Vážení občané,
končící rok byl ve znamení voleb, voleb
parlamentních a komunálních. Pro nás občany
malých měst a obcí mají asi největší význam volby
komunální. Díky výsledkům voleb v Zásmukách
mohu napsat toto malé ohlédnutí za uplynulým
rokem. Všem voličům, kteří mi svým hlasem
projevili důvěru, bych chtěl tímto poděkovat.
Rok 2010 byl po předešlé rekonstrukci silnice I/
2 přes Zásmuky ve znamení stabilizace chodu
města. Samotná rekonstrukce vozovky přinesla
s sebou samozřejmě své plusy i minusy.
Zaznamenali jsme rozšíření obchodní sítě
(řeznictví, pekárna, prodej rybích a mražených
produktů,
drobné zboží atd.), která je na dopravní
Foto: letošní vánoční strom na Komenského nám.
obslužnosti
bytostně
závislá.
Snadný
a
bezproblémový průjezd městem přinesl nárůst dopravy. Vyhodnocením nedávného průzkumu projíždí městem na 7 000
vozidel, z nichž 80 – 90 % při vjezdu do Zásmuk z obou stran překračuje povolenou rychlost. Z toho vyplývá nezbytnost
vybudovat dopravně bezpečnostní opatření, která se v současné době navrhují. Obdobná řešení budou i v obci
Doubravčany, kde dopravní situace je identická a řeší se současně. Uplynulý rok nebyl rokem jenom volebním, ale i
sněhovým. Z počátku roku jsme minimálně dva měsíce bojovali se záplavami sněhu a nyní se potýkáme se stejnou
situací. O úklid sněhu se starají pracovníci města, ale i povolaná technika, kterou město nedisponuje. Na úklid sněhu
vynakládá město nemalé prostředky.
V příštím roce se nadále bude pracovat na realizaci projektů (výstavba části kanalizace, obnovení cesty ze Zásmuk do
Sobočic), ale i na přípravě projektů (zateplení budovy MŠ, dopravní opatření v Zásmukách a Doubravčanech, víceúčelové
sportovní hřiště u ZŠ, příprava rekonstrukce rybníka v Bažantnici, opravy a rekonstrukce místních komunikací). Z toho
vyplývá, že před námi je náročné období, které se s pomocí vás, všech občanů určitě podaří zvládnout.
Městský úřad v Zásmukách je připraven řešit potřeby občanů a starosta se všemi pracovníky městského úřadu jsou
připraveni kdykoliv vám zodpovědět jakékoliv dotazy a informace a jsou nápomocni při řešení vašich problémů.
Závěrem bych vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví, pohody a
rodinného štěstí.
Ing. Jiří Pechar, starosta
MĚSTO ZÁSMUKY INFORMUJE

Město Zásmuky vás zve na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu
15. prosince 2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem.
Upozorňujeme občany, že od 12. prosince 2010 platí nové jízdní řády.

Klub rodičů a dětí Zásmuky
zve všechny mamky a taťky do nově zrekonstruované klubovny pod knihovnou, kterou ke společným schůzkám poskytlo
Město Zásmuky. Děkujeme.
Těšíme se na vás každé pondělí a čtvrtek od 13.00 hod. do 18.00 hod.

