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MĚSTO ZÁSMUKY informuje

Slavnostní předání velkokapacitní
požárové cisterny
V sobotu 27. ledna 2018 před budovou městského
úřadu starosta města Mgr. Josef Krombholz
slavnostně předal zástupcům zásmuckých hasičů
klíče k novému hasičskému autu. Cisterně
požehnal P. Michal Procházka, novému
městskému praporu P. Václav Nekolný.
Velkokapacitní
požární
cisterna
byla
spolufinancována z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
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POPLATKY V ROCE 2018
Vážení občané, dovolujeme si Vám připomenout splatnost níže uvedených poplatků.
Poplatek ze psa - 100 Kč
Podle OZV č. 1/2010 „O místním poplatku ze psů“ jsou povinni všichni držitelé
psů, kteří mají trvalý pobyt na území obce, platit poplatek ve výši 100 Kč za
každého psa. Od poplatku ze psa platí některá osvobození, ale držení psa i v těchto
případech podléhá oznámení správci poplatku. Poplatek se platí po dovršení tří měsíců stáří psa. Další
informace vám budou podány přímo na městském úřadě.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2018.
Poplatek za komunální odpad – 750 Kč
Podle OZV č.2/2015 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“ platí poplatek fyzická osoba
- která má v obci trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
poplatek činí částku 750 Kč.
Fyzické osobě, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je stanoven poplatek 750 Kč, tedy ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2018.
Na požádání poplatníka lze tento poplatek zaplatit ve dvou splátkách splatných 31. 3. 2018 a 30. 9.
2018. Poplatníkovi bude po zaplacení poplatku vydána známka, kterou si označí popelnici, neoznačené
popelnice nebudou vyváženy.
Platby jsou možné buď v hotovosti nebo kartou na Městském úřadě v Zásmukách, nebo složenkou či
bankovním převodem na účet města vedený u Komerční banky pod číslem 3927151/100. Složenky jsou
k dispozici na městském úřadě, kde Vám bude sdělen i variabilní symbol pro platbu, nebo si o ně lze zažádat
na e-mailové adrese fakturace@zasmuky.cz.
_____________________________________________________________________________________________________

Události v našem městě na DVD
Vážení občané,
dovolujeme si Vám nabídnout záznamy z kulturních a sportovních akcí konaných v
Zásmukách v posledních 10 letech na nosiči DVD. Pokud budete mít zájem, volejte na
MěÚ Zásmuky, tel. 321 796 402, 322 312 873 nebo si záznam můžete objednat na
podatelna@zasmuky.cz. V případě Vašeho zájmu Vám podáme další informace.
Seznam nabízených videí:
Alej příběhů 2014, Den dětí 2016, Historie Zásmuk, Zásmuky a čas, Zásmuky pod sněhem,
Klubovna 2016, Zlatý list 2016, Oslavy Kmoch 2012, Adventní koncert 2017, Křest knihy
Historie Zásmuk 2012, Lípa Libuška 2017, Lodičky 2013, Naučná stezka obora 2014, Pasování
dubu 2013, Pohárek sokolovna 2015, 2016, Poklady kláštera 2016, Poklady našich babiček 2014, 2015, Povodně 2013, Svět
pradědečků 2016, Vánoční strom 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, Vernisáž zámek 8. 7. 2016, Veterán 2015, Výstava 2017, Hasiči
2007 odpoledne, večer, Hasiči memoriál 2009 - 2016, Ples hasiči 2013, Podlipanská liga 2016, SDH 140 let 2017, SDH 140 let –
mažoretky 2017.
Základní škola Zásmuky:
Den otevřených dveří 2017, Čarodějnice 2015, Pěvecký sbor školy 2013, Pohádka na rozloučenou 2016, Rozloučení 2014 – 2016,
Rozloučení na Městském úřadě v Zásmukách 2015 – 2017, Rozloučení pohádkou 2015, 2017, Servírka a trpaslíci 2010, Vánoční
představení 2009, Vánoční příběh 5.A 2013, Vánoční výstava 2013, Vánoce 2013.
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Informace pro občany - od 15.1. 2018 opět zahájena služba vývozu odpadních vod
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 15. 1. 2018 bude opět zahájena služba vývozu odpadních vod z domácností. Služba bude
poskytována novějším fekálním vozem s cisternou o obsahu do 5 m3. Z tohoto důvodu je stanovena nová cena za vývoz, kdy se
bude platit za jízdu bez ohledu, zda bude cisterna zaplněna či nikoliv.
Cena je nově stanovena pro 1 vývoz = 1 cisterna takto:
600,-- Kč vč. DPH - pro Zásmuky, Nesměň, Doubravčany, Sobočice, Vršice, Habr.
1.200,-- Kč vč. DPH - pro obce Bečváry, Pučery, Drahobudice, Vavřinec, Skvrňov, Církvice, Hryzely, Barchovice, Lhotky,
Malotice, Toušice, Mlékovice, Svojšice, Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny, Mančice, Polní Voděrady, případně pro ostatní obce
do vzdálenosti 10 km.
Službu lze objednat na tel. čísle 321 796 401, 322 312 870, 724 757 762
Platit za službu lze přímo u řidiče hotově, formou faktury nebo hotově při objednání v pokladně na Městském úřadu v Zásmukách.

