UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Pokud vlastníte řidičský průkaz vydaný od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jste povinni si jej vyměnit do 31. prosince 2010.
Žádat o výměnu musíte na Odboru dopravy – evidence řidičů v Kolíně, Na Valech 72 (naproti bývalé Delvitě). S sebou
vezměte platný doklad totožnosti, fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Povinná
výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Další informace na www vymentesiridicak.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město opět přivítalo 25. září 2010 nové občánky. Byli jimi: Richard Schmiedhuber, Martina Bargárová, Jakub Schmid,
Jáchym Tobias Terč, Štěpánka Prchalová, Matěj Mrázek, Petra Škopková, Karolína Mrázová, Helena Rathouzová, Otakar
Živnůstka a Oskar Živnůstka. Rodiče dostali pro své děti vkladní knížku v hodnotě 1000 Kč od Města Zásmuky a drobné
dárky od Komerční banky Kolín.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
NOVÉ KLUBOVNY V ZÁSMUKÁCH
Realizace projektu s názvem Spolkové klubovny v Zásmukách se již blíží do finále. Projekt je financován prostřednictvím
dotace poskytnuté z Programu rozvoje venkova ČR, projekt podpořen v rámci realizace Strategického plánu LEADER
MAS Podlipansko, o.p.s. Poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond. Fotografie jsou pořízeny ještě
před úplným dokončením. První klubovna v budově zdravotního
střediska ( bývalá pečovatelská služba – na snímku vpravo) bude
slavnostně otevřena dne 30. 9. 2010 v 10.00 hod. dopoledne.
Následovat zde bude od 13.00 beseda se zástupci České policie
pro seniory a ostatní zájemce „Senioři braňte se a nenechte se
okrádat“. Druhá klubovna v budově hasičské zbrojnice (na snímku
dole vlevo ) bude otevřena dne 9. října 2010 od 17.00 hod. Obě
klubovny budou sloužit k rozšíření volnočasových aktivit pro
občany města a obyvatele okolních obcí. Tímto Vás všechny srdečně
zveme na slavnostní otevření obou kluboven.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Města Zásmuky
starosta města

ZÁSMUKY
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Města Zásmuky se uskuteční :
v pátek dne 15. října 2010 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb podle jednotlivých volebních okrsků:
okrsek č. 1 - Zásmuky I, sídlo městská knihovna, zdravotní středisko,
Za Zahrady 450, 281 44 Zásmuky
pro voliče s trvalým pobytem v ulici: Družstevní, Dukelská, Havlíčkova, Kmochovo nám., Na Porážce, Na Průhonech,
Nerudova, Nová, Ostrov, Pod Sokolovnou, Polákova, Sokolská, Spojovací, Studomráz, U Vodáčku, Východní, Vyšehrad,
Za Tofou, Zahradní, Žižkova, 5. května, Hřbitovní, Za Klášterem

okrsek č. 2 - Zásmuky II, sídlo pečovatelská služba, zdravotní středisko,
Za Zahrady 450, 281 44 Zásmuky
pro voliče s trvalým pobytem v ulici: Barákova, Budovatelů, Čechova, Husova, Jaegerhaus, Jiráskova, Jižní, Komenského
náměstí, Na Ohrádce, Nádražní, Plemenářská stanice, Pod Chaloupky, Ohrádka, Pražská, Riegrova, Sladkovského,
Smetanova, Školní, U Kapličky, Výkup, Za Zahrady, Vršice

okrsek č. 3 – Doubravčany – sídlo hasičská zbrojnice
pro voliče s trvalým pobytem v Doubravčanech

okrsek č. 4 – Nesměň – sídlo bývalá prodejna čp. 23
pro voliče s trvalým pobytem v Nesměni, Habru, Budech, Tejnici, čp. 50 v Církvici

okrsek č. 5 – Sobočice, sídlo bývalá pečovatelská služba, zdravotní středisko,
Za Zahrady 450, 281 44 Zásmuky
pro voliče s trvalým pobytem v Sobočicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Volič se prokazuje platným občanským
průkazem, cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Zásmukách dne 21. 9. 2010
starosta Ing. Jiří Pechar
Volební kandidátní listinu naleznete na poslední straně Zásmuckého zpravodaje.