MARIÁNSKÝ SLOUP V ZÁSMUKÁCH
V roce 1679 byla před jižním průčelím kostela postavena nákladem panského hejtmana Jana Jiřího Ernetta socha P.
Marie, která se brzy stala objektem mimořádné náboženské úcty. Po „zázračném“ odvrácení morové epidemie, která okolí
Zásmuk postihla v roce 1680, podnítila vzrůstající obliba mariánského kultu myšlenku k vybudování ještě okázalejšího
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monumentu, který byl v roce 1700 postaven zřejmě na základě objednávky hraběte Adolfa Vratislava ze Šternberka
(pravděpodobně na místě původní sochy) Františkem Martinem Katterbaurem.
Spodní část architektury tvoří odstupňovaný hranolový sokl. Na východní straně
dolní části se nachází nepravidelná nika se stylizovaným skaliskem a květinovými
girlandami, v níž je umístěn značně poškozený reliéf sv. Rozálie, rozjímající nad
krucifixem. Ostatní strany soklu člení plochá zrcadla se segmentově tvarovanými
okraji. Do zrcadel horní etáže jsou vsazeny velké reliéfní květy slunečnic. Značně
převýšený sokl nese válcový sloup s hlavicí, na jehož vrcholu stojí na zeměkouli
obtočené hadem socha P. Marie Neposkvrněné (Immaculaty) s rukama sepjatýma
k modlitbě. Pod nejspodnějším cípem jejího šatu se skrývá hlavička cherubína,
která vzhlíží k mladistvé Mariině tváří, vroubené rouškou a zvlněnými prameny
vlasů. Sochu korunuje původní tepaná svatozář s dvanácti hvězdami na obvodu. Na
převýšených soklech u paty sloupu stojí sochy čtyř protimorových patronů, sv.
Šebestiána, Rocha, Františka Xaverského a Jana Nepomuckého. Od figury
Immaculaty na vrcholu sloupu se liší poněkud hrubším provedením a nevyváženou
výtvarnou kvalitou, což vedlo ve starší literatuře k domněnkám, že pocházejí
z mladšího období. Na jejich vzniku se však zřejmě podílel větší počet dílenských
spolupracovníků. Z doby stavby sousoší pochází též balustráda, která celé dílo
ohraničuje, její kubicky ztvárněné kuželky mají takřka přímou obdobu na atice
grotty v nedaleké zámecké zahradě.
Socha sv. Jana Nepomuckého na Mariánském sloupu v Zásmukách je zřejmě nejstarší sochou tohoto světce na Kolínsku –
pochází z roku 1700, přičemž Jan z Nepomuku byl blahoslaven až v roce 1721 a ke svatořečení došlo až v roce 1729!
Není ale náhodou, že se na Kolínsku objevily nepomucké památníky jako první v Zásmukách. Šternberkové byli již
v 17. století velkými podporovateli jeho kultu, mimo jiné proto, že na rodovém panství Zelená Hora, patřící jedné
šternberské větvi, ležel Pomuk (Nepomuk), který je světcovým rodištěm. Zázračné odvrácení morové epidemie v roce
1680 se sice přičítalo především P. Marii (viz výše), ale to, že Adolf Vratislav ze Šternberka nechal mezi její tradiční
protimorové pomocníky sv. Rocha, Šebestiána a Františka Xaverského postavit i Jana Nepomuckého, jasně dokazuje,
v jaké úctě ho společně se svými příbuznými držel. Mariánský sloup je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek ČR pod číslem 28833/2–884.
Foto i text: převzato www.cestyapamatky.cz

Historie a současnost restaurátorských prací:
Mariánské sousoší je značně poškozeno, bylo naposledy restaurováno asi před 20 lety. Na počátku října 2010 Město
uvolnilo finance na přípravnou fázi projektu, která nyní probíhá. Výběrové řízení vyhrál Josef Pospíšil (restaurátor z
Kutné Hory, který opravoval sochu Sv. Jana v parku na Komenského náměstí). Tato fáze – restaurátorský průzkum
zahrnuje mj. odebírání vzorků kamene pro chemickou analýzu a statické posouzení. Výstupem této fáze bude
restaurátorský záměr, tj. návrh, v jakém rozsahu by mělo probíhat restaurování a kolik to bude stát. Pak se bude žádat u
Národního památkového ústavu (NPÚ) o závazné stanovisko k restaurování. To bude podkladem pro zpracování žádosti o
financování z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje. Získá-li Město Zásmuky peníze, vyhlásí výběrové
řízení na samotné restaurátorské práce. Ty proběhnou pravděpodobně ve více etapách.
ZÁSMUCKÉ SPOLKY SE PŘEDSTAVUJÍ 5. DÍL