ZPRÁVY ZE ZÁSMUCKÉ MATRIKY:
Statistické údaje za rok 2017:
V roce 2017se v Zásmukách narodilo 22 dětí, zemřelo 15 našich spoluobčanů, uskutečnilo se 50 svateb (v
Zásmukách v obřadní síni 9, v Barchovicích – Hryzelích 38, v Bečvárech 2, v Maloticích 1).
V roce 2017 se v Zásmukách konaly i svatby mezinárodní, kdy jeden ze snoubenců byl cizinec (Belgie, Polsko,
Francie, Indie, Velká Británie). V loňském roce jsme měli i jednu zlatou svatbu.
Na městském úřadě se vždy dvakrát ročně koná vítání občánků. 19. května 2018 budou mezi občany Zásmuk přivítány
děti narozené v době od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a v říjnu (datum ještě není stanoveno) děti narozené od 1. 1. 2018
do 30. 6. 2018. Vždy koncem června probíhá v obřadní síni slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd.

VÝSTAVA
OSUDOVÉ OSMIČKOVÉ ROKY
Vážení občané,
Město Zásmuky spolu s městskou knihovnou a
kulturní komisí připravují na podzim tohoto roku
při příležitosti 100. výročí vzniku Československé
republiky výstavu dokumentů, fotografií i
dobových předmětů mapujících život našeho města
v osudových letech české historie – 1918, 1938,
1948, 1968. Prosíme Vás tímto o spolupráci –
zapůjčení Vašich fotografií a dokumentů. Pokud se
nedomluvíme o vystavení originálů, Vaše
„poklady“ pouze oskenujeme a vrátíme hned zpět.
Chtěli bychom si připomenout nejen důležité
společensko-politické události, ale i běžný život
v těchto letech v našem městě. Přivítáme proto i
např. rodinné a školní fotografie, snímky pracovních kolektivů, pohledy na město. Přivítáme i různé úřední dokumenty
– např. vysvědčení, průkazy, legitimace. Bližší informace a příjem dokumentů v Městské knihovně v Zásmukách.
Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci.

ŠKOLY

Čtenářský klub na ZŠ Zásmuky
V pondělí 8. ledna 2018 zahájil svou činnost čtenářský klub prvního stupně ZŠ složený z dvanácti žáků třetí třídy.
Náplní našeho klubu je hlavně přivést děti ke čtení, seznámení se s různými literárními žánry a naučit se porozumět
přečtenému textu. V klubu pracujeme se čtenářskými deníky, které si děti vedou, a snažíme si spoluvytvářet vlastní
knihu. Dále také zpracováváme testíky o přečtených knihách, kreslíme obrázky nebo hrajeme hry o pohádkových
postavách.
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Děkujeme také naší paní knihovnici p. Nouzákové, která nám umožnila
setkávat se ve velmi podnětném a příjemném prostředí zásmucké
knihovny a zároveň nám umožnila půjčování knih po celý rok zdarma.
Vysvětlila nám také, jak se v knihovně orientovat (řazení knih) a
ukázala, jak se knihy balí, což můžeme využít i pro vlastní potřebu.
Foto: schůzka čtenářského klubu s návštěvou rodičů a prarodičů.
Tereza, Sára, Lucie, Michaela, Sabina, Pavel, Jan, Nicolas, Tomáš,
Matyáš, Jan, Šimon.