VOLEBNÍ PŘÍSPĚVKY

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 2010 INFORMUJE
Vážení spoluobčané, v termínu 15. a 16. října proběhnou v celé republice i u nás komunální volby do městského
zastupitelstva. Stejně jako před čtyřmi lety, tak i v roce 2010 vstoupí do voleb Sdružení nezávislých kandidátů (SNK),
které by Vás chtělo přesvědčit o tom, že Váš hlas odevzdaný našemu sdružení je dobrou investicí do budoucna. Za
uplynulých osm let, co se SNK podílí na správě Města Zásmuky, jsme nasbírali spoustu cenných zkušeností a znalostí,
které jsme vždy používali ve prospěch našeho města a přilehlých obcí. Podíleli jsme se na všem, co se za poslední dvě
volební období podařilo a podílíme se i na přípravě toho, co by se mělo uskutečnit v příštím čtyřletí. Nepovažujeme za
důležité vyjmenovávat všechno to, čím se naše okolí v minulých letech změnilo k lepšímu. Každý z Vás jistě pozitivní
změny zaznamenal sám. Zastáváme názor, že ani ostatní politické subjekty, které vstoupí do letošních komunálních voleb,
nebudou všechny kladné změny, ke kterým v minulých letech došlo, vyjmenovávat a hlásit se k nim jako k vlastnímu
dítěti. Protože nic naplat, složení zastupitelstva, rady města a jednotlivých komisí jsou tvořeny třemi politickými subjekty
(ODS, KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů), které se na všem, co se nám podařilo i co se ještě nedotáhlo do konce,
podílely stejným dílem. To mimo jiné znamená, že samochvála kteréhokoliv z jmenovaných politických subjektů je
zároveň chválou zbývajících dvou politických subjektů. To samé platí i o záměrech, které se zatím nepodařilo uskutečnit.
O tom, že jednání zastupitelstev byla racionální, rychlá, objektivní a smysluplná svědčí například to, že hlasování po celé
volební období probíhala převážně v klidu, bez emocí a návrhy na usnesení byly schvalovány téměř stoprocentním
souhlasem přítomných. Na bezkonfliktní průběh jednání zastupitelstev měla vliv i dobrá kvalita materiálu předkládaných

do zastupitelstev radou, která pracuje, jak už jsme se zmínili, ve složení tří politických subjektů. Tento malý přehled o
tom, jak byly naše obce řízeny považujeme za nutný proto, aby si všichni občané udělali alespoň dílčí představu o tom,
jak správa našich obcí probíhala. Pokud jde o naši kandidátní listinu pro letošní volby, musíme konstatovat, že jsme ji
poněkud omladili, neboť jsme toho názoru, že na řízení našich obcí by se měli podílet také mladí lidé, kteří po získání
potřebných zkušeností jednou řízení obcí převezmou.
A nyní pár slov k tomu, co nás všechny v příštích čtyřech letech čeká
Především musíme konstatovat, že převážná část investičních akcí se bude odvozovat od velikosti dotací od
jednotlivých ministerstev anebo od krajského úřadu a z naší strany pak od zabezpečování finančních prostředků na
spoluúčast k obdrženým dotacím. A protože dotace mají téměř vždy účelový charakter, musíme s velkou
pravděpodobností svoje investiční záměry přizpůsobit charakteru jednotlivých dotací. Protože má město z minulých let
nemalé úvěrové závazky, které vznikly například zaplacením staveb chodníků podél hlavní komunikace a staveb pod nimi
umístěných inženýrských sítí a také krytím našich finančních spoluúčastí na obdržených dotacích, budeme dbát na to, aby
tyto finanční závazky byly řádně spláceny, aby se město nedostalo do neřešitelných finančních potíží. Tento rozumný
přístup k finančním závazkům je důležitý také proto, že v době krize, která se dotýká skoro každého z nás, nedokáže
nikdo její vývoj odhadnout. Jsme přesvědčeni o tom, že v následujících letech bude pro přijetí nebo nepřijetí dotace od
státu rozhodující to, jak budeme připraveni na finanční spoluúčast u těchto dotací. Proto bude nutné hospodařit tak,
abychom měli k dispozici potřebnou finanční rezervu z které by se naše finanční spoluúčast na přidělených dotacích
pokryla. Domníváme se, že příští čtyři roky budou hodně složitým obdobím. I přesto si myslíme, že by se mohlo
s použitím dotací pokračovat v rozšiřování kanalizační i vodovodní sítě, bylo by možné pokračovat v opravách místních
komunikací, chodníků včetně provedení rekonstrukce Komenského náměstí a se vší vážností přistoupit k řešení toho, aby
se přecházení přes hlavní komunikaci stalo bezpečnějším než je tomu doposud. To, že se naši kandidáti budou nadále
bezplatně podílet na údržbě zeleně, dětských hřišť, památek a veřejných prostor považujeme za samozřejmé. Za SNK
garantujeme podporu spolkových aktivit zaměřených na rozvoj obcí, práci s dětmi a čistotu obcí.
Na závěr musíme konstatovat, že v současné době je nemožné a nezodpovědné vyhlašovat nějaké nereálné
programy, neboť kdo má dobrou paměť nebo si schoval sliby některých politických subjektů vyhlašovaných u nás před
čtyřmi lety ( a to byla ekonomika státu v růstovém období), musí se usmívat, neboť z některých zbyl v podstatě jen ten
papír, na kterém byly napsány. Sdružení nezávislých kandidátů 2010 bude naslouchat a přijímat názory našich
spoluobčanů a přenášet je do příslušných orgánů městského úřadu a spolu s nimi je řešit. Také jsme i nadále připraveni
vykonávat práci ve všech komisích zřizovaných radou města a podílet se se všemi zastupiteli na dobré správě města.
Zákulisní politikaření a stranické vyostřování vzájemných vztahů, pomluvy a všechnu politickou i lidskou špínu rádi
přenecháme nerozumným jedincům a politikům ve vyšších politických patrech.
Za Sdružení nezávislých kandidátů 2010

Ing. Miroslav Pelikán

_________________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané a příznivci ODS
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskuteční volby do obecních zastupitelstev. ODS Vás v komunálních
volbách na kandidátních listinách oslovuje již téměř 20 let, většinové zastoupení má i ve vedení města,
proto Vás i nyní zve k účasti a věří, že jí vyslovíte svými hlasy podporu.
Děkujeme. Místní sdružení ODS

ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEDNOU VĚTOU:
► letošní školní rok jsme zahájili opět s dvěma třídami prvňáčků
► škola zakoupila ze svých finančních prostředků zařízení v hodnotě 500 000 Kč pro přípravu obědů, které zajistí menší
energetickou náročnost a usnadní práci paním kuchařkám
► o prázdninách jsme zkrášlili naši školní jídelnu novou keramickou podlahou
► školní družina byla vybavena novým školním nábytkem

Zájmové kroužky
I v letošním školním roce základní škola nabízí svým žákům řadu zájmových kroužků. Pro žáky 9.tříd jsou to tradičně
cvičení z českého jazyka a matematiky jako příprava na střední školy, dále mohou děti navštěvovat dva kroužky práce na
počítači (pro mladší a starší žáky), kroužek výtvarný, chovatelský a přírodovědecký, dále myslivost a ochranu přírody,
ruční práce a tři kroužky sportovních her (dva pro mladší žáky, jeden pro žáky 2. stupně). Těšíme se, že dětí, které využijí
možnost trávit volný čas smysluplně, bude co nejvíc.

Mateřská škola Zásmuky „Koťata“
Zahrada mateřské školy dosáhla
během prázdnin menších změn.
Byl postaven nový zastřešený
altán z dotace od zřizovatele
Města Zásmuky, který bude
místem pro hry i posezení dětí, bude sloužit jako

chráněné místo před deštěm a parným sluncem a také ho
využijeme při společných akcích dětí a rodičů. Jak jsme již
předeslali v minulém čísle zpravodaje, žádali jsme o dotaci
z Grantu TPCA pro Kolínsko na nové vybavení zahrady mateřské
školy, ale finance se nám získat nepodařilo. Podařilo se nám však
získat finanční dary od rodičů a některých místních subjektů, a
v hodnotě 54. 360,- Kč byly zakoupeny nové herní prvky
z kvalitního akátového dřeva – balanční žebřík, dvě pružinová
houpadla a prohazovací lezítko vodník. Děti měly samozřejmě
radost, že mohou využívat ke svým hrám nové herní prvky a
zahrada mateřské školy je hned bezpečnější a modernější. Ještě
jednou děkujeme všem, kteří se na uskutečnění těchto změn
J. Křápová, ředitelka
finančně podíleli.

MĚSTSKÁ KHIHOVNA informuje
Týden knihoven 4. -10. října 2010

„TÝDEN ZÁSMUCKÉ KNIHOVNY“

30. září 2010 13.00 hodin nová klubovna pod zdravotním střediskem SENIOŘI BRAŇTE SE A NENECHTE SE
OKRÁDAT beseda se zástupci České policie – Na základě krátkého filmu a skutečných případů z našeho okolí nám
bude vysvětleno, jak se máme chránit před zloději např. v obchodě, doma, v dopravních prostředcích. Sami se budete
moci zeptat na to, co vás v této souvislosti zajímá a přispějete tak k vašemu lepšímu pocitu osobního bezpečí.
4. října 2010 16.00 hodin Městská knihovna Zásmuky ZAHÁJENÍ VÝSTAVY MGR. JARMILY ŠTOLBOVÉ –
ENKAUSTIKA. Výstava zajímavých obrázků tvořených horkou žehličkou voskovými barvami potrvá v knihovně až do
30. listopadu. Výstava bude prodejní, budete si moci zakoupit obrázky, vánoční ( i jiná) přání a novoročenky. Přijďte se
seznámit s moderní zajímavou výtvarnou technikou – naučit se ji můžete v poslední den výstavy (viz informace níže)
5. října 2010 17.00 hodin knihovna DÁMSKÝ KLUB – MILOSTNÉ PÍSNĚ NAPŘÍČ KONTINENTY. Tentokrát
vás čeká hudební večer s Bc. Klárou Karáskovou.
5. října a 7.října 8.00 – 12.00 knihovna ŠKOLIČKA INTERNETU PRO ZAČÁTEČNÍKY A SENIORY . Vaše
děti a vnuci nemají čas vás zasvětit do dnes už běžných a každodenně používaných informačních technologií? Přijďte si
do knihovny vyzkoušet práci s počítačem a internetem.

Podzim 2010 v knihovně:
Od konce října začne pravidelný podzimní cyklus literárních a regionálně zeměpisných besed pro třídy MŠ a ZŠ.
26. října 2010 15.00 knihovna TVOŘIVÉ ODPOLEDNE - PODZIMNÍ DEKORACE (ZÁVĚS) Z
BAREVNÉHO PAPÍRU. Vhodné pro děti a menší děti s maminkami.
26. října 2010 17.00 knihovna PLETENÍ Z PAPÍRU. Pokud máte pocit, že po létě máte už více volných večerů,
přiďte se seznámit s moderní technikou tvoření – pletení košíků, obalů na květináče, ozdobných krabic a věnečků z
papírových roliček (z novin, starých telefonních seznamů).
30. listopadu 2010 17.00 hodin knihovna ENKAUSTIKA – TVOŘIVÝ VEČER s Mgr. Jarmilou Štolbovou.
Přijďte se naučit tuto zajímavou výtvarnou techniku a vytvořit si např. vlastní netradiční vánoční přání nebo novoročenky.
Na tuto akci je nutné se předem přihlásit. Více o všech akcích na plakátech na běžných místech a na webu knihovny.