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZÁSMUKY 07

V roce 2007 vzniklo Občanské sdružení Zásmuky 07. Jeho cílem je pomáhat městu, snaha zlepšit jeho vzhled.
Hlavní aktérka Tereza Jelínková vypracovala úspěšný projekt na získání grantu od TPCA Kolín na výstavbu dětského
hřiště. Za finanční spoluúčasti našeho města vzniklo hezké zázemí pro aktivity našich nejmenších, odpočinek jejich
rodičů a ostatních občanů. Další rok se sdružení v čele s Terezou Jelínkovou podařilo získat dotaci od Středočeského kraje
na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v parku na Komenského náměstí. Samozřejmě opět se spoluúčastí Města
Zásmuky.
V letošním roce začala další mravenčí práce na záchraně Mariánského sousoší mezi zámkem a kostelem. V
předchozím článku jsme vám nechali nahlédnout do složitosti takového záměru. Zároveň patří dík panu starostovi Ing.
Jiřímu Pecharovi a městským zastupitelům za podporu a vstřícnost při tomto konání.
J.K.
ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEDNOU VĚTOU
► škola zakoupila do tříd DVD přehrávače a učitelům pro výuku jednotlivých předmětů CD přehrávače
► začátkem listopadu nás navštívila hloubková inspekce, která proběhla k naší spokojenosti
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► v pátek 3.12.2010 jste mohli potkat na chodbách
ZŠ důstojného Mikuláše, strašlivé čerty i něžné
andílky, to žáci 9.B připravili pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku
► v pátek zamířili Mikuláš, anděl a čerti, tentokrát ze
7.A, i do mateřské školy, kde se na oblíbenou tradici
těšili a trošku se i báli naši nejmenší
► 9.12.2010 děti z 5. třídy budou číst pohádky dětem
v mateřské škole v rámci projektu mateřské školy
Knihovnička pro koťata
► i letos pořádáme tradiční vánoční výstavu ve
výstavní síni zásmuckého zámku, slavnostní
zahájení s vystoupením žáků proběhne ve
čtvrtek 16. prosince v 15.30 hodin.

Na snímku pekelné a nebeské bytosti s p. učitelkou
Janou Stárečkovou u vánočního stromu na náměstí
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna Zásmuky oznamuje svým
čtenářům a ostatním uživatelům, že ve dnech 23. 31. 12. 2010 bude zavřeno z důvodu dovolené.
Naposledy bude letos otevřeno ve středu 22. prosince, je
tu pro vás připravena řada knižních novinek, přijďte si
vybrat čtení na dlouhé zimní večery. V knihovně zároveň
probíhá prodej nové knihy L. Hoznauerové A zase
Kulivracení, dětských knížek z nakladatelství Thovt a
doprodej originálních enkaustických obrázků, vánočních
přání, novoročenek a jmenovek na dárky paní Mgr.
Jarmily Štolbové. (Na snímku: kurz enkaustiky pro
začátečníky, který probíhal v knihovně 30.11, 1.12. a
2.12.). Pro následující čtvrtletí se chystá
kurz
korálkování (únor) a malá výstava fotografií Marcely
Honsové (únor nebo březen). 28. ledna 2011 se v naší
knihovně uskuteční celonárodní soutěž pro děti od 7 do
10 let Webovou divočinou, jejíž cílem je seznámit děti zábavnou formou s problematikou ochrany osobních údajů a naučit je
chovat se na internetu bezpečně a ohleduplně. Děkuji svým čtenářům a ostatním návštěvníkům knihovny za přízeň a přeji vám
krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2011.
Místní organizace Českého svazu ochránců přírody

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK DĚTÍ „ ŠESTKA“

Dnes Vám představíme přírodovědný kroužek Šestka, který svou činností navázal na
nepravidelné přednášky Ing. Petra v hodinách přírodopisu při ZŠ Zásmuky. Cílem kroužku je naučit děti
poznávat a vnímat přírodu kolem sebe a
něco pozitivního jim předat do dalšího
života. Z důvodu materiálního zajištění
pravidelné klubové činnosti patříme pod
organizaci
ochránců
přírody
v
Zásmukách. Od září 2010 se scházíme každé úterý od 15 h v
nově zrekonstruované klubovně pro maminky s dětmi pod
zdravotním střediskem. Klubovna je umístěna na dobrém místě v
klidové části Zásmuk mimo průtah a je snadno dostupná pro
rodiče vyzvedávající si souběžně děti v mateřské školce nebo
prostě děti odchází ze schůzek bezpečně pěšky. Kromě
postupného získávání znalostí o přírodě nejen v našem okolí se
také věnujeme vyrábění různých výrobků z přírodních materiálů,
které určitě brzo v klubovně vystavíme. Ted něco o historii
přírodovědného kroužku jménem ŠESTKA, tak jak napsaly
vlastními slovy děti: Jednoho dávného dne bylo hezky a Milan
Petr se rozhodl, že uspořádá přírodovědný kroužek. Asi tak po měsíci jsme začali vymýšlet, jak bychom se mohli jmenovat. Když

