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MĚSTO ZÁSMUKY informuje

Výzva pro odběratele pitné vody
Vážení odběratelé,
dovoluji si Vás informovat o aktuální situaci v zásobování pitnou
vodou. Vodovod ve vaší obci je součástí vodovodu JEKOZ.
Skupinový vodovod JEKOZ využívá podzemní zdroje Nučice,
Výžerky a Bulánka. Větší odběr vody z nučických zdrojů je omezen
vodoprávně stanoveným limitem, který se pokusíme po dalším
hydrologickém průzkumu a měření navýšit. Na zdroji ve Výžerkách
došlo počátkem roku 2018 k poklesu vodní hladiny a přerušení
dodávky vody. Pro obnovu jsme byli nuceni umístit čerpadlo o 12
metrů hlouběji a odebírat menší množství. Odběr podzemních vod
je také limitován jakostí vody (radioaktivitou) na vrtech K1 a K2
(Bulánka), které zásobují obce Bulánka, Vitice – část Dobré Pole a
Kouřim. Vrt K2 je z výše popsaných důvodů dlouhodobě odstaven
z provozu. Na skupinovém vodovodu jsou také evidovány poměrně
vysoké ztráty vody z důvodu kombinace různých druhů méně
kvalitních materiálů potrubí při jeho výstavbě. Výše popsaná
situace je navíc komplikována několikaletým srážkovým deficitem
a předpokládá se, že toto léto bude nejen ve středních Čechách
z hlediska vodního hospodářství kritické.
Aktuálně společnost VODOS s.r.o. požádala místně
příslušný vodoprávní úřad, stejně tak jako v loňském roce, o
vyhlášení omezení užívání pitné vody formou opatření obecné
povahy na dobu 3 měsíců. To znamená, že vodu odebíranou z vodovodu pro veřejnou potřebu můžete ve vyhlášeném období využívat
pouze pro pitné a hygienické potřeby. Je zakázán odběr vody pro zavlažování zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopuštění vlastních
studní apod. V případě nedodržení tohoto opatření je možné udělit ze strany správního orgánu pokutu ve výši až 50.000 Kč. Chcete-li,
abyste se v kritickém období mohli napít vody z vodovodu, nebo jste se mohli vodovodní vodou umýt, je nutné být ukáznění a hlavně
ohleduplní ke svým spoluobčanům. V případě nerespektování výše popsaného nařízení budeme muset přivírat uzávěry na trubních
odbočkách vodovodu do jednotlivých spotřebišť a tím omezovat průtok a tlak vody pro výše položené části obcí či pro vícepodlažní
budovy. Rizikem je také zakalení vody v důsledku uvolněných úsad z vodovodního potrubí při jeho zavzdušnění. Nebudou-li
dostatečná ani tato opatření, budeme muset, bohužel, po určitou denní dobu přistoupit k nepopulárnímu úplnému vypínání vody.
Celoroční objem dodávané vody je pro celou lokalitu pro stávající odběratele dostatečný, nejsme však schopni pokrýt jarní a
letní špičkové odběry převážně o víkendech s velmi teplým počasím (kropení trávníků, dopouštění bazénů…). Zdvořile Vás proto
žádáme, abyste v maximální možné míře využívali dešťovou vodu, myli auta jen u čerpacích stanic pohonných hmot a plnili bazény
vodou dovezenou cisternami z jiných lokalit.
Z naší strany z koncepčního hlediska budeme usilovat o maximální redukci ztrát vody, o zajištění většího odběru vody ze
zdroje Nučice a o instalaci spolehlivého systému řízení celé vodovodní soustavy. Vynasnažíme se, abyste byli omezováni v dodávkách
pitné vody pouze v nejnutnější míře.
Věříme, že společnými silami se nám podaří letní kritické období zvládnout. Děkujeme za pochopení.
V Kolíně dne 18. 5. 2018
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. výrobně-technický ředitel