Knihovně se podařilo získat kopii knihy „Zdeněk ze Zásmuku s svými tovaryši, aneb Rytíři v Blanickém vrchu zavřeni.
Staročeská rozprávka“, vydaná Kramériovým nákladem v Praze roku 1799. Knihu zapůjčil k ofotografování pan Prusík z
Prahy, potomek rodiny Šálů ze Zásmuk (p.Šál býval starostou kouřimského kraje )

ZÁSMUCKÉ SPOLKY SE PŘEDSTAVUJÍ 4.DÍL

Místní organizace Českého svazu ochránců přírody

Představujeme Vám Český svaz ochránců přírody v Zásmukách 2003-2010
Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě
dobré myšlenky paní Libušky Hoznauerové, která oslovila
milé lidi, kteří mají rádi přírodu a není jim lhostejná situace
ve svém okolí. Každý ze členů navrhl na prvních setkáních
místa, kde by bylo potřeba něco zlepšit. Hlavním cílem
ČSOP byla vždy dobrovolnická práce zabývající se
ochranou přírody a krajiny. V průběhu let se někteří členové
z různých důvodů obměnili, ale každý z nich zanechal v
činnosti ochránců přírody svou stopu nebo podnítil vznik
dalších neziskových organizací. Nejčastější je ale případ
souběžného členství našich členů ve více organizacích
najednou (ochránci, rybáři, myslivci, OS Zásmuky 2007). V
těchto případech je velmi náročné stíhat a postupem času
vlastně zjistíte, že o víkendech neděláte nic jiného. Důležité
je, že každý vždy pomáhal dobrovolně podle svých
fyzických a časových možností. Činnost ochránců byla
v prvních letech výrazně směřována na aktuálně ohrožené
částí přírody, ale někdy se spíše jevila jako zbytečná
aktivistická činnost. Po letech zkušeností můžeme využít
dobrou znalost právních předpisů na úseku ochrany přírody,
a tak rychle v souladu se zákony zastavit nebo omezit
negativní činnosti, které mohou přinést užitek pouze tomu,
kdo je provádí, ale přírodě nikoliv.
V průběhu 7 let činnosti se uskutečnilo mnoho
různých akcí, které byly dostatečně zveřejněny
v Zásmuckém zpravodaji. Hlavním cílem nebylo se za
každou cenu zviditelnit, ale spíše upozornit, že existujeme a
tato konkrétně prováděná činnost má cenu. Mezi první akce
patřill nesporně jarní úklid odpadků v Bažantnici včetně
černé skladky v lesíku ve směru na Mlékovice. Myslíme si,
že velkých odpadků v Bažantnici ubývá a lesík už je po
několik let čistý. Dále lze časově do prvního roku datovat
založení lesní školky na pěstování nových sazenic stromků
na rekultivované skládce v bývalé pískovně v Bažantnici.
Srovnání a odkamenění, založení záhonů pro stromky lze
označit za velmi dobrý hornický výkon. V dalších letech
zde vznikla za finanční podpory Města Zásmuky lesní
školka za účelem pěstování vlastních sazenic k výsadbám.
Ze zasetých žaludů jsou již nyní 6 leté doubky, které
druhým rokem vysazujeme na uvolněná místa po spadlých
vzrostlých stromech. Tyto sazenice včetně dalších druhů
listnáčů mohou po přesazení a zapěstování korunek sloužit
k novým výsadbám do Bažantnice, lipové aleje nebo dle
potřeby i jinam. Další potřebné zásahy ve formě mýcení
agresivního habrového náletu nám nepřísluší provádět a
kromě drobného obsekávání to není ani v našich
možnostech. Bylo také pečováno o lipové stromořadí ve
směru ke kapličce, kde došlo v rámci dvou získaných
grantů k ošetření všech 96 lip formou odstranění suchých
větví. Souběžně byla provedena výsadba 23 nových lip.