3

jsme se sešli na dětském hřišti, tak jsme začali svoje nápady, jak bychom se mohli jmenovat, psát křídou na tabuli umístěnou na
herním domečku. Vymýšleli jsme, až jsme to všechno ukázali a on nesouhlasil. Třeba tam byl nápad šmoulinky, listáci,
krokeťáci, pejsci a tak dál. Potom Milan řekl:,, Nic z toho není dobré, mám nápad“ A my řekli: „A jaký je?“ „Budeme se
jmenovat Přírodovědná šestka“. My s tím na půl souhlasili a napůl ne. Milan řekl, že jo a basta. No, tak jsme nakonec
souhlasili a po 14-ti dnech nám to bylo jedno, jak se jmenujeme. Jinak co napsat dál, už nevím, jenom že tu hrajeme hry a
chodíme do přírody a občas píšeme přírodovědný testík, aby věděl, co nás musí doučit a přeučit, protože jsme to zapomněli.
Zrovna teď v zimě jsme hráli hru, kdo se trefí koulí ze sněhu do lampy (kryt patice). Potom jsme se začali koulovat. Milan
dostal za krk a říkal, že je stop. Šli jsme do klubovny a tam psali testík a Zuzka, Nikola psaly toto psaní, které bude vystaveno a
přečteno přede všemi. Já se s Vámi loučím. Při příštím psaní zase něco napíšu o nás. Toto psala Zuzana Drahotová 11 let.
Další psaní následuje:
Jednoho dne nám paní učitelka řekla, jestli bychom se přihlásili na přírodovědný kroužek. Přihlásilo se nás 5 a z toho
vznikl název Přírodovědná šestka, protože s Milanem Petrem je nás 6. Chvíli jsme vymýšleli, jaké jméno budeme mít. Milanovi
se hrozně líbilo Krokeťáci, ale za 1) nehrajeme kroket a za 2) všichni nejíme krokety, a tak již v krásné klubovně Milan vymyslel
název Přírodovědná šestka. My jsme pak začali vyrábět obrázky s názvem a logem našeho kroužku. Přírodovědná šestka vznikla
nedávno, v září 2010. V kroužku vyrábíme obrázky, píšeme testíky a hrajeme si, ale máme taky pravidla, kterými se musíme
řídit, např. zákaz hraní si s hračkami pro děti, říkat sprostá slova atd. Všechny nás to na kroužku baví a rozhodně
budeme...... )věta dále nepokračuje. Milan chce, abychom měli svou nástěnku a my všichni s tím souhlasili, a tak si zrovna
vyrábíme nástěnku a myslím, že i ve vzdálené době budeme Přírodovědná šestka. Konec. Nikola Kyliesová 11 let.
V rámci pravomoci vedoucího kroužku musíme připojit vysvětlení, že je to vše úplně jinak. Název vymyslela členka
Šestky Michaela Mokrá při cestě domů až dolů k nádraží, ale je to vlastně jedno. Z toho vyplývá poučení pro milovníky
dějepisu - nevěřte historii.
S pozdravem Ing. Milan Petr a děti ze Šestky.

UŽITEČNÉ INFORMACE, TELEFONNÍ ČÍSLA , WEBOVÉ STRÁNKY 3.DÍL

HLEDÁME SI PRÁCI

Úřad práce v Kolíně
tel. 321 613 600, e-mail: kolin@ko.mpvs.cz, úřední hodiny: PO, ST: 8 – 11.30 12 – 17, ÚT, ČT: 8 – 11.30, 12 - 13
Hledání práce na internetu – výběr odkazů na www.stránky: http:mpsv.cz (pak zadat volná místa), www.jobs.cz,
www.sprace.cz, www.prace.cz, www.idnes.cz, www.najdipraci.cz, www.agentka.cz, www.volnapracovnimista.cz,
www.jobmaster.cz, www.hledampraci.cz, www.jobserver.cz, www.easyprace.cz, www.nabidky-prace.cz.
UTAJENÁ HISTORIE aneb tipy na výlety za historickými zajímavostmi