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
- Moc děkujeme návštěvníkům adventního koncertu našeho pěveckého sboru Pampelišky. Díky Vaší štědrosti jsme
mohli poslat na konto Stonožky krásných 5227 Kč.
- 25. 1. navštívil žáky 1. – 3. ročníku Bovýsek – maskot firmy Bovys, která dodává škole ovoce a zeleninu, a povídal
si s dětmi, jak je konzumace ovoce a zeleniny důležitá pro naše zdraví.
- 26.1. žáci 3.B četli svým mladším kamarádům z MŠ pohádky a
vyprávěli jim, jak se učili číst.
- 26. 1. zhlédli žáci osmých a devátých
tříd v kolínském divadle představení
v angličtině Peter Black, do kterého se
mohli aktivně zapojit.
- 17. 2. proběhla v zásmuckém klášteře
vernisáž výstavy Ejhle člověk, kde jste
mohli vedle výtvarných prací
zhlédnout i doprovodný program –
Lucie Dandová ze 7. A zahrála na
kytaru, Markéta Tláskalová a Veronika Žítková se v prezentaci zamyslely nad
globálními problémy lidstva. (viz foto, další na našich webových stránkách)
- V únoru byla zahájena výuka plavání 2. tříd.
- Deváťáci koncem února vyplnili a odeslali přihlášky ke studiu na zvolené obory,
v dubnu je čekají přijímací zkoušky.
- Koncem února proběhla recitační soutěž žáků 3. – 5. ročníku. V mladší kategorii
zvítězil Jakub Tovara, 2. místo obsadila Lucie Boulová a třetí byla Adriana Dusilová, mezi páťáky nejlépe přednášela
Tereza Mrázová z 5. B, druhý byl Filip Gaboš z 5. A a třetí skončila Hana Čiháková z 5. B.
- 4. 3. – 9. 3. se zájemci z řad žáků 2. stupně zúčastnili týdenního lyžařského kurzu v Kořenově na rozhraní Krkonoš a
Jizerských hor.
- Šikovní žáci z 6., 7. a 8. tříd se zapojili do projektu Cadet Grand Prix Kolín, jehož hlavním smyslem je podpořit u
žáků manuální zručnost a zájem o řemesla. Cílem kroužku je postavit motokáru. Jak se našim automechanikům daří,
můžete vidět na stránkách školy v sekci Školní klub – foto dole.
- Žáci 8. a 9. tříd se účastní 2. ročníku soutěže základních škol Modelumpus, kterou připravuje SOŠ Kolín. Tentokrát
skupiny žáků staví z přírodních materiálů středověké pevnosti.
- V březnu a dubnu opět navštívíme kolínské divadlo – 1. a 2. třídy představení Anče a Kuba mají Kubíčka, 3. třídy
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pobaví Vodník Česílko, žáci 5. AB zhlédnou Dobrodružství Toma Sawyera a 6. – 9. třídy uvidí divadelní zpracování
známé knihy i seriálu Bylo nás pět.
- 14. - 18. 5. proběhne pro zájemce z 2. stupně již tradiční turistický kurz, některé žáky 1. stupně čeká škola v přírodě.
- Zdá se, že se zima definitivně loučí a nás čekají dny se spoustou aktivit. Prožijte i Vy krásné jaro.
Soňa Součková
AKTUALITY
A co aktuálně probíhá a povede k dalšímu zkvalitnění výuky?
Ve škole právě probíhají práce na nové učebně pro výuku dělených tříd např. v hodinách cizích jazyků. Současně také
vzniká učebna na školní zahradě (viz článek Ing. Petra). V plném proudu je i realizace projektu Šablony ZŠ Zásmuky
– dva čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků, speciální pedagog na škole, cílená
spolupráce učitelů při zavádění nových forem výuky, školení učitelů.
PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ
V nejbližší době počítá ZŠ s dalšími investičními akcemi. V prvé řadě bude dokončena výměna oken, financovaná
Městem Zásmuky, tentokrát směrem do zahrady. Dále bude pokračovat obnova střešních krytin, výměna podlah a
obnova nábytku ve třídách. Ve vzdálenější, ale reálné době (2, 3 roky) plánujeme také přístavbu školy, kam bychom
umístili tři oddělení školní družiny, dvě odborné učebny a šatny pro žáky.

_______________________________________________________________________________________

Mateřská škola Zásmuky - Zimní čas trávíme aktivně
Oslavy konce kalendářního roku se překulily
do roku nového a s ním i očekávání, co pěkného na
nás čeká. A vskutku – nový rok začal velkolepě. Děti
zhlédly filmové představení v mobilním sférickém
kině Polaris, ocitly se v Arktidě i Antarktidě, po které
je provázel lední medvěd s tučňákem. To nás všechny
navnadilo k zimním hrátkám, ale paní Zima na sníh
byla velice skoupá. Tak jsme dlouhý zimní čas

vyplnili jinými činnostmi. Zimní atmosféru nám přiblížilo další
představení, tentokráte divadelní – loutkové, a to Zimní
pohádkou.
V MŠ dále pokračoval dotační program EU, tentokráte
dvěma přednáškami pro rodiče. První se týkala poruch chování
a metod nápravy, ta druhá byla na téma Hranice a rituály ve
výchově dětí. Obě přednášky byly velice zajímavé a inspirující,
a i zájem rodičů byl značný.
V zásmuckém klášteře vznikla nová tradice výstav
výtvarných prací. Naše mateřská škola se aktivně zapojila
již podruhé do výtvarného tvoření. Tentokrát na téma „Ejhle
člověk“. Výtvarné práce jsme pojali různě – nejmladší děti
ztvárnily člověka v úsměvu a zaměřily se na rodinu, zdraví a
oblečení v zimě. Starší děti ztvárnily člověka v pohybu, a
jak člověk roste a vyvíjí se. Také jsme zaznamenali vývoj
dětské kresby. Potom jsme výstavu také navštívili a se
zájmem si prohlédli nejen vlastní výtvory, ale i ty další od
dětí ze základní školy.
Celoroční projekt Pohádkový rok pokračoval i v
zimním období. Děti se ve třídách seznámily s dalšími
pohádkami, přinesly si do mateřské školy knihy z domova,
seznamovaly se s dalšími literárními útvary – hádankami a
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příslovími. V rámci tohoto projektu také spolupracujeme se základní školou. Velkou motivací a vzbuzením zájmu o
čtení byla návštěva školáků, kteří dětem četli připravené pohádky.
Zima se přehoupla do druhé půlky a to je období MASOPUSTU A KARNEVALOVÉHO VESELÍ. Tuto
tradici v naší škole také udržujeme. S dětmi jsme si vyzdobili třídy. Připomněli jsme si, proč masopust slavíme. Děti
se na tento den velice těšily a již ráno přicházely do školky v nejrůznějších maskách. Ve školce jsme tancovali,
soutěžili a zpívali a karneval si pěkně užili (Foto na předchozí straně)
Přiblížil se březen a my se začali těšit na sluníčko a s ním na probouzející se přírodu. Bohužel místo slunce se
opět připomněla zima, ale pouze extrémními mrazy. Nic to nemění na tom, že jaro stejně přijde, a s ním i další akce.
Tou nejbližší bude Den otevřených dveří, na který si připravujeme a nacvičujeme pohádky.
Den otevřených dveří se bude konat 10. 4. 2018 od 14:30 do 17 h. Srdečně na něj zveme širokou veřejnost.
Z důvodu častých dotazů rodičů upozorňujeme také na Zápis do Mateřské školy v Zásmukách pro školní rok 2018 2019, který se uskuteční ve dnech 9. - 10. 5. 2018 od 13 – do 17 h. Bližší informace budou zveřejněny způsobem
obvyklým, a to na vývěsce před budovou mateřské školy, na vývěskách ve městě Zásmuky a přidružených obcích,
místním rozhlasem a na webu www.skolka – zasmuky.cz .
Přejeme všem krásné jaro. Miroslava Pokorná