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 14. června 2018
od 18.00 hodin v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem v Zásmukách.
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Město Zásmuky vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní účetní
Město Zásmuky vyhlásilo výběrové řízení na pozici HLAVNÍ ÚČETNÍ Městského úřadu Zásmuky. Na
tuto pozici je požadováno minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo vyšší
odborné vzdělání ekonomického směru. Předpokládaný termín nástupu 1. 7. 2018 nebo dle dohody. Bližší
informace o vyhlášeném výběrovém řízení včetně požadavků na uchazeče, stručné charakteristiky vykonávané
činnosti, náležitostí písemné přihlášky a výčtu požadovaných dokladů vyvěšeno na pevné i elektronické úřední
desce.
_________________________________________________________________________________________
Město Zásmuky uvedlo do provozu mobilní smart designovou toaletu
jako první na kolínském okrese
Občané a návštěvníci města Zásmuky mohou od 26. 4. 2018 používat novou
mobilní toaletu. Tato smart designová toaleta je umístěná do prostředí parku
před základní školou na Komenského náměstí a má bohaté vnitřní vybavení.
Před použitím WC si můžete omýt desinfekcí záchodové prkénko, po použití
si umýt ruce mýdlem, opláchnout nad umyvadlem a ruce osušit papírovou
utěrkou, kterou po použití vhodíte do připraveného odpadkového koše. Pro
elektronické otevření dveří budete potřebovat mobilní telefon. Zde jsou dvě
možnosti – zasláním sms na tel č. 90206 s textem WC 12 nebo stažením QR
kódu do chytrého telefonu. Tímto způsobem zaplatíte za použití 10 Kč.
Kromě veškerého vybavení toalety uvítají občané, návštěvníci i mládež
možnost rychlého dobití smartphonů pomocí USB kabelu, který je umístěn
venku i uvnitř toalety. Další výhodou je možnost využití toalety v nočních
hodinách, kdy je toaleta osvětlená LED osvětlením uvnitř i zvenčí. Vše je
napájeno solárními panely.
Naším přáním je, aby tato nová toaleta dlouho sloužila našim občanům,
návštěvníkům i turistům, kteří naše město navštíví.

ŠKOLY
Události v mateřské škole
Dovolte mi seznámit vás s uplynulým jarním obdobím v naší školce. V tomto čase se přirozeně rozšiřuje rozmanitost her
a aktivit a děti mají mnoho příležitostí ke kontaktu s přírodou. Vždyť na jaře je toho spousta, co v trávě bzučí, v listí se
ozývá zpěv ptáků a navíc je vše tak krásně barevné. Pro děti proto připravujeme program, který aktuálně odráží toto roční
období a umožňuje jim poznávání okolního světa všemi smysly.
Tradiční bylo veselé pálení čarodějnic a také posezení s maminkami u příležitosti jejich svátku. Přivítali jsme také paní
policistku, která nás v rámci "Preventivního programu Policie ČR" zábavnou formou seznámila se zásadami správného
chování v případě nebezpečných situací, jež mohou děti potkat.
Rozvoj citlivosti k přírodě, její hlubší poznávání a ochranu
životního prostředí starším dětem umožnila návštěva výstavy
v Kolíně u příležitosti "Dne Země". Mladší děti měly možnost
pozorovat zvířátka u chovatelů. Zavítali jsme do Nesměně a
Zásmuk na hospodářství několika rodin našich dětí chovatelů hospodářských zvířat.
Podrobněji bych se chtěla zmínit o dvou aktivitách. První se
konala již podesáté a přinesla našim předškolákům
nezapomenutelné chvíle. Na přelomu dubna a května strávilo
27 dětí několik dní na školce v přírodě. Ubytováni jsme byli v
krásném prostředí Rokytnice nad Jizerou, tentokrát v chatě
"Lenoch". Počasí nám přálo celý týden, takže jsme mohli
trávit veškerý čas v přívětivém stínu stromů v lese nebo na
rozkvetlé louce. Navštívili jsme také Harrachov - sklárnu,
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Mumlavské vodopády a lesnickou chatu Šindelku. Bezesporu nejintenzivnějším zážitkem bylo pro děti setkání s
opravdovým Krakonošem, který jednou odpoledne vystoupil znenadání z lesa, překvapené děti obdaroval dárky a ochotně
odpovídal na všechny otázky. Děti se domů vracely plné radosti a dobré nálady.
Druhá aktivita byla v naší školce premiérou. Zúčastnili jsme se "Atletického víceboje dětí mateřských škol" ve Vlašimi.
Čtrnáct dětí odhodlaně soutěžilo v hodu do dálky, běhu na 30 metrů, skoku dalekém a ve smíšené štafetě. Pro naše malé
atlety bylo velkým zážitkem soupeřit na velkém stadionu v opravdových běžeckých drahách. Všechny děti bojovaly z
plných sil a jejich snaha byla odměněna velkým úspěchem. Naše družstvo se umístilo na krásné třetí pozici ze všech
třinácti zúčastněných mateřských škol. S nadšením jsme vystupovali na stupně vítězů a přijímali pohár, medaile a
gratulace.
I když se nás počasí již dlouho snaží přesvědčit, že je parné léto, my však víme, že léto znamená prázdniny. Ty se kvapem
blíží, my se na ně těšíme a přejeme krásné prázdniny i vám všem.
Dana Štubňová
_______________________________________________________________________________________________