2. DÍL HRYZELY - HRADIŠTĚ

Jedno z největších slovanských hradišť z období raného středověku o rozloze 26,66 ha se rozkládá v Hryzelích na
terase nad hlubokým údolím. Podle dosavadních, spíše sporadických, archeologických nálezů lze těžiště existence hryzelského
hradiště datovat do 9. století, jeho počátky zřejmě leží v 8. století. První výkopy provedl v roce 1850 hrabě Šternberk ze
Zásmuk, ve druhé pol. 20. století (1954, 1967 a 1978) byl proveden rozsáhlejší opakovaný výzkum pod vedením M. Šolleho.
PhDr. František Beneš napsal v Památkách archeologických IV. po návštěvě hryzelského hradiště toto: „Nejstarší obyvatelé ve
vsi, ani ti,kteří na tom hradišti svá pole mají, nepamatují se, že by se tam kdy něco bylo našlo. Všechno, co jsem zde slyšel,
bylo, co se vůbec o takovým místech povídá, totiž, že v těch starých šancích někdy město stávalo, potom, že zásmucký pan hrabě
Šternberk asi před desíti lety, když tu v okolí mnoho vojska leželo, jednou celou setninu vojáků sem poslal, aby náspy
pravidelným způsobem prokopali. Dali se prý do práce, prohnali vnitřní plochu hradiště od jednoho konce k druhému, nenašli
prý ničeho. Ostatně jako na mnoha jiných místech po Čechách povídají si zdejší babičky a děti o zlaté kvočně s kuřátky, jež prý
jsou zde zahrabány a že kdo je vykopá, šťasten bude.“
citace z www.cestyapamatky.cz a z knihy Jaroslava
Procházky Z rodného kraje (l940)

V příštím roce chystá kulturní komise pěší výlet do této lokality.
DOŠLO NA ADRESU REDAKCE

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Zásmuky

MUDr. Jiří Šedivý

oznamuje změnu pracovní doby: STŘEDA 7.00 – 11.30
_________________________________________________________________________________________________
MŮJ ŠTĚDRÝ DEN
Už se to blíží, napětí stoupá...! Za tři dny je Štědrý den..!
Tři dny utekly jako voda a už je tu to voňavé ráno a probuzení s největší radostí. Když přijdu do kuchyně, maminka chystá
vánoční zvyky. Na stole je připravená mísa naplněná vodou, na které se pohupují ještě nezapálené svíčky v ořechových
skořápkách, připomínají mi ladné tanečníky na parketě. Nastává ta chvíle, kdy už je celý dům na nohou. Se sestřičkou se
chystáme ozdobit krásnou zelenou jedli a udělat ji ještě krásnější. Po ozdobení jdeme s tatínkem nakrmit zvířátka do lesa. Jen
vyjdeme, začínají na nás padat sněhové vločky, připomínají mi lehká bílá peříčka, rozdíl je ale v tom, že peříčka se nám
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nerozpustí na dlani. Po příchodu domů večeříme a pod talířem nám jako každý rok leží šupina z kapra, abychom měli penízky
po celý rok. Už to nemůžeme ani dojíst, jak se těšíme. Po večeři jdeme s maminkou zpívat vánoční koledy do dětského
pokojíčku k otevřenému oknu, když najednou se ozývá ten krásný zvuk vánočního zvonku, který nám říká: „Pojďte za mým
hlasem!“ Se sestřičkou rozrážíme dveře a honem běžíme do obýváku, kde na nás čeká spousta dárečků a ještě otevřené okno.
Jako každý rok ho zapomněl Ježíšek zavřít. Začíná rozbalování a radostné výskání z krásných a nečekaných dárků. Konec? Ten
si může každý domyslet sám, protože u každého doma to je trochu jinak...
Veronika Jedlánková, 8.A
___________________________________________________________________________________________________________

