolní tenis informuje
Tři kola před koncem sezony v regionální
soutěži I. družstvo mužů po senzačním
vítězství nad družstvem Velkého Oseku
v poměru 11 : 7 definitivně odvrátilo
hrozbu sestupu (letos sestupují tři družstva) a může do
konce sezony hrát v klidu. Naše družstvo hrálo většinu
sezony v sestavě Chlad Martin, Klimeš Vladimír, Cikán
Miloslav, Kašpar Milan a doplňovali je Skývová Lenka,
Švec Josef.
Náš oddíl má také devět mladých hráčů, kteří se pod
vedením Lenky Skývové a Františka Krejčího již dva roky
připravují, a doufáme, že se již příští sezonu zapojí do
některých turnajů. Většinou se jedná o velmi mladé hráče z
první a druhé třídy. Jako jediný žák se turnajů zúčastňuje
Jakub Rychtář a je před posledním krajským turnajem na
40. místě z celkového počtu 70 soutěžících. Jakub se
zúčastnil i jednoho regionálního turnaje a je v celkovém
hodnocení na 14. místě ze 30 žáků.
Naši bývalí žáci, kteří na začátku sezony přestoupili do FK
Kolín, si vedou velmi dobře. Pepa Krombholz je nelepším
kolínským hráčem v regionálním přeboru, předstihnout ho
může jedině další zásmucký odchovanec Michal Cikán.
Oba hrají také krajskou soutěž, v níž je Pepa zatím na

zkušené, Michal je však platným členem družstva a myslím
si, že to nebude dlouho trvat a Michal se dostane do
základu družstva. Děvčata Klára Jursová a Lenka
Kratochvílová hrají v Kolíně hned za tři družstva.
V kategorii mužů hrají regionální přebor (nejvyšší okresní
soutěž) a v ženách jsou náhradnice ve druhé lize a v divizi
žen jsou v základu družstva. Obě děvčata měla možnost
zasáhnout do druholigových bojů a Klára uhrála svůj první
ligový bod. V divizi žen se obě hráčky podílely na
celkovém vítězství a postupu tohoto družstva do kvalifikace
do druhé ligy.
Ve svých kategoriích dosahují velké úspěchy. Klára Jursová
se v kategorii dorostenek stala krajskou přebornicí a
nominovala se na mistrovství republiky. Spolu s Lenkou
Kratochvílovou jsou krajské přebornice ve čtyřhře a Lenka
Kratochvílová se s Tomášem Posteltem z Bělé pod
Bezdězem stala krajskou přebornici ve smíšené čtyřhře.
Pepa Krombholz se umístil na krajských přeborech starších
žáků na čtvrtém místě a je prvním náhradníkem za
Středočeský kraj na mistrovství republiky.
Doufám, že i příští sezona bude pro všechny hráče a hráčky
stejně úspěšná, jako byla ta letošní.

Podlipanská kuchařka aneb Pomozte nám zachránit kulinářské umění dávných časů
Oslovujeme tímto všechny obyvatele Podlipanska a okolí. Ať jste mladí, staří, muž či žena, neváhejte a pomozte nám
pátrat po zapomenutých receptech našeho regionu. Máte doma starý sešit s recepty po babičce? Znáte nějakou místní
specialitu? Podělte se o váš rodinný poklad s ostatními. Naším cílem je shromáždit recepty a vytvořit tak spolu s Vámi
originální Podlipanskou kuchařku.
Recepty
můžete
posílat
poštou,
nebo
e-mailem,
a
to
nejpozději
do
31.
10.
2010.
Nezapomeňte uvést kontakt na Vás. Za zaslaný recept, nebo recepty Vám do 14 dnů zašleme malou pozornost. V budoucí
knize receptů pak bude zveřejněna nejen obec/město, odkud byl recept doručen, ale i jméno autora (v případě, že si to
bude přát). Vybrané recepty vyjdou v knize, která bude k dispozici nejen návštěvníkům kraje, ale i všem, kdo nám ji
pomohou vytvořit. Kontakt: e-mail: vandrovani@podlipansko.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její
zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , tel: 721 170 352, MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, Pečky
289 11 . Kuchařka Podlipanska vznikne v rámci projektu „Podlipansko všemi smysly - turisté vítáni" spolufinancovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
_________________________________________________________________________________________________

Dětský obchůdek Sekáček
Otevřeno: pondělí 13 – 16

Zásmuky, Havlíčkova 364
Úterý – pátek 9 – 12 13 – 16

Oblečení dětských velikostí- anglický second hand Nové zboží: každé pondělí – úterý Od 1. 4. 2010
otevřeno i v sobotu

Další vzpomínka na začátek roku 2010, (foceno 12. ledna 2010), vlevo Žižkova ulice, vpravo Havlíčkova,
spodní snímky: náměstí Kmochovo a Komenského téhož dne.
Naučná stezka vedoucí Vlčím
dolem sleduje vzácné živočichy,
např. - …....... skvrnitého ( viz
tajenka) a některé dřeviny.

okolo
jaké množství
harmonie
noviny
šachová prohra
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Správná odpověď z nové rubriky Zásmucké detaily: Dveře farního kostela Nanebevzetí p. Marie na Komenského náměstí.
Správné znění tajenky: mloka.

