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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
až budete číst tyto řádky, bude volební kampaň již
v plném proudu. Některým z Vás tento základní projev
demokracie nezevšední nikdy, někteří mají veškerých
voleb plné zuby. A protože se nejde zavděčit všem, a
z pozice starosty zvlášť, potěším spíše ty, kteří se o
komunální politiku zajímají a na volby se těší.
Jelikož nevlastním křišťálovou kouli a
budoucnost z hvězd také předpovídat neumím,
dovolím si možná naposledy se s Vámi podělit o
několik myšlenek z pozice starosty – výsady i
povinnosti, která mi byla většinou z Vás na minulé
čtyři roky svěřena. Sluší se poděkovat ještě jednou za
každý hlas, který mi umožnil prožít zajímavě celé
minulé volební období.
Také musím poděkovat všem zastupitelům,
kteří mi na sklonku roku 2014 vyjádřili důvěru. A o
tuto důvěru jsem se mohl po celé čtyři roky opírat.
Samozřejmě nebudu jmenovat, ale Vás devět
statečných a spolehlivých vytvořilo prostor, ve kterém

se i přes značné překážky podařilo naše město
posunout alespoň o kousek dopředu.
Dále si dovoluji doufat, že v příštím volebním období
z našeho města zmizí zavlečené „nešvary“ – zejména
podávání nesmyslných trestních oznámení na
kohokoli, či bezdůvodné skládání mandátů. Ke
kolegům zastupitelům bychom neměli přistupovat jako
k potencionálním zločincům, k hlasům voličů bychom
se neměli chovat jako k cáru papíru, který je možné
kdykoli zmuchlat a zahodit.
Skládám velkou poklonu těm, kteří se v této
sice bohaté, ale ošidné době rozhodli kandidovat do
zastupitelstva našeho města. Věřte, že není jednoduché
„být volen“, tak jako nebude jednoduché dobře zvolit.
Závěrem bych chtěl poslat touto cestou můj dík i všem
zaměstnancům úřadu, bez dobrého fungujícího zázemí
bychom společně ničeho nedosáhli.
S přáním hezkých podzimních předvolebních i
volebních dnů
Josef Krombholz

_______________________________________________________________________________________

Zásmuky sobota 15. září 2018
vpravo nahoře: mladí zásmučtí hasiči v akci
vlevo: sletová skladba Noty – MŠ Zásmuky
vpravo dole: mažoretky ze skupiny Vergillio,
Velký dechový orchestr Kolín – Dolní Chvatliny
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁSMUKY
se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018
Sídla volebních okrsků v Zásmukách a přilehlých obcích:
Zásmuky I:
městská knihovna, Za Zahrady 450, Zásmuky
Zásmuky II:
pečovatelská služba, Za Zahrady 450, Zásmuky
Doubravčany
hasičská zbrojnice Doubravčany
Nesměň
bývalá prodejna, Nesměň 23
Sobočice
klubovna, Za Zahrady 450, Zásmuky

_______________________________________________________________________________________

Kandidátní listiny:
53 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PhDr. Marta Vaňková MBA, Zásmuky, vedoucí domova seniorů, 42 let, bez politické příslušnosti
Mgr. Josef Krombholz, Doubravčany, starosta města, 52 let, bez politické příslušnosti
Libor Skala, Zásmuky, stavbyvedoucí, 45 let, bez politické příslušnosti
Kateřina Trmalová, Zásmuky, lektorka anglického jazyka, 35 let, bez politické příslušnosti
Libor Křížek, Zásmuky, vedoucí skladu, 51 let, bez politické příslušnosti
Renata Novotná, Zásmuky, administrativní pracovnice, 29 let, bez politické příslušnosti
Bc. Radka Nouzáková, Nesměň, dispečer kamionové dopravy, 29 let, bez politické příslušnosti
Zuzana Krejzová, Zásmuky, kadeřnice na MD, 30 let, bez politické příslušnosti
Karel Novák, Zásmuky, důchodce, 74 let, bez politické příslušnosti
Mgr. Dana Zářecká, Zásmuky, učitelka, 52 let, bez politické příslušnosti
Mgr. Jarmila Křápová, Zásmuky, ředitelka MŠ, 49 let, bez politické příslušnosti
Vladimír Votava, Zásmuky, důchodce, 67 let, bez politické příslušnosti
Václav Endršt, Nesměň, pracující důchodce, 66 let, ODS
Marie Masopustová, Zásmuky, vychovatelka v ŠD, 59 let, bez politické příslušnosti
Ing. Věra Veselá, Nesměň, učitelka, 59 let, ODS
387 SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