Sdružení nezávislých kandidátů informuje :
Vážení spoluobčané , jménem volebního uskupení Sdružení nezávislých kandidátů 2010 bychom Vás rádi informovali o
nastalé povolební situaci, která vyvrcholila volbou nového vedení Města Zásmuky na ustavujícím zastupitelstvu dne
10.11. 2010.
O vyjednávání o možných koaliční spolupráci bylo v kuloárech řečeno mnoho a všechny verze se od sebe v hlavních
rysech podstatně liší. Proto chceme jen zdůraznit, jaké byli hlavní cíle volebního uskupení Sdružení nezávislých
kandidátů 2010, které jste Vy voliči podpořili 34,45 % svých hlasů, a jak to nakonec dopadlo to vidíte sami.
Za Vaši důvěru a vysoký počet obdržených hlasů , alespoň touto formou velmi děkujeme. Volební uskupení SNK bylo
sestaveno z kandidátů, které dobře znáte a mysleli jsme si, že jejich morální a etické vlastnosti podpoří jednotnou vizi
změny pro Zásmuky. Povolební vyjednávání však ukázalo, že koaliční potenciál 5-ti získaných mandátů pro sdružení
SNK nemá v konfrontací s podezřením na šedou ekonomiku a politikařením naději na úspěch. Co se tedy stalo?
V průběhu jednáních o vzniku možných koaličních uskupeních se ukázalo, že zvolená kandidátka sdružení SNK paní
Jana Mašínová v rámci své náhlé změny rozhodnutí, které nebudeme blíže hodnotit , nepodpoří žádné koaliční projekty,
které nespolupracují se stávajícím vedením města navrženém téměř v nezměněném složení. Je velmi zvláštní, že v
období od předvolební kampaně až do doby zhruba týden před ustavujícím zasedáním zastupitelstva, byli její názory
zcela totožné s koaličními partnery.
Lze tedy konstatovat, že bez nadpoloviční většiny možných mandátů , nelze navrhovat životaschopné koaliční
projekty nebo je zbytečné to vůbec zkoušet. Ve věci obsazení vedení města v konfrontaci s koaličními projektem SNK a
ODS za tiché podpory hlasů Jany Mašínové a stávající místostarostky JUDr. Jindřišky Václavů za KSČM nevznikla shoda
ani v obsazení počtu radních a zastupitelé Ing. Miroslav Pelikán, Stanislava Oltová, Jiří Novák, Miroslav Kohoutek,
Jaroslav Píša a Milan Petr st. na protest z ustavujícího zasedání odešli. Jeden zástupce v radě města nebo žádný, který
by byl pouze do počtu, jaký je v tom rozdíl!
Na ustavujícím zasedání tedy byli zvolen starosta, místostarosta , 5 členů rady bez účasti zvolených kandidátů
nezávislých. Další orgány jako kontrolní a finanční výbor budou zvoleni až na příštím zasedání. Po jednání na
zastupitelstvu přítomní zástupci občanů vedli v rámci jednání diskusi k povolební situaci a způsobů koaličních jednání,
která však někomu mohla připadat, jako velmi rušná. Lze k tomu dodat na hrubý pytel hrubá záplata.
Závěrem chceme zdůraznit a jasně vnímáme, že je po volbách a před námi jsou 4 nové roky práce. Sdružení
nezávislých kandidátů,získalo díky Vám, voličům 5 mandátů. Za tuto podporu vám ještě jednou velice děkujeme, ale
zároveň se i omlouváme za situaci ,která po volbách nastala. Jak již víte, jeden z našich členů kandidátky se přidal
k ODS a tím zradil nejen nás ale především Vás,voliče, kteří ho volili na kandidátce nezávislých kandidátů a díky tomuto
hlasu obsadila ODS 4 místa v radě, páté místo přenechala KSČM. Sdružení nezávislých kandidátů nemá tedy žádné
zastoupení v radě Města Zásmuky a na žádných rozhodnutích o budoucnosti města a investování finančních prostředků
se tedy podílet nemůžeme. Je smutné, že schopní lidé ani po mnoha letech práce v zastupitelstvu , nedostali šanci ,
pracovat ve vedení nebo radě města Zásmuky.
Přesto rádi uvítáme vaše připomínky i náměty se kterými se na nás, co se neschovávají za žádnou stranu , můžete
kdykoliv obrátit. Slibujeme Vám,že se budeme podílet na sestavení rozpočtu Města Zásmuk a v této době,kdy je město
značně zadlužené ,budeme podporovat výdaje pouze na nezbytné věci. Budeme hlídat i to, aby mzdové náklady aparátu
města byly v roce 2011 sníženy oproti mzdovým nákladům v roce 2010 min. o 5%, jak to předpokládá vláda ČR.
Za sdružení nezávislých kandidátů: Stanislava Oltová, Miroslav Kohoutek ,ing. Miroslav Pelikán a Jiří Novák.
30.11.2010

Tento článek nebyl redakčně krácen ani upravován.