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Mílovými kroky se blíží konec školního roku. Jak jsme
prožili a prožíváme jaro na naší základní škole?
- V dubnu navštívili žáci 2. stupně v kolínském divadle
představení Bylo nás pět, 1. AB, 2. AB a 4. A pohádku
Makový mužíček.
- Žáci 5. – 7. ročníku se zúčastnili přednášky o siru
Winstonovi a dozvěděli se mnoho zajímavého o tomto
výjimečném člověku, zachránci českých židovských dětí
za 2. světové války.
- 26. 4. proběhly ve 4. A a 7. A preventivní programy
zaměřené na patologické jevy jako je šikana, nebezpečí
drogové závislosti, kouření aj.
- V květnu 4. A a v červnu 5. třídy si procvičily na
dopravním hřišti v Kolíně pravidla silničního provozu.
- Žáci 8. AB podnikli exkurzi do skláren v Poděbradech
v rámci podpory zájmu žáků o učební obory.
- 14. – 18. 5. se přihlášení žáci z 6. – 9. ročníků
zúčastnili turistického kurzu v Rokytnici v Orlických
horách, zaměřeného též na etickou výchovu. Všichni
zúčastnění si putování Krkonošemi pochvalovali.
- Pro 5. a 6. ročníky si připravil zajímavou přednášku o
včelách chovatel včel a náš bývalý žák Martin Spěváček
- Prvňáčci a 4. A prožili zajímavý týden na škole
v přírodě v Rokytnici v Orlických horách.
- 17. 5. přijelo do naší školy mobilní planetárium, kde 1.
– 3. třídy mohly pozorovat noční oblohu a dozvědět se
mnoho zajímavého o hvězdách.
- Žáci 2. AB navštívili svíčkárnu a mydlárnu
v Šestajovicích, třídy 3. AB se vydaly po stopách Josefa
Lady do Muzea v Hrusicích.
-30. 5. jsme si všichni užili čarodějnický den s průvodem
po městě a čarodějnými úkoly, které si pro 1. stupeň
připravila 9. A. 2. stupeň soutěžil, tancoval a čaroval
v Bažantnici.

- 8. AB podnikly přírodovědnou exkurzi do ZOO Praha.
- Konec května a červen jsou už ve znamení školních
výletů, ale také posledních písemek a zkoušení, aby
závěrečná vysvědčení byla co nejlepší.
- Velmi úspěšný byl náš kroužek Cadetcar teams složený
z šikovných žáků 6. – 8. tříd. O sestavování motokáry
jsme psali už v minulém zpravodaji. V závěrečném
okresním zápolení, kdy se týmy předvedly na trati,
získali naši žáci krásné 3. místo.
- 1. 6. proběhl v Bažantnici Sportovní den pro 1. stupeň.
Děti se s nadšením utkaly v řadě disciplín a den si
opravdu užily. K hladkému průběhu přispěli i naši
deváťáci, kteří se o přidělené třídy vzorně starali.
- 1. 6. vyrazili přihlášení žáci z 7. – 9.tříd na zajímavou
exkurzi do Hygienického muzea v Dráždanech.
- 4. – 8. 6. se naši žáci tradičně zúčastnili Kolínských
sportovních her, kde získali řadu pěkných umístění.
- 22. 6. proběhne v Bažantnici pohádkový les, jako
každý rok ho pro nás připraví 8. třídy, už se těšíme na
zajímavá stanoviště a netradiční disciplíny.
- 25. 6. zavítá na první stupeň Tonda Obal (na cestách)
s programem o třídění odpadu.
- Závěrečný týden mají v režii odcházející deváťáci,
jsme rádi, že byli úspěšní a všichni se dostali na zvolené
obory. Teď chystají loučení s naší základní školou – pro
1. i 2. stupeň zahrají pohádky, zazpívají, budou pasovat
nové deváťáky, rozloučí se s učiteli, zahrají si tradiční
fotbal s osmáky, rozloučení s nimi proběhne také na
městském úřadě.
- Ani během letních prázdnin škola neutichne. I letos se
budou měnit okna, tentokrát směrem do zahrady, a také
podlahy v některých třídách. Přejeme krásné léto.
Soňa Součková

Čisté Zásmuky
Dvě dívky z deváté třídy nás požádaly, abychom uveřejnili tuto jejich výzvu:
Chceme vás, vážení spoluobčané, požádat, abyste si předtím, než něco při vašich procházkách naším městem hodíte na
zem, řádně zamysleli. Vážně chcete mít Zásmuky znečistěné? Má to pro vás opravdu cenu a stojí vám to za to naše okolí
znečisťovat? Přemýšlejte o naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí.
Jestli vás zajímá, jak jsme dospěly k založení projektu Čisté Zásmuky, tak čtěte dál…
Vše začalo jako pouhá legrace při hodině přírodopisu, když jsme se my dvě rozhodly, že očistíme část Zásmuk od
odpadu, a to jsme také učinily. Výsledek nás velmi překvapil a to nás inspirovalo k tomu založit a vyhlásit projekt Čisté
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Zásmuky. Už máme pár cílů, které bychom velice rády splnily a náš projekt tak rozšířily. Doufáme, že o splnění
některých z nich budete informováni. Děkujeme, že jste si udělali čas na náš článek a věříme, že jste si z něj něco odnesli
i do svého osobního života. Za inspiraci děkujeme také panu učiteli Radku Svobodovi.
Denisa Bémová a Nicole Hrdinová