Zásah byl velmi potřebný, ale v současné době jsou lípy
rostoucí ve směru ke středisku SÚS Kutná Hora ve velmi
špatném stavu a budou muset být v dohledné době v počtu
10 až 15 kusů ve směru k Hügli Food s.r.o. pokáceny.
Suché lípy jsou také ve stromořadí k bývalé plemenářské
stanici býků, kde je špatná celá 1/3 lip a nejméně 20 jich
bude muset být dle odborného posudku pokáceno. Jsme
rádi, že se v památné aleji alespoň nesolí a že v roce 2005
nebyla schválena po veřejném jednání s občany stavba nové
haly na orné půdě, protože průmyslová zóna a lípy nejdou
dohromady. Od té doby došlo k dvojnásobné dostavbě hal.
Nyní dochází především k nešetrnému parkování aut
v zeleni pod lipami v ulici Nádražní a přilehlých ulicích.
Věříme, že si to zde žijící občané nedají líbit a budou
požadovat umístění příslušných zákazových značek. Mrzí
nás, že se spol. Hügli Food s.r.o. o suché lípy před svým
ředitelstvím ani trochu nezajímá, přestože ve Švýcarsku je
tomu určitě jinak.
Z pohledu do historie také vzpomínáme na
vandalské otráveni jasanu pod zámeckou zdí, které nebylo
nikdy objasněno, přestože pachatel nežije daleko. Jako
náhrada byl v letošním roce z daru spol. Arborn Zbyněk
Havlíček Říčany v roce 2010 vysazen nový vzrostlý jasan u
autobusové čekárny na náměstí. Jednou větou zmíníme naši
spoluúčast na výsadbě nové třešnovky na Porážce.
V letošním roce byl v rámci přírodovědného dne také
zdarma ošetřen vzrostlý dub v Bažantnici. Důvodem k
ošetření je, aby při hromadných akcích nedošlo k pádu
suchých větví na návštěvníky Bažantnice. Přírodovědný den
se velmi podařil a všem moc děkujeme za pomoc při jeho
realizaci. V rámci rozvoje aktivit podporující činnost
s mládeží od roku 2010 při ZŠ Zásmuky funguje
přírodovědný kroužek, který má především za cíl naučit
děti jako naše nástupce vnímat přírodu jako velmi cenného
přítele a tím vypěstovat znalost, že to, co je kolem nás, se
nějak jmenuje, je to také živým organismem, a když mě to
nezajímá, tak to nebudu ničit.
Závěrem děkujeme všem členům současným i
minulým za období 2003-2010 za aktivní pomoc při
ochraně přírody v Zásmukách a okolí.
V rámci aktuální situace ohrožení přírody v okolí
jsme velmi znepokojeni zjištěným zavážením lesních
pozemků v Nesměni, mokřiny na Habru, údolíčka
Špandavy ve dvorech Dolního Oboráku výkopovou
zeminou smísenou s recyklátem, který je deponován na
ploše u bývalé Tofy. Důrazně žádáme příslušné organizace,
aby postupovaly při nakládání s odpady v souladu se
zákony České republiky, protože nechceme být úložištěm
zemin
a
suti
pro
celé
střední
Čechy.
Ing. Milan Petr

UŽITEČNÉ INFORMACE A TELEFONÍ ČÍSLA 2.díl Kultura – Kolín, Kutná Hora, Kouřim
Kino 99 Kolín – 321 720 730, www.kino.kolin.cz, předprodej PO – PÁ 12.00-15.00, rezervace vstupenek na internetu: ano
Kino Modrý kříž 3D Kutná Hora – 327 312 794, www.kino.kh.cz, předprodej Út a ČT 10.00-12.00 14.00- 18.00, rezervace
vstupenek na internetu: ano
Divadlo Kolín – 321 727 719, www.divadlokolin.cz, předprodej PO – PÁ 14.00 – 18.00, rezervace vstupenek na internetu: ano
Tylovo divadlo Kutná Hora – 327 562 844, www.divadlo.kh.cz, předprodej PO – ST 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00, ČT 8.00 –
12.00, rezervace vstupenek na internetu: ne
Skanzen Kouřim – 321 783 249, 321 722 988, www.muzeumkolin.cz

UTAJENÁ HISTORIE aneb tipy na výlety za historickými zajímavostmi

1.DÍL

ALDAŠÍN

ALDAŠÍN – zaniklá obec - KOSTELÍK SE HŘBITOVEM V LESÍCH U JEVAN
Aldašín je poprvé písemně doložen v roce 1344 jako pastevecká
osada. V roce 1352 se již uvádí jako farní ves, ke které patří ještě
obce Bohumil, Cukmantl, Drbohlavy, Jevany a mlýny jevanský a
penčický. Původní název obce byl Udašín, někdy také Vodašín.
V roce 1358 uvádí majitel hradu Kostelce (nad Černými lesy) Ješek
z Kostelce, že obdržel obec Aldašín jako léno od císaře Karla IV. Za
třicetileté války byla ves i s kostelem v roce 1645 vypálena. Přestože
okolo roku 1690 proběhly pokusy o znovuosídlení místa, obec již
nikdy nebyla obnovena a pomalu pustnoucí kostel byl znovu vystavěn
až v roce 1729. Pro svou nádhernou polohu uprostřed hlubokých lesů
se v nadcházejících letech stal vyhledávaným poutním místem, jehož
význam se však postupně vytrácel koncem v 19. století. Do roku
1870 ještě chodívalo ke kostelu procesí z Kostelce nad Černými lesy,
v dalších letech pouze z nedalekých Jevan. Poslední poutě směřovaly
do Aldašína začátkem 50. let 20. století, dnes je Aldašín zajímavou
lesní samotou a oázou klidu. Areál bývalé vsi, která
z archeologického hlediska představuje mimořádně kvalitně
dochovanou lokalitu, leží na mírně se svažující plošině rozdělené
mělkým zářezem, vytvořeným bezejmenným přítokem Bohumilského
potoka. Na jihovýchodním okraji stojí při hraně terénní vlny kostel sv.
Jiří s dosud funkčním hřbitovem. V sousedství kostela byla v roce
2006 odkryta nečekaně velká usedlost, pravděpodobně rezidenční
hospodářský dvůr s věžovou stavbou. Na protější severní straně
zářezu jsou dobře patrné zbytky dalších 10 usedlostí kolem obdélné
návsi. Zcela ojedinělé fragmenty keramiky z povrchového sběru
dokládají vznik vesnice již ve 13. století. Podrobné zaměření lokality
bylo provedeno v letech 2005 – 2007 a archeologický průzkum
v budoucnu jistě připraví nejedno velké překvapení z této výjimečné
lokality. Areál bývalé vsi je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 29555/2–
3430. Na hřbitově u kostela sv. Jiří je pochován režisér Jan Špáta (zemřel 2006) nebo hudební skladatel Karel Svoboda
(zemřel 2007). Aldašín katastrálně patří k obci Jevany.