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁSMUKY
Práce pečovatelské služby za rok 2017:
V roce 2017 bylo provedeno 1 134 úkonů, z toho:
-

pomoc při osobní hygieně
příprava jídla v domácnosti
doprovod k lékaři v místě
doprovod k lékaři do Kolína
pochůzky
praní a žehlení prádla (celkem 47 kg)
počet rozvezených obědů
výlety
ostatní kulturní akce

18
26
378
136
63
16
5 727
3
2

Vážení občané, tento přehled ukazuje, jaké služby nabízíme našim
seniorům. I v letošním roce vám budeme pomáhat zvládnout běžné
úkony v domácnosti, s úklidem, hygienou. Dovezeme vám obědy,
obstaráme nákup. Doprovodíme vás k lékaři v našem městě či dovezeme
k lékaři do Kolína. I nadále se budeme ve středu setkávat při kávě a
zákusku u nás ve společenské místnosti pečovatelské služby. Všichni jste
vítáni.
Pojeďte s námi 12. dubna 2018 na již
tradiční výlet do Lysé nad Labem na
výstavu jarních květin se zastávkou na
oběd v restauraci v Kersku. Cena výletu
je 200 Kč, prosíme o zaplacení předem
v pečovatelské službě.
Odjíždíme v 8.00 hodin.
Připravujeme pro vás i prázdninový
výlet do Babiččina údolí. O termínu vás
budeme včas informovat.
Za pečovatelskou službu
Ola, Dáša a Eva.
Foto: vánoční besídka ve společenské
místnosti pečovatelské služby s dětmi z MŠ
Zásmuky, posezení u Švarců.
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Český svaz včelařů informuje
Vážení přátelé,
ZO ČSV z. s. Zásmuky a Město Zásmuky Vás zvou na zájezd „Krušlovský včelín“ který se uskuteční 28. 4. 2018.
Tento zájezd se ponese v trochu nostalgickém duchu, jelikož se uskuteční po čtyřiceti letech od setkání zásmuckých
včelařů a občanů s žijícím autorem př. Machem. Tento řezbář vytvořil na zahradě včelám malou, ale unikátní stavbu
vyzdobenou mnohými řezbami a doplňky.
Program:
• Odjezd autobusu ze Zásmuk 7:30 z Komenského náměstí směr
Strakonice
• Malá přestávka v průběhu jízdy
• Krušlovský včelín – komentovaná prohlídka s průvodcem unikátní
stavby př. Macha, s možností malého občerstvení
• Oběd v sousední obci (Vepřový řízek nebo guláš – nutno nahlásit před
uzávěrou zájezdu)
• Možno navštívení obce Hoštice a krátký rozchod
• Cca 15:00 odjezd směr Zásmuky
• Plánovaný příjezd do Zásmuk 18:00
Doprava je hrazena z daru Města Zásmuky. Účastníci si hradí stravu a vstup.
Vstupné pro naši skupinu za jednotlivce je snížené na 25,- Kč, které bude
vybíráno v autobusu. Možnost přihlášení je do pátku 20. 4. 2018.
Přihlášení nebo informace přijímá za ZO Zásmuky:
jednatel Martin Spěváček
tel. 607 857 196 nebo 720 983 015, email: martas.22@seznam.cz