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁSMUKY
Pečovatelská služba Zásmuky vás zve na výlet do
Ratibořic a Babiččina údolí, který se uskuteční v úterý
7. srpna 2018. Odjezd v 8.00 od pečovatelské služby,
návrat v odpoledních hodinách. Možnost občerstvení,
popř. oběda přímo v místě. Přihlásit se můžete osobně
u pečovatelek nebo na tel. 602 628 580. Cena výletu
činí 350 Kč (autobus, vstupné na zámek).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA informuje
DOVOLENÁ:
15. – 22. června 2018, 2. – 13. července 2018
* Nové knihy: soubor 50 knih zapůjčených Středočeskou vědeckou
knihovnou v Kladně (turistické průvodce, historie, životopisy,
příručky, kuchařky, cestopisy…)
* Zahájili jsme půjčování deskových her.
* Hravé léto: přijďte si hrát o prázdninách do knihovny
1. června – 31. srpna 2018 kromě dovolené
pondělí, středa, pátek 8 – 11 11.30 – 17, úterý, čtvrtek po domluvě
Připraveny jsou pro vás: deskové hry – pexesa - skládání puzzle dílnička pro šikovné ručičky -literární kvízy - turnaje v pexesu. Na vítěze kvízů, turnajů a na nejšikovnější tvořilky a
tvořily čekají ceny - vyhlášení výsledků 3. září 2018
Na snímku: Kurz olejomalby s Pavlem Michalicou, 14 .dubna 2018, zasedací místnost pod zdravotním střediskem.

VÝSTAVA OSUDOVÉ OSMIČKOVÉ ROKY
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. 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.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP
informuje
Vážení čtenáři,
v současném období prochází naše
krajina obdobím intenzivního sucha.
Snažíme se tomu trochu pomáhat
výsadbou stromů v našem okolí.
Příkladem je alej do Sobočic, která po 4
letech od výsadby pěkně roste a
průběžně o ni pečujeme.
Procházky v aleji do
Sobočic si kromě občanů
oblíbil i srnec, který
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občas stromky ošetřuje tzv. vytloukáním. Člověk krajinu
přetváří, ale máme obavu, že pokud nedojde
k rozumným změnám zemědělství a celkového chování
lidí, tak nezbývá než si sednout pod ten strom, dát ruce
do klína a počkat až to sucho přejde. V Zásmukách také
kroužek Šestka pečuje o letničkové záhonky a
pravidelně řešíme problémy se zaléváním. Již před
rokem jsme žádali technické služby města, aby nám
pomohli obnovit jednu ze starých pump na užitkovou
vodu, ale zatím se tak nestalo. Rádi bychom naše záhony
pravidelně zalévali a myslíme, že by tuto možnost
využili i ostatní občané. Obecně nelze říci, že by se nyní
nic nemohlo zalévat. Vydaná opatření vodoprávního
úřadu v Kolíně se týkají závazně pitné vody, odběru
vody čerpadly z vodních toků a nádrží. Záhonky
s květinami proto převážně nezaléváme. Rádi bychom se
také zpětně zmínili o jarním úklidu přírody ,,Ukliďme
Česko“. Ke dni Země jsme s kroužkem prošli jarním
úklidem okolí Bažantnice, ale samostatnou akci pro
veřejnost jsme letos nepořádali, protože se ta loňská
setkala pouze s minimální podporou občanů našeho
města.
V druhé části článku seznámíme čtenáře i s plány
MOP Šestka na léto a prázdniny 2018. Přírodovědný
kroužek už má po jarním soutěžení na Zlatém listu
v zásmucké Bažantnici více času na výlety do přírody.
Jezdíme na krátké výlety např. do Kouřimi a Říčan. Na