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den, chtěl bych tímto poděkovat údržbě Města Zásmuky za provedení úklidu prvního sněhu ve směru od
autobusové zastávky Dupanda na křižovatku a zároveň věřím, že tento úklid bude v rámci řešení kalamitního stavu
postupovat dál i na další chodníky, které vlastnící sousedících nemovitostí nyní již neudržují. Jedná se zejména o
všeobecný požadavek - po celou zimu na prohrnutí chodníku v šíři rozchodu kol dětského kočárku, aby se život těm, kdo
ho tlačí (zejména ženám), stal snesitelnějším.
Ještě jednou díky. Ing. M. Petr
PODĚKOVÁNÍ
Občanská demokratická strana místní organizace Zásmuky si dovoluje poděkovat všem voličům, kteří svými hlasy
podpořili kandidáty na kandidátní listině ODS. Svými hlasy jste vyjádřili důvěru občanům, kteří budou pracovat
v zastupitelstvu města Zásmuky pro příští čtyřleté volební období.
Děkujeme – členové MO ODS Zásmuky
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu doktorovi Pavlu Bohabojovi za velmi dobrý přístup a péči o mou manželku L.Sejkorovou a zároveň chválím
také sestřičky z chirurgického oddělení kolínské nemocnice za velmi vzorné ošetřování mé manželky.
B. Sejkora
PODĚKOVÁNÍ
Dne 9. 10. 2010 se sešlo na 20 účastníků na slavnostním obědě u příležitosti svatby Marie Švorcové a Zdeňka
Vlacha ze Zásmuk v restauraci „U KOZY“. Byli jsme všichni překvapeni vkusnou výzdobou a úpravou restaurace. Tím
více jsme byli téměř dojati uctivou, ochotnou a pozornou obsluhou. Jídlo bylo velmi chutné, upravené a v množství, které
děti nemohou sníst. Před odchodem nám pan restauratér přinesl sáčky na zbytky pro našeho psíka. Za toto vše panu
Jiřímu Novákovi a synům Ondrovi a Jiřímu opět děkujeme. Můžeme všem zájemcům tuto restauraci vřele doporučit.
Marie Švorcová a Zdeněk Vlach, Zásmuky
POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE V ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Zásmuky – výstavní síň Zásmuky
do 30. 12. 2010
Výstava betlémů
16. 12. 2010 15.30 Slavnostní zahájení vánoční výstavy.
Půlnoční mše 24.12.2010 v Zásmukách a okolí:
Potrvá do pondělí 20. prosince 2010.
Zásmuky:
kostel Nanebevzetí P. Marie
24.00
Kutná Hora
kostel sv. Vavřince
17.00
18.12.2010 18.00 Kostel J.Nepomuckého, Husova ulice Vavřinec
Uhlířské
Janovice
kostel
sv.
Aloise
24.00
Koncert: Richard Pachman a Dita Vích Hořínková
Kouřim
kostel sv.Štěpána
22.00
Kouřim – muzeum lidových staveb
Kouřim
26.12
kostel
sv.Štěpána
18.00
18.12.2010 10.00 – 16.00
Půjdem spolu na koledu
Vánoční taneční zábava – Sokolovna Zásmuky:
19.12.2010 10.00 – 16.00 My ti přinášíme Štědrého
25.
12. 2010 od 21.00 hraje Monty Jack a Nerushit
večera
_____________________________________________________________________________________________
Voňavé vánoční pozdravy od zásmuckých
perníkářek.
Redakce Zásmuckého zpravodaje přeje všem
spoluobčanům klidné vánoční svátky, veselého
Silvestra a šťastné vykročení do nového roku.
SPORT

Krátce ze sokolské jednoty
Trénink se nám vyplatil
O prvním říjnovém víkendu se žákyně z TJ Sokol Zásmuky
zúčastnily přeboru Župy Tyršovy ve vybíjené děvčat ve Velkém
Oseku.
Starší
žákyně jely
obhajovat
své loňské
1.
místo,
což se také
úspěšně
povedlo.
S ani jedním prohraným utkáním přebor opět vyhrály. Mladší žákyně,
které vybíjenou trénovaly na letním soustředění v Samopších, svou
kategorii ve velké konkurenci také vyhrály. Dvě 1. místa jsou pro
děvčata i pro jejich cvičitelku velkým sportovním úspěchem a
motivací do příštích soutěží.
Na snímku vlevo nahoře L.Borovičková
s dětmi – Andělské odpoledne, vpravo: plný sál děvčat a žen při cvičení
Jany Siňorové (i navzdory sněhové kalamitě– úterý 30.11. )