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR z.s. – Místní organizace v Zásmukách informuje
9. března 2018 se konala výroční členská schůze v penzionu Beruška ve
Chmelišti.
16. května 2018 pořádáme výlet na Hrádek u Nechanic.
Pojeďte s námi na týdenní ozdravný pobyt do hotelu Svornost
v Harrachově od 24. června 2018. Stravování formou polopenze, autobus
zůstává po celý týden pobytu – možnost výletů. Bazén v hotelu k dispozici
zdarma, na masáže bude poskytnuta sleva 15 procent. Cena zájezdu 6 000
Kč. Přihlášky nečlenů u p. Srba (tel. 733 137 641), u paní Buchtové nebo
v knihovně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA informuje
Nové knihy: Brown: Počátek, Mawer: Skleněný pokoj, Robertsová: Dům na útesu, Walden: Maorská princezna, Obůrková:
Výlety s dětmi, Klevisová: Dům na samotě, Zmizela v mlze, Soukupová: Nejlepší pro všechny, Granger: Zavolej smrti,
Robertsonová: Ostrov kostí, Buchanan: Dívky z Mortmartru, Taylor: Doktore, na tak zhurta…a jiné.
Pro děti a mládež: Webbová: Kočičí čáry, Orlev: Ostrov v ptačí ulici, Blumentrittová: Pravěk, Wildmark: Záhada v kavárně,
Kovář-Kovy: Ovšem, Drijverová: Sísa Kyselá, Soukupová: Kdo zabil Snížka, Povoroznyk: Tary - příběh parkousisty… a jiné.
Akce:
Pondělí 26. března 2018 14.30 – 17.00: – dílnička pro šikovné ručičky – velikonoční dekorace z březového proutí
Středa 28. března 2018 – knihovna bude uzavřena z důvodu školení.
5. – 16. 4. 2018 přátelská jarní burza oblečení, bot a doplňků pro děti i dospělé, prodej 11. – 16. 4. – nepřijímáme zimní oblečení
Sobota 14. dubna 2018 Kurz olejomalby metodou Boba Rosse v zasedací místnosti
Středa 25. dubna 2018 – dílnička pro šikovné ručičky – dárek maminkám k svátku.

Upozornění: na základě sdělení Diakonie Broumov oznamujeme, že letos v jarním termínu neproběhne
humanitární sbírka. Pokud stačí diakonie vyprázdnit sklady, sbírka proběhne v podzimním termínu.
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MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
Vážení čtenáři,
Jaro je za dveřmi a musíme se na něj dobře připravit. Podělíme se s Vámi o ty nejdůležitější
události, které nás čekají. Začneme s přírodovědným kroužkem Šestka. V měsíci březnu a dubnu se
Šestka připravuje již na 3. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list v zásmucké Bažantnici. Děti při
soutěži projdou po okruhu naučné stezky a odpoví našim lektorům na různé zajímavé otázky z botaniky, geologie,
ekologie vodního prostředí, myslivosti, práce pro přírodu, třídění odpadů a zoologie. Soutěž se bude konat ve dvou
dnech čtvrtek 26. 4. a pátek 27. 4. 2018 dle jednotlivých kategorií. Dva z vítězných týmů z každé kategorie dále
postoupí do krajského kola konaného v Hostivicích u Prahy. V soutěži, která je nejen o znalostech, se představí týmy
dětí ze ZŠ Bečváry, Kouřim, Suchdol, Zásmuky, z Ekocentra Říčany a Šestky Zásmuky. Z dalších akcí pro naše mladé
vedoucí plánujeme v průběhu května přípravu nového tábořiště v okolí Rovenska pod Troskami. Doufáme, že konečně
získáme trvalou základnu k táboření. Místo leží v nedotčené přírodě Českého ráje a o prázdninách zde budeme pořádat
pro děti ze Šestky letní tábor s názvem "Trosky 2018". Když se přesuneme dále do období léta, tak jsme velmi rádi,
že můžeme i v roce 2018 pokračovat v realizaci projektu "Venkovní učebna" s výukovými prvky na zahradě ZŠ
Zásmuky. Akce bude uhrazena z finančního daru ve výši 60 075 Kč poskytnutého spol. Delmart s.r.o. se sídlem
v Čestlicích, zastoupená ředitelem Ing. Dušanem Mrozkem. Projekt byl připraven ve spolupráci s administrátorkou
veřejných projektů Ing. Janou Böhmovou, paní ředitelkou ZŠ Zásmuky Mgr. Hanou Kovářovou, vedoucí Šestky Mgr.
Evou Šebkovou a šikovným truhlářem Matějem Šebkem z Jablonce. Cílem projektu je rozšíření výuky v prostoru
venkovní učebny na zahradě ZŠ Zásmuky. Do venkovní učebny budou vyrobeny lavice, stolky, tabule pro pedagoga
a doplňkové přírodní prvky "Živé zahrady", naučný prvek hmyzoviště, bylinkový záhonek a také bychom rádi mírně
rozšířili zahradní zalévací nádrž o biotop
s vodními rostlinami. Dokončení projektu spojené
se slavnostním otevřením se předpokládá
počátkem nového školního roku v září 2018.
Těší nás, že ČSOP může být garantem
tohoto projektu, který je určen hlavně dětem ZŠ a
MŠ, Šestky Zásmuky, které budou moci zahradu
hojně využívat k výuce o přírodě.
Závěrem tohoto článku bychom rádi požádali
místní spolky, které pořádají v našem městě
kulturní a společenské akce pro veřejnost, o
zamyšlení, jestli bychom v našem městě při
příležitosti oslav 100-tého výročí založení
Československa, které připadá na 28. 10. 2018,
společně vysadili lípu republiky. Tradice výsadby "Stromů republiky" z let 1918, 1945, 1968 prolíná významně tradicí
sokolskou a přesahuje společenský kulturní rámec pro spolky, školy, veřejnost aj. K pořádání akce rádi poskytneme
lípu z lesní školky v Bažantnici. Více o celorepublikové akci Nadace Partnerství k výsadbě lip republiky v roce 2018
se můžete dále dozvědět na http://www.stromysvobody.cz. V Zásmukách a okolí roste několik lip republiky a rádi
další vysadíme. V dřívějším článku jsme psali o lípě na pozemku bývalé hračkárny Tofa. Dobrá zpráva je, že lípa zde
bude ponechána a stala se součástí názvu projektu řadových domů" U Lípy.“ S přáním klidného jara Ing. Milan Petr