konci června také jedeme na pravidelný víkendový
pobyt do Doks na Máchovo jezero. V srpnu 2018
pořádáme pro naše děti stanový tábor v Českém ráji
v blízkosti obce Sobotka a Rovenska pod Troskami.
Nově bude tábořit v podsadových stanech, které
zakoupíme ze spolkové dotace Města Zásmuky a darů
našich sponzorům VPK Suchý a JHV trans s.r.o., kterým
tímto děkujeme. Možná, že po uzávěrce zpravodaje
seženeme i další dárce na stany pro náš tábor. Sháníme a
snažíme se.
Závěrem bychom chtěli vyhlásit výsledky přírodovědné
soutěže Zlatý list v zásmucké Bažantnici. Soutěžili jsme
ve dvou dnech 26.4 - 27. 4. 2018 ve třech kategoriích N
1.-3. tř. M 4.-6. tř. a S 7.-9.tř. V kategorii (N) vyhráli
žáci ZŠ Bečváry, v kategorii (M ) zvítězil náš kroužek
Šestka. V kategorii (S) vyhrál také náš kroužek.
Děkujeme dále všem účastníkům ze ZŠ Zásmuky, ZŠ
Bečváry, ZŠ Suchdol, ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, ZŠ
Kouřim Okružní za to, že své děti podpořili v účasti na
naší soutěži. Dále děkujeme lektorům a pomocníkům,
kteří v pracovní době děti provázeli soutěžní stezkou a
pomohli nám vše perfektně připravit. Jak jsme se mohli
přesvědčit na krajském soutěžním kole, naše okresní
kolo účastníky baví a rádi se k nám vracejí. S přáním
krásného léta.
Ing. Milan Petr ČSOP Zásmuky

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
Zásmuky navštívila
paní Jackie Bohacek (Kalifornie, USA) s rodinou.
Na
snímku
Jackie
Bohacek první
zprava
(přímý
potomek
nevlastní
sestry
Jana
Nerudy)
se svou
rodinou.

Jak to bylo se starší nevlastní sestrou Jana Nerudy?
Básník Jan Neruda měl nevlastní sestru Marii( nar. 1820), která vyrůstala
v Zásmukách v domku č.p. 34. V roce 1837 se provdala se za Josefa
Boháčka a v roce 1851 odešli se dvěma dcerami do Ameriky.
Poslední zprávou o této rodině bylo, že se dcery vdaly a Marie žila ještě
v roce 1895 v menším městě Wilberu ve státě Nebrasca. Od té doby, co se
genealog, který zpracovával rodokmen paní Jackie Bohacek, ozval panu
Karlu Novákovi, víme víc….
Pokračování příště.
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Český svaz včelařů Základní organizace Zásmuky
Vážení spoluobčané a čtenáři,
úvodem bych chtěl poděkovat Městu Zásmuky za poskytnutý dar,
který byl použit na úhradu dopravy autobusem na níže zmiňovaný
zájezd.
Zájezd „Krušlovský včelín“ se konal 28. 4. 2018, nesl se trochu
v nostalgickém duchu. Uskutečnil se po čtyřiceti letech od setkání
zásmuckých včelařů a občanů s tehdy žijícím autorem. (př. Mach
zemřel v roce 2008). Nyní nás srdečně přivítal pan Havlík, správce a
předseda sdružení pečující o tento vyřezávaný unikát. Včelín
posazený v zahradě je zajímavý nejen zvenčí, ale především vnitřní
vyřezávanou výzdobou, kterou jsme měli všichni možnost
obdivovat. K příjemné atmosféře nám přispělo i velice přívětivé
počasí umožňující výhledy do širého okolí podhůří Šumavy. Při
zpáteční cestě proběhla krátká procházka obcí Hoštice u Volyně,
navíc umocněná skutečnou přítomností pana režiséra Trošky.
Příjemný zážitek z tohoto zájezdu vytvořila výborná parta
přátelských lidí, která se sešla, a těm patří i můj velký dík!
Kromě pravidelné osvěty našich členů proběhla pro žáky ZŠ pátých
a šestých tříd prezentace včel. Tímto velký dík vedení školy i dětem
za pozornost. Jsme nápomocni při řešení otázek včelařského oboru.
Martin Spěváček, jednatel ZO ČSV z.s. Zásmuky, tel. 607 857 196
_________________________________________________________________________________________________