JUDr. Jindřiška Václavů, Zásmuky, právnička, 62 let, bez politické příslušnosti
Jaroslav Píša, Zásmuky, státní zaměstnanec, 61 let, bez politické příslušnosti
Jaroslav Abík, Zásmuky, OSVČ, 35 let, bez politické příslušnosti
Aleš Vendl, Zásmuky, OSVČ, 46 let, bez politické příslušnosti
Michal Chadima, Doubravčany, OSVČ, 43 let, bez politické příslušnosti
Bc. Luděk Šišák, Zásmuky, komerční analytik a oblastní manažer, 38 let, bez politické příslušnosti
Josef Vyskočil, Zásmuky, technik, 41 let, bez politické příslušnosti
Jaroslav Švarc, Zásmuky, OSVČ, 49 let, bez politické příslušnosti
Ladislav Chábera, Vršice, státní zaměstnanec, 67 let, bez politické příslušnosti
Ladislav Skočdopole, Zásmuky, OSVČ, 57 let, Komunistická strana Čech a Moravy
Josef Vyskočil, Zásmuky, technik, 70 let, Komunistická strana Čech a Moravy
Jaroslav Abík, Zásmuky, OSVČ, 59 let, bez politické příslušnosti
Josef Chadima, Doubravčany, OSVČ, 21 let, bez politické příslušnosti
Hana Kobiánová, Zásmuky, dělnice, 66 let, Komunistická strana Čech a Moravy
Vladimír Zelený, Zásmuky, technik, 76 let, Komunistická strana Čech a Moravy
901 ZÁSMUCKÝ SPOLEK

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7
8.

Markéta Michálková, Zásmuky, finanční účetní, administrativa, 42 let, bez politické příslušnosti
Ing. Lukáš Bernard, Zásmuky, projektový manažer v oboru dotací, 27 let, bez politické příslušnosti
Jakub Veselý, Zásmuky, obchodní ředitel, 38 let, bez politické příslušnosti
Jakub Jaroš, Zásmuky, podnikatel v oboru dotačního poradenství, 33 let, bez politické příslušnosti
Libor Skala, Zásmuky, rozpočtář staveb, 24 let, bez politické příslušnosti
Pavel Králík, Sobočice, obchodní zástupce, 46 let, bez politické příslušnosti
Pavel Žoha, Zásmuky, projektový manažer v oblasti elektro, 39 let, bez politické příslušnosti
Milan Římek, Zásmuky, státní zaměstnanec, 33 let, bez politické příslušnosti
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jiří Michálek, Zásmuky, podnikatel v oboru kovovýroby, 42 let, bez politické příslušnosti
Václav Jindra, Zásmuky, podnikatel v oboru zámečnictví, 46 let, bez politické příslušnosti
Martin Vaněk, Zásmuky, zámečník, 43 let, bez politické příslušnosti
Ondřej Bašek, Zásmuky, automechanik, 25 let, bez politické příslušnosti
Roman Mašín, Zásmuky, řidič, 43 let, bez politické příslušnosti
Jaroslav Vlach, Zásmuky, podnikatel v oboru stavebnictví, 38 let, bez politické příslušnosti
Martin Mašín, Zásmuky, rozpočtář staveb, 31 let, bez politické příslušnosti
902 PRO ZÁSMUCKO 2018

1.