Sokolovna žije nejen cvičením
V tomto předvánočním čase nemyslíme jen na cvičení, ale i
na odpočinek a pobavení, proto jsme 2. 12. 2010 pozvali umělecký
spolek herce Pavla Trávníčka s divadelní hrou „Sborovna“. Na hezké
a zábavné představení přišlo jen 110 občanů. Na vstupném na divadelní představení jsme nechtěli vydělat (i proto bylo tak
nízké), ale že budeme muset na honorář herců doplácet, tomu jsme ještě ve čtvrtek odpoledne nevěřili. Všem, kdo se přišel
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pobavit, děkuji. Ostatním chci říci: v Zásmukách by se dalo zorganizovat spousta akcí, jen kdybyste se jich účastnili. Zapálení
do jejich pořádání jsme ještě neztratili, jen bez Vaší podpory to nepůjde. Přeji klidné prožití svátků vánočních, v novém roce
zdraví, štěstí, spokojenost a sokolům další sportovní úspěchy.
Dne 4. 12. 2010 proběhlo v sokolovně již tradiční Andělské odpoledne, kterého se zúčastnilo cca 80 dětí. Během
odpoledne se tancovalo, soutěžilo, řádilo a občas i trochu plakalo. Mezi děti vlétlo 5 čertů. Čerti nejen strašili , ale také si pro
děti připravili různé soutěže a za splnění úkolů i sladkosti rozdávali, s Mikulášem si děti zase povídali a zpívali. Kdo přišel,
určitě se nenudil.
Lenka Borovičková
starosta TJ Sokol Zásmuky
ZÁSMUCKÉ DETAILY 4. DÍL
Poznáváte tuto střechu?
Rubriku Zásmucké detaily pro
vás připravuje Jiřina Husová.
________________________________

22. 8. 2010 se konala mše u
kapličky v Doubravčanech.
Na snímku P. Lízner z
Kostelce. Omlouvám se tímto
paní Řehořové, která se o
kapličku vzorně stará, za
nezařazení
zprávičky
a
fotografie do minulého čísla Zásmuckého zpravodaje. A.Nouzáková

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI PODZIMU 2010

MISS KOLÍNSKA 2010 SE STALA
TEREZA KŘÁPOVÁ ZE ZÁSMUK
O titul nejkrásnější dívky Kolínska se v pátek 26.11.2010 v Městském
divadle Kolín utkalo 10 finalistek Porotě i divákům se představily ve
čtyřech disciplínách – představení ve společenských šatech, rozhovor s
přehlídkou italské módy, volná disciplína a závěrečná promenáda v
plavkách. Tereza byla vyhlášena zároveň i Miss Sympatie.
Text: www.kolinsky.denik.cz
Tereze Křápové je 18 let, je studentkou 3. ročníku Gymnázia J. Ortena v
Kutné Hoře. Po maturitě by ráda studovala psychologii. Modelingu by se
ráda věnovala ve volném čase jako koníčku.
_______________________________________________________

Nové zásmucké klubovny již slouží svým uživatelům
Na fotografii vlevo: slavnostní otvírání klubovny malých hasičů v hasičské
zbrojnici v Zásmukách.
Vpravo: klubovna pod knihovnou ožila v pondělí 15.11.2010 zajímavou
přednáškou o Íránu paní Věrky Drozdové a jejího manžela MUDr. Zdeňka Šebka.

Zásmucké detaily - správná odpověď: Výklenková kaple sv.Kříže u bývalé márnice vedle kostela na Komenského nám.
Zásmucký zpravodaj. Občasník Města Zásmuky. 4/2010. 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, Jiřina Husová. Vychází v nákladu 220 ks. Příspěvky přijímá Městská knihovna Zásmuky, tel. 321 796 234,
knihovna.zasmuky@tiscali.cz. Příští číslo vyjde v březnu 2011, uzávěrka 25. 2. 2011. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů
nebo jejich neuveřejnění. Tisk vlastní.
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