Lipanská v pěně
Žáci 4. a 5. třídy ZŠ Lipanská prožili díky zásmuckým hasičům v rámci
cvičení v přírodě nevšední zážitek. Kromě běžných aktivit jako je chůze
v terénu – Jelení stezku vřele doporučujeme , sportovních aktivit,
orientačních her a prvků z dopravní výchovy, následoval bezkonkurenční
program od členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zásmuky.
Tímto veřejně děkujeme Liboru Skalovi ml. a Tomáši Borovičkovi. Ti si pro
nás připravili prohlídku hasičského vozu, odbornou přednášku, ukázku
vybavení, které si děti mohly vyzkoušet, a v neposlední řadě základy první
pomoci.
Zlatým hřebem celé akce byla pěna vytvořena mýdlem přidávaným pomocí
přiměšovače do hadice. Po pár minutách se z travnaté plochy stalo velké
pěnové hřiště, ve kterém děti řádily tak, že se nechali strhnout i dospělí.
Děti nás v tom pořádně vymáchaly! Po dlouhé pěnové bitvě, kdy už na
nikom
nebyla nit
suchá, přišla
řada na
sprchu. A jak
jinak než požární hadicí. Čas rychle utíkal a po příjemně
prožitém dnu jsme se s hasiči rozloučili. Při odchodu nám
houkala siréna a za neutichajícího skandování „HASIČI,
DĚKUJEM!“ jsme se vydali zpět do školy.
Zážitek byl nezapomenutelný. HASIČI, DĚKUJEME!
ZŠ Kolín III., Lipanská 420
4. A + M. Zugarová, tř. uč.,
5. A + T. Marková, tř. uč.
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Čarodějnické kejkle a čáry v Nesměni u obecního domku - duben 2018.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Intervenční centrum Respondeo pomáhá osobám ohroženým domácím násilím
„ K lékaři na ošetření jsem nikdy nešla. Styděla jsem se, že mám modřiny od svého muže. Nic jsem neřekla ani mámě, ani
téměř dospělému synovi. Styděla jsem se za to, co se u nás doma děje, že s manželem i tak stále ještě jsem, že jsem
nenašla sílu a odvahu od něj odejít. Styděla jsem se přiznat, že se ho bojím.“ Takto a podobně znějí první slova obětí
domácího násilí, říká poradkyně intervenčního centra Respondeo.
Intervenční centrum Respondeo spolupracuje s osobami ohroženými domácím násilím. Nabízí psychosociální
poradenství, sociálně právní poradenství, nehmotnou podporu, doprovody i psychoterapie, vše bezplatně. První kontakt
často probíhá po telefonu, nebo osobně na pobočkách intervenčního centra – Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín. Klient
nemusí udávat své jméno. Termín osobní konzultace je vhodné domluvit předem, aby měla poradkyně časový prostor.
Najdete nás na adrese: Na Pustině 1068 (budova Kolárka, pod OD Tesco), Kolín, možné jsou i terénní konzultace.
Telefonické konzultace Po – Pá od 8,00 – 16,00 hod. tel. 776 561 895), obeti@respondeo.cz
Poskytovaná služba Intervenční centrum Respondeo je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji a městy
Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín a Mělník.

POČASÍ

Březen: 15. – 31. března 2018: v noci mráz, ráno 8° - 0°C, ve dne sněží, sníh však většinou roztává.
Duben: 3. 4. odpoledne 20°C, dále letní počasí, sucho. Ve dnech 20. – 22. 4. padají teplotní rekordy, je až 28°C. Nadále letní teploty a
sucho.
Květen: 17. 5. konečně prší!! V předchozích dnech pršelo všude kolem – máme pocit, že jen u nás neprší. Ledoví muži
přinesli jen mírné ochlazení – mrazíky nebyly. V noci na 23. 5. trochu prší, 29. 5. bouří téměř na celém území Čech – u nás nespadla
ani kapka. Teploty 25 - 30°C, kdo posekal trávu, téměř bez práce usušil seno. Usychá bohužel i tráva nastojato.
Červen: 1.6. odpoledne konečně přichází přeháňka. v dalších dnech na příjemný a přitom vydatný déšť není naděje. Na celém území
se tvoří bouřky, někde přicházejí i přívalové deště - Kostelec nad Černými lesy, Suchdol, u nás stále neprší.
Konečně jsme se dočkali i v Zásmukách: v sobotu 9. 6. v 17.00 zakončila vydatná přeháňka dětský den v Bažantnici, pršelo i v neděli
10.6. a v noci na 12. 6.
Co říkají pranostiky pro toto období? Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. Na mokrý duben – suchý červen. Naši předkové
suché a nadprůměrně teplé dubny asi nezažívali, protože do pranostik se promítá spíš nestálé a deštivé počasí. Když máj vláhy nedá,
červen se předá. Studený máj – v stodole ráj. Když se v máji blýská, sedlák si výská. Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. A
jak se letos vyplní nejznámější česká pranostika o Medardově kápi, která 40 dní kape? Uvidíme, letos nepršelo. Ač se to nezdá, stále
máme ještě jaro, letní slunovrat (první letní den) nastane letos 21. června v 12.08 hodin.
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SBĚRNÝ DVŮR ZÁSMUKY
Správu dvora provozuje a zajišťuje Město Zásmuky pro občany, kteří vlastní nemovitost na území města Zásmuky, obcí Nesměň,
Doubravčany, Sobočice a Vršice. Adresa: Riegrova 386, 281 44 Zásmuky, u Hasičské zbrojnice.
Do sběrného dvora můžete odvážet tyto druhy odpadů:
KOVY: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
OBJEMNÉ ODPADY: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety
VYŘAZENÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, pračky, vysavače, fény, kuchyňské
roboty apod.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mobilní sběr 2x ročně ve všech obcích patřících k Zásmukám, termín sběru je vždy hlášen místním rozhlasem a informace je
vyvěšena ve vývěsních skříňkách.
ULOŽENÍ POUŽITÝCH PNEUMATIK: poplatek za uložení 40,-Kč/ks
BIOODPADY: lehce rozložitelné biologické odpady z údržby zahrad např. tráva, padané ovoce, listí. Do kontejneru nepatří větve!
Provozní hodiny:
Středa 12:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00
Kontakt:
p. Libor Křížek, tel. č. 606 255 254