Marek Beneš, Zásmuky, vedoucí odboru MěÚ, 47 let, bez politické příslušnosti

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ing. Milan Petr, Zásmuky, referent MěÚ, 40 let, bez politické příslušnosti
Ing. Jana Humlová, Sobočice, projekt manažer, 34 let, bez politické příslušnosti
Tomáš Stehlík, Zásmuky, malíř, 52 let, bez politické příslušnosti
Martin Matoušek, Doubravčany, skladník, 36 let, bez politické příslušnosti
Petr Špitálník, Nesměň, referent OSMU MÚ Kolín, bez politické příslušnosti
Stanislav Šusta, Zásmuky, důchodce, 67 let, bez politické příslušnosti
Josef Adámek, Zásmuky, důchodce, 70 let, bez politické příslušnosti
Ing. Bc. Renáta Fousová, DiS., Zásmuky, na rodičovské dovolení, 38 let, bez politické příslušnosti
Petr Terč, Zásmuky, OSVČ, 50 let, bez politické příslušnosti
Mgr. Martin Adamec, Zásmuky, sociální pracovník, 57 let, bez politické příslušnosti
Václav Mrázek, Zásmuky, důchodce, 65 let, bez politické příslušnosti
Alice Heuschneiderová, Sobočice, vědecký pracovník, 45 let, bez politické příslušnosti
Zita Terčová, Zásmuky, v domácnosti, 45 let, bez politické příslušnosti
Martin Huml, Sobočice, jednatel, 49 let, bez politické příslušnosti

11.
12.
13.
14.
15.

ŠKOLY

Nový začátek v mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda a to znamená
jediné: Můžeme se těšit do školky. Celý
srpen byla mateřská škola uzavřena, a tak
se budoval nový chodník na naší zahradě.
Byly odstraněny staré a nebezpečně
vyčnívající panely a položena nová
zámková dlažba. Nyní se děti mohou
radovat z pěkně upravené cesty, protože ji
mohou využívat i pro jízdu na tříkolkách
a koloběžkách. Za poskytnuté finanční
prostředky děkujeme zřizovateli Městu
Zásmuky.
V pondělí 3. 9. 2018 jsme zahájili nový
školní rok. Přivítali jsme mezi sebou
třicet čtyři nových dětí, pro které nástup
do školky znamená nový začátek. Jako vždy máme v plánu spoustu akcí, jež budou doplňovat náš školní vzdělávací
program s názvem Putování se sluníčkem. Děti se mohou těšit na různá divadelní představení přímo v mateřské škole.
Čeká nás spoustu tematických oslav, při nichž se spojí všechny naše třídy. Plánujeme například Bramborový den,
Halloween s přespáním ve školce, příchod čerta a Mikuláše a v neposlední řadě i Vánoce. Pro starší děti nabízíme
plavání, školku v přírodě, angličtinu i pohybové, výtvarné a hudební aktivity. Do podzimního tvořivého odpoledne a
některých dalších akcí se budeme snažit zapojit i rodiče. Školní projekt zaměřený na rozvoj environmentální výchovy
bude mít za úkol upevňovat povědomí dětí o ochraně přírody a životního prostředí.

V měsíci srpnu jsme také ukončili dotační program Šablony pro MŠ Zásmuky a díky němu jsme získali
nové vzdělávací pomůcky a mobilní interaktivní tabuli 3panel.
Úspěšný školní rok se spokojenými dětmi i rodiči je naším hlavním cílem.
J. Křápová
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LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Je tu září a po dvou měsících výletů a her škola zase zavolala.
- I letos zahajujeme nový školní rok s dvěma třídami prvňáčků ( 49 žáčků), 1.A Jana Jarošová (na fotografii vpravo,
1.B Hana Škarková vlevo).
- Jen co se děti rozběhly na prázdniny, škola ožila opět, tentokrát řemeslníky. Děkujeme Městu Zásmuky za
financování výměny zbylých oken včetně žaluzií, tentokrát směrem do zahrady.
- Z vlastních zdrojů byly vyměněny podlahy v sedmi třídách, další třídy byly dovybaveny novým nábytkem, do třídy
v přízemí byla nainstalována další interaktivní tabule. Ve všech třídách na 1. patře máme nová umyvadla a obklady.
- Na zahradě se dokončuje přírodovědná třída.
- Hned v prvním týdnu navštívily třídy 1. stupně výstavu skla na zámku v Zásmukách se zajímavým povídáním paní
Skyvové.
- Třetí třídy zahájily 13. 9. plavecký výcvik (10 lekcí) v kolínském bazéně.
- V týdnu od 1. do 8. 10. proběhne na naší škole opět sběr papíru. Moc děkujeme všem rodičům za pomoc a
spolupráci, díky které shromáždíme vždy opravdu chvályhodné množství tak potřebné suroviny.
- V říjnu se rozjíždějí preventivní programy, 8. a 9. třídy se chystají na Noc vědců do Slaného, deváťáci navštíví Úřad
práce v Kolíně, máme objednaná zajímavá představení v kolínském divadle. Tyto a další akce podrobněji zhodnotíme
v příštím Zásmuckém zpravodaji.
Přejeme krásné babí léto i příjemný podzim a všem našim žákům úspěšný školní rok.
Soňa Součková