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
Zimní radovánky v Nesměni trochu jinak
I když venku mrzne, až praští, neubíráme na aktivitě a v podstatě
nevíme, co bychom podnikli dříve. Nápadů bylo spoustu, ale nakonec
vyhrál FONDUE večer, který se konal 2. 2. 2018. Jakmile se náš
záměr rozkřiknul, sešlo se nejen relativně hodně lidí, ale také čtyři
fondue hrnce – 2x masový, 1x sýrový a pro milovníky sladkého
nechybělo ani čokoládové fondue, které i přes nedůvěru místních
mužů, že „maso je maso“, mělo náramný úspěch. Příjemným
zpestřením celé akce byly nově nainstalované šipky, které jsou nyní
v domečku hojně využívány.
V současné chvíli plánujeme další veřejnou akci a to Nesměňský ples
v maskách a doufáme, že i tentokrát se akce vydaří na jedničku☺.
Zdraví Spolek přátel z ulice K Lesu.
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POČASÍ

Vážení přátelé, zahajujeme zbrusu novou rubriku, zapisujeme pro vás jaké bylo v období od
minulého vydání Zpravodaje počasí.
Leden 2018: 1.1. nad nulou, 3. 1. déšť, silný vítr, 6.1. slunečno, 10 °C – padají rekordy, 14.1. mírné
ochlazení, v noci kolem 0°C, 16. 1. náledí na silnicích – dálnice stojí – hromadná nehoda, 17.1. padá sníh,
18.1. odpoledne a večer silný vítr, roztál sníh, 24. 1. nad nulou, nezvykle teplo, 29. 1. teplo, slunečno,
větrno 9°C, 30. 1. rozkvetly sněženky (foto).
Únor 2018: 4. 2. v noci nasněžilo asi 5cm, ve dne slunečno, přichází mírné ochlazení, 7. 2. zůstaly jen zbytky sněhu, ve dne lehce
nad nulou, 12. 2. 16.30 chumelenice, sníh pak brzy roztál, 16. 2. zasněžené ráno 5 – 7cm sněhu, na vedlejších silnicích vrstva
sněhu, 21. 2. sníh téměř žádný, v noci -5°C, 23. 2. přituhuje, ráno -7°C, začíná holomráz, 26. 2. ráno -14°C, 27. 2. ráno -15°C, 28.
2. ráno -14°C.
Březen 2018: 2. 3. úplněk, ráno -7°C, 5. 3. ráno 0°C, přichází oteplení, 6. 3. celý den sněží nebo sněží s deštěm, 7.3 ráno leží sníh
3 – 5 cm – přes den roztál, 10. a 11. 3. hezký víkend, odpoledne až 15°C, létaly včely, 12. 3. odpoledne vydatný déšť, 13. 3.
slunečno, ve dne kolem 10°C.
Co nám říkají pranostiky? Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává, Je-li v únoru zima a
sucho, bývá prý horký srpen. V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med. Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé
(27.2). Uvidíme, jak se naplní zkušenosti našich předků v pozorování přírody.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Kmochův jarní pochod aneb ze Zásmuk do Zásmuk, sobota 19. 5. 2018, start 10.00 – 11.00 hod na
Komenského náměstí. Pojďte s námi již potřinácté na vycházku rozkvetlou jarní přírodou.
Noc kostelů letos připadá na 25. května, sledujte nabídky programů v Zásmukách (klášter) i v okolí.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Muzeum lidových staveb Kouřim národopisné pořady:
Bílá sobota
31. března, 10.00 - 16.00 hodin
Boží hod velikonoční
1. dubna, 10.00 - 16.00 hodin
Další plánované národopisné pořady: Před Filipojakubskou nocí 29. 4. 2018, Letnice 20. 5. 2018