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Zámek Zásmuky – výstavní síň

Sklo a jeho podoby
Sklo historické, současné, technické, varné, skleněná bižuterie

29. června - 2. září 2018
soboty: 12 – 17 hodin, neděle: 10 – 17 hodin, vernisáž: 29. června 2018 od 17 hodin, vystoupí Patrik Stoupa
Výstava byla připravena za podpory skláren Kavalierglass a.s.

_________________________________________________________________________________________
Muzeum lidových staveb v Kouřimi vás zve na prázdninové národopisné pořady:
30. 6. Sladká sobota, 7. 7. Kovářská sobota, 14. 7. Cesty lnu a barvířství, 21. 7. Vypečená sobota, 28. 7. Sobota
s vůní dřeva, 4. 8. Hravá sobota, 11. 8. Voničková sobota, 18. 8. Dožínky.

Obec Drahobudice vás zve na oslavu 680 let obce a 120 let SDH Drahobudice,
která se koná v sobotu 23. 6. 2018 v areálu U Koupaliště.
Program: 9.00: slavnostní schůze, předání vyznamenání. 11.00: průvod obcí s hudbou a historickou stříkačkou s koňským spřežením.
12.00: položení květin u pomníku padlých, vysvěcení sochy Sv. Floriana. 14.00 – 18.00: výstava historické a současné techniky,
ukázky zásahů starodávných strojů, akční předvedení nového zásahového vozu, prezentace fotografií, program pro děti. 19.00:
večerní zábava, hraje kapela Unikát.
K této příležitosti vydala obec Drahobudice dvě knihy, budete si je moci zakoupit v Městské knihovně v Zásmukách.
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STARÉ POHLEDNICE - FOTOGRAFIE 9. díl
„Zasílám Vám do Zásmuckého zpravodaje fotografii, kterou se mi
podařilo sehnat. Není příliš kvalitní, ale o to cennější. Jedná se o
dům čp.29 na Kmochově náměstí. Fotografie není datována. V
roce 1931 žil v čp.29 řezník Karel Švejka (*1861) se svou
manželkou Annou (*1878). Snad se jedná o jeho rodinu. Možná, že
někdo pozná své předky.“
Mgr.. Michael Urban

Děkujeme panu Mgr. Urbanovi za přízeň - za originální a dosud
nezveřejněné pohlednice a fotografie našeho města, které nám
posílá. Foto vpravo: detail z fotografie vlevo. Všimněte si:
dospělí mají boty, děti jsou bosé.