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁSMUKY
Zveme Vás na výlet do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech, který se koná ve čtvrtek 20. září 2018. Odjezd je v 7.30,
návrat v odpoledních hodinách. Cena zájezdu činí 300 Kč (autobus + vstupenka )
Připomínáme, že se po prázdninové přestávce opět scházíme každou středu od 14.00 k přátelskému posezení
v pečovatelské službě. Přijďte mezi nás, rádi Vás přivítáme.
Olina, Dáša, Eva

MĚSTSKÁ KNIHOVNA informuje
V pátek 5. října 2018 bude zavřeno z důvodu konání voleb v prostorách knihovny.
Akce:
V knihovně si můžete zakoupit knížky, které letos vydala Obec Drahobudice: 120 let sboru dobrovolných hasičů, 680
let obce (40 Kč), Anna a Josef Veselých: Drahobudice v přehledu událostí (40 Kč).
Podzimní přátelská burza: příjem zboží: 19. 9., 20. 9., 21. 9., prodej zboží: sobota 22. 9. 8.00 – 11.00, 24. 9. – 26. 9.
Výstava Osudové osmičkové roky na Zásmucku :1. – 31. října 2018 se soutěží pro děti o knižní ceny.
Týden knihoven: 8. – 12. října 2018 : Přihlašování nových čtenářů zdarma, amnestie dlužníků, 2 komentované
procházky městem za historií a slavnými rodáky – 9. a 11. října v odpoledních hodinách, čas bude ještě upřesněn.
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov: příjem věcí: 1. – 3. listopadu 2018.
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MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
Vážení čtenáři,
Prázdniny jsou za námi a zvládli jsme
i tábor Trosky 2018 v blízkosti obce
Sobotka v Českém ráji. Místo je
pěkné, ale příprava tábořiště, posečení a montáž
nových stanů nám o prázdninách zabrala
spoustu času. Moc děkujeme Standovi
Škrovánovi, že nám poskytl krásné místo
k táboření. Věříme, že se na tábořiště u Sobotky
zase za rok vrátíme. Nyní se již připravujeme na
nové zahájení přírodovědného kroužku Šestka.
V září probíhá nábor dětí a v letošním roce bude
otevřen kroužek i pro prvňáčky. Další skupinu
dětí z Šestky tvoří skupina ze třetí a čtvrté třídy.
Info rodiče najdou v seznamu kroužků v ZŠ
Zásmuky. Nejstarší absolventi kroužku nám již
letos téměř všichni odešli na střední školu, tak u
nás v letošním roce nastává výraznější generační
výměna. Dny určené pro činnost kroužku rozdělíme na úterý a pátek, abychom se navzájem při výuce nerušili.
Z dalších akcí finišujeme s dokončením projektu na zahradě ZŠ Zásmuky (bylinkového záhonku, hmyzoviště, jezírka,
venkovní učebny). Na projektu pomáhají naši členové, lektoři z kroužku, šikovní učitelé a personál školy. Do
dokončení před otevřením zapojíme i žáky ZŠ a děti z kroužku. Jsme rádi, že to máme z klubovny blízko, rychle tam
dojdeme a využijeme optimálně čas 1,5 h, který máme na kroužek stanovený. Závěrem našeho článku přejeme dětem,
rodičům a všem našim pomocníkům úspěšný start do školního roku a klidné babí léto.
Ing. Milan Petr