_______________________________________________________________________________________
Jak se žilo za císaře pána
23. 2. – 13. 5. 2018 Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský
dům (Karlovo náměstí 8, Kolín)
Výstava představuje období dlouhé vlády Františka Josefa I. (1848 –
1916) od jejích počátků až po dobu rozpadu Rakousko -Uherské
monarchie. Její koncepce aspiruje ukázat tuto dobu jak v rovině
obecných českých dějin, tak také z hlediska každodennosti a velké
proměnlivosti v různých oblastech tehdejšího života prostřednictvím
bohatých sbírek kolínského muzea. Část výstavy je věnována také
proměnám Kolína v 19. století, prezentovaných na dobových
fotografiích. Na výstavě se můžete seznámit nejen s rodinou císaře
Františka Josefa I., ale i řadou dobových exponátů. Mezi nejkrásnější
patří šperky z vzácných kovů. Některé z nich pocházejí z majetku
rodiny hraběnek Hermíny a Berthy Voith von Sterbez. Dále jsou zde
vystaveny předměty každodenní potřeby, šaty a nádobí. Vzhledem
k množství válek v průběhu 19. století jsou zde vystaveny také
zbraně nebo pamětní medaile upomínající na italská tažení polního
maršála Josefa Václava Radeckého. Jedním z nejzajímavějších
předmětů je stuha k praporu sboru kouřimských ostrostřelců
darována samotnou císařovnou Alžbětou Bavorskou (zvanou Sissi)
v roce 1878. Otevírací doba muzea: Po – zavřeno, Út – Pá 9.00 – 17.00, So – Ne 10.00 – 17.00 hod.
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STARÉ POHLEDNICE 8. díl

Pan Michael Urban nám tentokrát zaslal
k otištění další výsledek své badatelské a
sběratelské práce – dosud neznámou
pohlednici našeho města.
Pohlednice měla být odeslána podle razítka
v roce 1912.
Vlevo: pokus o stejné foto 106 let poté.

JAROSLAVA HOLÁ: Z KRONIKY OBCE NESMĚŇ 3.DÍL
Přinášíme další pokračování nesměňské kroniky. Tento text byl redakčně mírně upraven (např. interpunkce), nebyl však
porušen smysl textu
Zábavy:
Posvícení v osmnáctém století slavívalo se vždy v polovici měsíce října tzv. havelské, tj. po svátku sv. Havla. Kdyby se
celý rok strádalo, posvícení se muselo oslavit za účasti mnoho pozvaných hostí, kteří jezdívali ve větším počtu na
malých fasuňkových vozích vyplněných košatinami. Skrovná hostina, která se odbyla obyčejně masem skopovým,
koláči a kávou, která se prý vařívala jen výhradně o posvícení, zakončila se pak v neděli večer a v pondělí odpoledne
a večer tancem. Na mnoze také konala se ještě v úterý taneční zábava tzv. sousedská pro staré občany, kteří i přes svůj
věk byli rádi veselí.
Svatební veselí odbývalo se takto:
na oddavky jezdívalo se na fasuňkových vozech s košatinami s průvodem hudby, což bylo i provázeno často střelbou,
by to vyniklo slavněji. Z kostela pak jelo se s hudbou a zpěvem do hospody, kdež tančilo se dlouho odpoledne, pak
k večeru se šlo se všemi hosty na hostinu k nevěstiným rodičům. Po hostině pak opět do hospody, kdež tančilo se do
půlnoci, načež nastalo čepení nevěsty, tj. odebrali ji věneček a nasadili na hlavu šátek neb čepec.
Staročeské máje
byla zastaralá tradice omladiny v místní obci, konaná v měsíci květnu a pořádala se takto: v předvečer slavnosti této,
to byla sobota, chodili hoši v čele s hudbou stavěti děvčatům březové májky se zastaralou písní „Má zlatá panenko
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stavíme ti máje“ a tak prošli všechna stavení, kde byly dívky. Nebylo i také zapomenuto postaviti čtyři májky ku
zvonici na návsi a ku kříži za vsí s přehráním nějaké pobožné písně, což bývalo za večerního ticha velmi dojemné.
V neděli ráno postavili hoši krále, tj. smrkový strom, ozdobený šátkami a pentlemi, který děvčata vždy ustrojila. Potom
na vhodném místě kolem tohoto krále postavili do kruhu též májky. Odpoledne pak chodil průvod mládenců s hudbou,
mezi nimiž byli ustrojeni jeden král, dva andělé a kat, který měl krále popraviti pro nějaký poklesek. Pak sváděli
mládenci děvčata ke králi, kdež tančili za zvuku hudby několik kousků, přičemž byly vybírány dobročinné příspěvky.
Pak byl katem přečten králi rozsudek, po kterémž přinesena byla děvčaty nosítka vystlaná peřinami a postavena před
krále, načež kat mečem srazil mu z hlavy klobouk na znamení stětí hlavy, král pak padl do peřin na nosítka a děvčata
jej odnesla do hospody, postavila doprostřed sálu a tančila kolem něho. Potom po malé chvilce kat šel jej vzkřísit, tj.
ťukl krále mírně mečem, ten vyskočil a popadl některou z kolem stojících dívek a tančil. Která pak byla první tanečnicí
královou, kladla si to za čest s pověstí, že se do roka provdá. Toto je způsob nejstarší. Později pak se tato scéna
změnila tím, že po přečtení rozsudku králi přijel posel na koni a přivezl králi listinu osvobozující tzv. pardon, po čemž
nastala taneční zábava.
Zábavy masopustní
tzv. maškary odbývala vždy sdružená omladina v obci, přistrojena v různých maskách a s doprovodem hudby
obcházela ves, s přípitkami různých nápojů, vybrali také dobrovolné příspěvky, které použili ku pořádání taneční
zábavy a výloh.