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET NA ALDAŠÍN
Kulturní komise Města Zásmuky vás zve na turistický výlet ke kostelíku Aldašín v sobotu 16. října 2010.
Odjezd z Komenského náměstí autobusem do Kostelce n.Č.l. ve 12.51 hod., pak pěšky asi 4km do Aldašína, kde nás
průvodce seznámí s historií místa a umožní nám vstup do kostelíka (ojedinělá možnost !!). Zpět pěšky do Kostelce a
odjezd v 16.45 autobusem do Zásmuk. Pojďte se s námi projít podzimní krajinou a seznámit se se zajímavou, málo
známou kulturní památkou. V případě deštivého počasí bude výlet odložen až na jaro.

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE

Občané podepisovali petici
Koncem srpna proběhlo v Zásmukách podepisování dokumentu, v němž byly uvedeny některé návrhy na úpravu
pozemní komunikace ve směru Praha – Kutná Hora. Šlo hlavně o snížení rychlosti na 30 km/h v místech s největší

nehodovostí a v místech pohybu školních dětí. Také o hlídání a pokutování za nedodržování povolené rychlosti. Dále zde
bylo žádáno o úpravu již stávajících přechodů pro chodce směrem k jejich větší bezpečnosti a o utvoření nových.
Zejména lidé chtějící přejít komunikaci od Vyšehradu nemají vhodný přechod. Také v Havlíčkově ulici, v místě mnohých
obchodů a tedy i značné frekvence pohybu lidí, je přechod pouze v horní části u kláštera, kde však svou funkci plní
minimálně. Přechod by bylo rozumnější umístit v jiné části, spíše u potravin. Petice řešila též zpomalení dopravy při
vjezdu automobilů do města z obou stran pomocí zpomalovacích semaforů. Auto, které překročí danou rychlost by bylo
zastaveno na červenou.
Všem, kteří podpořili svým podpisem tuto petici, velmi děkuji. Celkem se podepsalo 269 občanů. A věřím, že by
se přidali i mnozí další. Problém s dopravou přes naše město trápí mnohé z nás. Petice byla podána na Městský úřad v
Zásmukách dne 8.9.2010. Hned druhý den byla postoupena s žádostí o vyjádření Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu
Kolín, Ředitelství silnic a dálnic, Brankovická 337, Kolín a Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha.
Nyní tedy čekáme na vyjádření. Doufejme, že nenarazí na lhostejné úředníky a že se naše problémy budou řešit k plné
spokojenosti nás všech.
Občané Zásmuk, budou volby! Můžeme ovlivnit problémy města, v kterém žijeme, i tím, koho zvolíme. Volme
zastupitele, kteří do toho půjdou s elánem.
Dagmar Mikšovská

NOVÁ KNIHA LIBUŠE HOZNAUEROVÉ a zase Kulivracení
Máte doma knížku L. Hoznauerové Kulivracení, která vyšla v roce 2004?
Pokud ano, jistě vás potěší, že vyšlo její pokračování – a zase Kulivracení. Tato
autobiografická kniha volně navazuje na první, přivede čtenáře do hlavního města na
bujné Václavské náměstí, kde autorka 50 let žila, do emigrace a návratu z ní, přes úskalí
života angličtináře v 80. a 90. letech.
Knížku si můžete zakoupit u paní Jany Končelové v prodejně krmiv v Havlíčkově ulici
naproti klášteru. Stojí 240 Kč.
První díl – Kulivracení si zde ( a také v městské knihovně) můžete koupit za 147 Kč.
Přejeme příjemné počtení.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
V pátek 5. 11.2010 se uskuteční varhanní koncert v
zásmuckém klášterním kostele. Účinkuje známý pražský
varhaník Josef Prokop.
Připravované akce v zásmucké sokolovně
16.10.2010 Posvícenská taneční zábava KABÁT revival, zač. 21.00
2.12.2010 Divadelní představení zač. 19.30 Sborovna – Divadlo
Pavla Trávníčka a agentura Markus
4.12.2010 Andělské odpoledne aneb možná přijdou čerti a Mikuláš,
začátek 14.00
25.12.2010 Vánoční taneční zábava Monty Jack, zač. 21.00

Muzeum lidových staveb Kouřim
9. října 2010 Svatohavelské císařské posvícení Tradičně pořádané
lidové posvícení ve skanzenu se vším, co k němu patří, s dobrým jídlem a
tradičním jarmarkem
27. listopadu 2010 Svatokateřinský trh Všechny Kateřiny vstup
zdarma ! Zahájení vánoční výstavy
4. prosince 2010 Tajemné postavy adventu Obchůzky Barborek a
Lucek i jiných maskovaných postav v adventní době spojených s tradičními
tabu, tradovanými především ve venkovském prostředí.

5. prosince 2010 Svatomikulášské obchůzky Mikulášské obchůzky s
mikulášským průvodem maškar, nadílka dětem a mikulášský
trh.V kouřimském muzeu bude na děti v pekle čekat čert s čerticí.