JAROSLAVA HOLÁ: Z KRONIKY OBCE NESMĚŇ 4.DÍL
Různé podnikání obce a komunikace
V roce 1912 postavena byla při okresní silnici směrem k Zásmukám obecní vozová váha nákladem 1081 korun 45 hal.,
která jest velice potřebná všem občanům.
V roce 1919 stavěla obec silnici, která vede z okresní silnice Nesměňské směrem na východ k Jelčanům a spojuje silnici
Sobočicko – Vavřineckou. Silnice ta stavěla se po 3 léta ve třech částech a přispění okresu. Materiál dovážel se z lomu od
mlýna Nouzova. Po dostavění přejmul silnici okres Kouřimský do své správy.
Roku 1908 a 1909 postavena byla v Zásmukách škola obecná a měšťanská. na zakoupení místa a náklad stavby školy
obecné nesla obec Nesměňská v obnosu 63 772 korun 67 hal., který splatil se v několika letech s 500% přirážkou.
Polní nářadí a stroje
Z polního nářadí užívalo se od nepaměti dřevěných pluhů, tzv. veverčat se železnou radlicí a dřevěných bran se železnými
hřeby. Vozy byly též s dřevěnými nápravami, na něž mohlo býti naloženo 6 – 8q. Obilí rozsívalo se rukou na hrubou
brázdu a pak se jen zavláčelo. Válců nebylo. Secích strojů užívalo se asi od roku 1870.
Do roku 1880 užívalo se na dělání řezanky dobytku ručních stolic, což byla práce velmi zdlouhavá. Po tomto roku počaly
se vyráběti stroje s posunovacími válci, později výfukové a odhazující. První mláticí stroj zakoupili si zde 3 občané
dohromady a to bylo v roce 1965. Později pak asi v r. 1880 nastaly první mlátičky žentourové. Ovšem v dobách těchto
velkostatky užívaly již strojů parních. Po roce 1895 užívalo se mláticích garnitur benzinových a později pak elektrických.
Než nastaly stroje první, mlátilo se vše ručně cepama, tak že výmlat namnoze trval až do druhé sklizně obilí a někdo i také
zarovnal staré obilí novým. Žací stroje obilní, trávní a pohrabáče nastaly až po roce 1900.
Produkce rostlinná
Jelikož nebylo potřebného nářadí k obdělání půdy, vzdělávala se tato špatně. Pěstovala se pšenice, žito, ječmen, oves, len,
brambor a jetel, později pak po roce 170 začala se pěstovat cukrovka, která dovážela se do cukrovaru v Zásmukách,
později pak do Bečvár.
Poměry hospodářské
Poměry pro polní hospodářství nastaly příznivější, práce byla lépe placena, tak že pěstováním cukrovky dosti si vydělali
jak řemeslníci, tak i dělníci. Tím také počalo se užívati strojených hnojiv. Do této doby byla sklizeň úrody velice skrovná,
jelikož půda byla silně zaplevelená, mokrá, neprooraná, neb oralo se mělko. Oralo se na tzv. líchy tj. 8-10 brázd do jedné,
mezi těmito zůstaly rozhory, kam se stahovala voda. Po roce 1865 počala se cena obilí zvyšovati, pěstovaly se jetele,
přestalo se úhořiti. Před zmíněným tímto rokem při domkách v Nesměni pole nebyly. Do roku 1855 nebylo dovoleno od
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jednotlivých usedlostí pozemky odprodávati, až později, potom byl povolen prodej pozemků, pouze jen na odůvodněnou
žádost. Po roce 1864 byl odprodej pozemku volný. V chalupách ani ve statcích peněz nebylo ku zaopatření rodin,
pomáhalo se prodejem pozemků, které byly domkáři kupovány.
Statistika obce z roku 1848
V roku 1848 obec čítala 45 domů se 301 obyvateli, dle tehdejšího názvu
4 sedláci a to v číslech pop. 2,16,17,18, 5 půlsedláků a to v číslech pop. 1,19,24,25,34, 10 chalupníků a to v číslech pop.
4,5,9,22,37,38,39,40,41,42. ostatní byly domky.
V roce 1880 byly zakládány nové pozemkové knihy a Nesměni se dostalo nové označení domovních čísel, tak, že se
samotami Habr, Buda, Davídkov, Týnice dostoupil počet na 63 domů. V dřívějších dobách patříval Habr k Hryzelu, pak
chalupa v Nouzově a mlýn Davídkov k Barchovicům a Buda k Vavřinči. V roce 1890 čítala obec 66 popisných čísel se 456
obyvateli. V roce 1910 74 popisných čísel se 415 obyvateli. V posledním sčítání roku 1921 80 popisných čísel se 398
obyvateli a to: 188 mužů a 210 žen.
Historie obce
Historických zvláštností a památek obec nemá, pouze jest na obecním úřadě nově opravena účetní kniha z roku 1814 a
katastrální mapa, která se nachází ve velice chatrném stavu z roku 1841. Z této také byla situace obce do této knihy
okopírována. Mapu tu dala obec podlepiti plátnem, aby se alespoň z části zachránilo, co se zachrániti dá. V roce 1909 byl
odstraněn zbytek hráze v lese v rybníčkách pod Habrem.
Příště: 1. světová válka
Poznámka redakce: v tomto příspěvku ponecháváme původní stylistiku i pravopis kroniky.

VZPOMÍNÁME NA ŠKOLU. 20.díl

Vážení občané,
poslední školní fotografií bez jmen spolužáků se loučíme s touto rubrikou. Jedná se zřejmě o školní rok 1969/70. Třídního
učitele jste jistě všichni poznali – pan učitel a po určitou dobu i ředitel zásmucké školy Josef Krupička.
Podle nových pravidel na ochranu osobních údajů nelze bez souhlasu všech (žijících) zobrazených lidí uvádět jejich
jména a příjmení.
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Vážení čtenáři Zásmuckého zpravodaje,
přejeme vám krásnou dovolenou podle vašich
představ a dětem bezvadné prázdniny plné
pěkných zážitků.
redakce ZZ

Zásmucký zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Občasník Města Zásmuky. 2/18. Vydává Město Zásmuky,
Komenského 133, Zásmuky. Evidenční číslo MK ČR E 10634. IČO 00235954. Redakční rada: Ing. Věra Veselá, Mgr. Soňa
Součková, Anna Nouzáková, Jarmila Kulhánková. Vychází v nákladu 220 ks. Příspěvky přijímá Městská knihovna Zásmuky, tel. 321
796 234, knihovna.zasmuky@tiscali.cz. Příští číslo vyjde v polovině září 2018, uzávěrka 31. srpna 2018. Redakce si vyhrazuje právo
na krácení rukopisů nebo jejich neuveřejnění. Tisk vlastní.
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