VZPOMÍNÁME NA ŠKOLU . 19.díl

Základní škola Zásmuky tř. 5.A, školní rok 1994/1995
Nahoře stojící zleva: Lukáš Motúz, Aleš Polák, Lukáš Trnka, Radek Prchal, Martin Horváth, Jan Syřínek, Roman
Jirovský, Jiří Fendrych.
Uprostřed stojící zleva: Aleš Sobotka, Petr Neumann, Pavel Zvoníček, ?, Jan Rathouz, Zdeněk Starý, Martin Polák,
Mirek Hokynář, třídní učitelka Alena Bernardová.
Dole sedící zleva: Eva Procházková, Katka Navrátilová, Andrea Petržilková, Veronika Rettigová, Štěpánka
Jakubálová, Šárka Pospíšilová, Romana Bajáková.
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INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu, typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna . Stáří 15 - 20 týdnů,
cena 159 - 195,- Kč/ ks.
Prodej :

17. března, 30. dubna a 11. června 2018
Zásmuky – u hasič. zbrojnice - 16.10 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. Tel.601 576 270, 728 605 840

KOSMETICKÉ SLUŽBY
S MAXIMÁLNÍ PÉČÍ PRO POTŘEBY
ZÁKAZNÍKA

KLASICKÁ, RELAXAČNÍ MASÁŽ

GREPOVÁ, POMERANČOVÁ,
LEVANDULOVÁ, ZE SEDMI BYLIN,
RAŠELINOVÁ, LÁVOVÉ KAMENY.
PO DOHODĚ MOŽNO PŘÍMO U ZÁKAZNÍKA

Kontakt: Novotná 607 924 379
x.helena@seznam.cz

KOMPLETNÍ OŠETŘENÍ PLETI
VČETNĚ LASEROVÉHO
/OPARY, AKNÉ, ALOPECIE,
RŮŽOVKA ATD./
Kontakt: Novotná 607 924 379

x.helena@seznam.cz
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ZAHRADNÍ ŽELEZNICE ZÁSMUCKA
Provozní dny 2018: 10 00– 16.00
28. 4. Zahájení sezóny
*30.6. Hurá prázdniny!
*25.8. Prázdninový den
*28. 9. Babí léto

PIVNICE U ŠVARCŮ

Vás zve na hudební večer

*tyto termíny mohou být změněny, sledujte zzz-chvatliny.cz

sobota 21. 4. 2018
od 20:00
DĚKUJEME ZA
POCHOPENÍ, že
se areál ZŽZ
nachází na

zahraje kapela
EXCELENT

SOUKROMÝCH

zahradách
a železnička je v
provozu POUZE
o provozních
dnech!

vstupné dobrovolné

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZŽZ:
1) Návštěvníci se v areálu ZŽZ pohybují na vlastní nebezpečí
2) Rodiče plně ručí za své děti po celou dobu návštěvy ZŽZ
3) Zákaz ničení zeleně, trhání větví, listí, sběru plodin
4) Zákaz chůze a běhání po kolejích !! (dochází k poškození tratě)
5) Zákaz jakékoliv manipulace s vozidly a zařízením železničky
6) To vše platí i pro vaše děti !! (viz bod 2)
DĚKUJEME a budeme velmi vděčni, pokud budete dodržovat tato jednoduchá a logická pravidla.
Mějte prosím na paměti, že areál ZŽZ není dětské hřiště ani Disneyland ! Jsou to SOUKROMÉ ZAHRADY určené k
relaxaci a trávení volného času jejich majitelů!!
Objednané akce pro skupiny:
Pro organizované skupiny (školky, školy, pracovní týmy s rodinami a podobně) je možné (v období od května do září)
objednat návštěvu zahradní železničky ZŽZ. Kontaktní telefon 608710245 (Pašek Fr.).
Při objednaných návštěvách ZŽZ je obvyklá cena 50,- za osobu, program zhruba dvouhodinový. Dále je možné základní
nabídku rozšířit například o opékání na ohni, grilování, občerstvení, zorganizování dětských her, soutěží a podobně, vše
záleží na domluvě.
______________________________________________________________________
Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.

V ošatce mám vajíčka, co snesla mi slepička.
Jsou tam krásně malované, nebo pěkné bílé,
jen si vemte koledníci, které jsou vám milé.

(zdroj: internet)

Hezké velikonoční svátky, „něžné pomlazení“ dívkám a ženám a bohatou
koledu chlapcům a mužům přeje redakce ZZ.
Na snímku: velikonoční perníčky paní Heleny Spěváčkové.
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