MALÝ CIZOJAZYČNÝ PRŮVODCE ZÁSMUKAMI

2.DÍL ČESKO - NĚMECKÝ

Tentokrát jsme si pro vás připravili německý překlad následujícího textu:
První zmínka o obci Zásmuky se datuje k r. 1285. V roce 1542 byly povýšeny na město a obdařeny městským znakem. Spolu
s přilehlými obcemi mají Zásmuky kolem 1800 obyvatel. Ve městě je pošta, lékař, škola, knihovna, benzínová stanice... Je zde několik
obchodů a restaurací. Nejbližší policejní stanice i bankomat jsou v Kouřimi. Mezi nejvýznamnější kulturní památky města patří
Františkánský klášter a kostel z r. 1694, zámek a Mariánský sloup z r. 1700. Na zámku, jehož interiéry jsou uzavřeny a otevřena je
pouze galerie, probíhají v létě o víkendech výstavy a je zde možné zakoupit i suvenýry. Dále tu stojí kostel Nanebnevzetí Panny
Marie. Ve Vlčím dole se nachází barokní kamenný most. Město Zásmuky je např. rodištěm hudebního skladatele a kapelníka Fr.
Kmocha. Do Kolína, do Kutné Hory a do Prahy je dobré autobusové spojení.

Die erste Erwähnung über die Gemeinde Zásmuky stammt aus dem Jahre 1285. Im Jahre 1542 wurde sie zur Stadt
erhoben. Sie bekam auch ein Stadtwappen. Die Stadt mit den anbigenden Gemeinden hat etwa 1800 Einwohner. In der
Stadt gibt es ein Postamt, ein Artzt, eine Grundschule, eine Bibliothek und eine Tankstelle. Es gibt hier einige Geschäfte
und Restaurants. Die nächste Polizeistation und auch ein Geldautomat befinden sich in de Stadt Kouřim. Unter die
bedeutendsten Kulturdenkmäler der Stadt gehören das Franziskanerkloster und Kirche aus dem Jahre 1694, das Schloss
und die Mariensäule aus dem Jahre 1700. Das Schlossinterieur ist für die Öffentlichkeit geschlossen. In der Schlossgalerie
finden im Sommer die Ausstellungen statt. Er ist möglich, hier auch die Souvenirs zu kaufen. In Zásmuky gibt es auch die
Mariä Himmelfahrt Kirche. In der sog.Wolfgrube belindet sich eine Steinbrücke vom Barock. In der Star wurde der
Komponist und der Kapellmeister František Kmoch geboren. Die Stadt hat eine gute Verbindung mit Städten Kolín,
Kutná Hora, Prag.

GALERIE NADĚJÍ 2.díl JIŘÍ BARNAT - tenis
1. Jirko, kolik je ti roků, do které třídy chodíš? Je mi devět roků, chodím do 3. tř.
2. Od kolika let trénuješ a kdo tě ke spotru přivedl?
S tenisem jsem začal v pěti letech, k tenisu mě přivedli děda a táta.
3. V jakém klubu hraješ? Hraji za TK Sparta Praha.
4. Jaké jsou tvé největší dosavadní úspěchy?
Radost mám z každého vítězství. Největšími tenisovými úspěchy jsou vítězství na
nejsilněji obsazených republikových turnajích Babolat Tour Brno, Masters
Sparta Cup, I.ČLTK Praha Cup, finále přeboru Prahy 2010.
5. Jaký tenista nebo jiný sportovec je tvým vzorem?
Mým vzorem je španělský tenista Rafael Nadal.
6. Máš čas ještě na jiné záliby nebo tvůj čas vyplňuje pouze tenis?
Kromě tenisu hraji kopanou za starší přípravku TJ Sokol Zásmuky, občas si
zahraji stolní tenis, mým koníčkem jsou hry na play station.
7. Jaká soutěž tě v nejbližší době čeká?
Poslední turnaj v kategorii chlapců do devíti let Nike Junior Tour Masters
Agrofert Prostějov, na který bylo nominováno 8 nejlepších z České republiky. Od
1. 12.2010 mě čekají turnaje v kategorii mladších žáků.
8. Jaká tři slova tě ihned napadnou, když se řekne „raketa“?
Struny, kurt, výhra-prohra.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně dalších
úspěchů. Je nám ctí zařadit tě vedle Katky Šafránkové k nejlepším sportovcům našeho města.

SPORT
KATKA ŠAFRÁNKOVÁ : letošní sezóna telegraficky:
červenec
Třinec: Mistrovství ČR v atletice mužů a žen:
stříbrná
červenec Barcelona: ME v atletice – Katčin první start na vrcholové soutěži dospělých
srpen
Nové Město nad Metují: Velká cena Zentiva
zlatá
září
Celja (Slovinsko): mezistátní utkání v atletice žen a mužů do 22 let
zlatá

devatenáctá

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SOKOL ZÁSMUKY:

Po prázdninách opět sportujeme

Začátkem nového cvičebního roku 2010/2011 se začínáme hýbat i v zásmucké sokolovně.
Rozvrh cvičení žen se v současných dnech pilně připravuje, ve spolupráci s cvičitelkami upravujeme časy cvičení tak, aby
vyhovovaly počtu cvičenek a prostoru potřebnému pro náročnost cvičení. Jednáme i o nových druzích cvičení, které by
obohatilo naši nabídku a ještě více roztančilo sokolovnu. Cvičební rozvrh se dozvíte od cvičitelek, z vyvěšených letáků a
na nově zřízených internetových stránkách www:tjsokolzasmuky.cz. Na této internetové adrese si můžete najít veškeré

informace o tělocvičné jednotě, o činnosti oddílu kopané a oddílu stolního tenisu, o připravovaných akcích a můžeme i
diskutovat.
Cvičení žákyň pokračuje ve stejných dnech i časech jako v předešlých letech, tj. v úterý a ve čtvrtek od 16.00 do
17.00 hodin. Děvčata se učí nejen základy cvičení při hudbě a připravují taneční vystoupení, ale snaží se sportovat
všestranně. V současné době se připravují na Župní
přebor děvčat ve vybíjené, který se koná dne 2. 10.
2010 ve Velkém Oseku, starší jedou obhájit loňské
vítězství a mladší jedou vybojovat lepší umístění.
Pokusí se zúčastnit i Župního přeboru
v zálesáckém závodu zdatnosti v Sokolči.
V červnu 2010 reprezentovala děvčata
Župu Tyršovu na akci pořádanou brněnským
Sokolem – Sokolské Brno. Mladší si, jako jediná
jednota ze Župy, zacvičila hromadnou skladbu
s nafukovacími míči a kruhy „U vody“. Starší se
zúčastnila přehlídky podiových skladeb se
skladbou Hany Hany, zaměřenou na aerobické
prvky a cvičení se stuhou. Na této skladbě jsme se
podílely i autorsky.
Poslední srpnový týden jsme si společně
s fotbalisty – dorostenci z fotbalového oddílu ( na
snímku) užili pobyt v přírodě ve Sport-areálu
v Samopších. Pro chlapce si trenéři
připravili několikafázový tréninkový
program upravený především k získání
fyzické kondice a nácvikem nového
herního
systému
před
novou
fotbalovou sezónou. Starší děvčata
nacvičovala novou taneční sestavu a
mladší hrála různé nejen míčové hry,
chodila na výlety a procházky (na
snímku). Společně jsme pak trénovali
vybíjenou a hráli různé společenské
hry. I počasí nám v tomto týdnu přálo,
při občasném dešti jsme si alespoň
odpočinuli. Velké poděkování patří
cvičitelkám a trenérům, kteří tuto
náročnou práci dělají ve vlastním
volnu a bez nároku na odměnu. Jejich
jedinou odměnou jsou rozzářené
dětské oči a dobré sportovní výsledky.
za TJ Sokol Zásmuky – Lenka Borovičková

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI LÉTA 2010,HISTORICKÉ FOTO
POSTŘEH Z DOVOLENÉ
Jedním z majitelů krásného zámku
Červená Lhota (okres Jindřichův
Hradec) byl i Petr ze Zásmuk. První
písemná zpráva o existenci tvrze ve
Lhotě pochází z roku 1465. Tehdy
získal tuto tvrz Petr ze Zásmuk jako
dědictví po svém otci Ctiborovi.
Foto jako důkaz: tabule Historický
kalendář na nádvoří zámku Červená
Lhota. Pokud se na vašich cestách
setkáte s podobnými zajímavostmi,
týkajícími se našeho města, podělte se
s námi. Rádi je uveřejníme.
Děkujeme.

POZNÁTE JE?
Na snímku z roku 1940 jsou
děvčata ze zásmuckého ochotnického souboru. Zcela vpravo je
paní Kubelková, vlevo paní
Chlumská. Pokud jste některou
dívku identifikovali, prosím o
zprávu. Zvětšená fotografie bude
viset v knihovně.
Děkuji
A.N. městská knihovna

VÝSTAVNÍ SÍŇ ZÁMEK
ZÁSMUKY sezóna 2010
V letošním roce jste mohli
zhlédnout na zámku 3 výstavy.
Učinilo tak za 3 měsíce 182
dospělých a 10 dětí. Dvou
vernisáží se zúčastnilo asi 60
lidí. Na zámku se zastavily dvě
zájezdové skupiny: Svaz invalidů z Kolína (35 lidí), Muzejní a vlastivědná společnost Brno (40 lidí). Na příští rok
chystáme opět v měsících červnu, červenci a srpnu tři výstavy.
Těšíme se v roce 2011 na vaši návštěvu.
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Vážení zásmučtí i přespolní,
víte, na které veřejné budově v Zásmukách se nachází
toto malé okénko?

Ve čtvrtek 23. září 2010 se konalo již tradiční staročeské
posvícení v Zásmucké sokolovně (foto vpravo a vlevo dole),
uspořádal je Domov Buda pro klienty své i z ostatních
domovů sociálních služeb z blízkého okolí. Nejvíce se jim
líbilo vystoupení filmové „Popelky“ Evy Hruškové.
Více fotografií naleznete na www.domovbuda.cz

PO UZÁVĚRCE:
Zveme ženy a dívky na kurzy orientálního tance. Začínáme
ve středu 29. září 2010 od 18.00 hodin v malém sále
sokolovny v Zásmukách. Kurz je určen především
začátečníkům. Přihlášky na telefonním čísle 777 111 940
Zásmucké detaily: správná odpověď Základní škola Zásmuky
Zásmucký zpravodaj. Občasník Města Zásmuky. 3/2010. 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 prosinci 2010,
uzávěrka 25. 11. 2010. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů nebo jejich neuveřejnění. Tisk vlastní.