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
Rekonstrukce obecního domu v Nesměni
V průběhu července 2018 proběhla na obecním /
kulturním domě v Nesměni plánovaná výměna oken a
vchodových dveří. Následné práce, jako opravy stěn,
výmalba atd., byly po společné domluvě ponechány zcela v
režii občanů Nesměně. Do plnění budovatelského záměru
jsme se vrhli jednu z prázdninových sobot 11. 8. 2018. Ačkoli
slova pana starosty zněla jasně: „není třeba se pouštět do
žádných větších akcí….", nebyli bychom to ani my, abychom
něco ponechali v původním, zaprášeném a oku nelíbivém
stavu. Naše nadšení neustávalo ani třetí brigádnický víkend
25. 8. 2018, kdy jsme vše zakončili výmalbou volební

místnosti a slavnostním "kroužkováním" záclon. Díky
patří tedy nejen MěÚ Zásmuky za finanční podporu, ale
hlavně místním mužům za veškeré malířské, štukatérské,
místy až sochařské práce a ženám, které se postaraly
nejen o úklid, morální podporu mužů, ale hlavně luxusní
třívíkendový catering.
Nyní je nám ctí vás pozvat na znovuotevření kulturního
domu v Nesměni, které se bude konat 22. 9. 2018 od
15:00. Těšit se můžete nejen na dobré jídlo a pití, ale i
sportovní vyžití a hlavně fajn partu Nesměňáků. Foto:
Rekonstrukce proběhla OK, i když věkový průměr
pracovníků byl nízký. ☺
S díky Radka Nouzáková
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Holubí pátrání
K babičce na zahradu přiletěl holub. Byl hrozně zvědavý a přišel až do kuchyně. Babička ho vyfotila a chytila. Zjistila, že má na
nohách dva kroužky. Zelený a červený s číslem 438. Byl to poštovní holub.
Když jsme se sestrou přijeli na prázdniny do Zásmuk, tak jsme začali pátrat, komu holub patří. Nad jedním domem
v ulici Za Zahrady létalo hejno bílých holubů. Já jsem křičel: „To je ono, tam zazvoníme!!!“
Otevřel nám pan Mašín. Ukázali jsme mu fotografii holuba i číslo, ale jeho nebyl. Pozval nás podívat se na jeho
holuby. Tolik holubů jsem ještě neviděl. Pan Mašín nám řekl, že holubi nemají jména. Na nohách mají kroužky
s číslem a ukázal nám, jak se kroužkují. Poštovní holub se odveze daleko od domova a on sám najde cestu domů.
Viděli jsme zvláštní hodiny, které změří, kdy holub přiletí. Náš holub č. 438 asi zabloudil. Jednou bych chtěl vidět, jak
se holub vrací ze své cesty.
Matouš Vild, 9 let

PŘÍSPĚVKY VOLEBNÍCH STRAN A USKUPENÍ – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit jménem volebního uskupení Pro Zásmucko 2018. V termínu 5. a 6. října 2018 se ve všech
obcích naší republiky konají komunální volby, ve kterých si občané volí zastupitele na příští období 4 let. Jak je již
v Zásmukách dlouholetou tradicí, tak zde kandidují především nezávislí kandidáti, osobnosti veřejného života, které
všichni občané znají a mají k nim obecně důvěru. Naši kandidáti mají zkušenosti nejen z veřejné správy, správy
majetku obcí, úseku financí a sociální sféry, podnikatelského prostředí i dělnických a technických profesí.
Nezapomínáme na důchodce a maminky na rodičovské dovolené. Na volebním lístku našeho sdružení Pro Zásmucko
2018 naleznete zástupce všech přidružených částí města Zásmuky. Bližší informace naleznete na webových
stránkách: https://pro-zasmucko-2018.webnode.cz/.
Rádi bychom navázali na naše cíle z předchozího období, ale místo hádek chceme pracovat pro občany a po
vzájemném dialogu navrhujeme poměrné zastoupení všech stran v radě města Zásmuky.
Naším heslem je "Co chceme s Vaší podporou dokázat"
VOLEBNÍ PROGRAM 2018 - 2022
Zavedení spolupráce s občany-> chceme zavést otevřený úřad pro všechny návrhy občanů; kdo se ptá a navrhuje
nové věci, není stěžovatel, odpovíme; -> chceme mluvit s občany, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu.
Řešení projektové připravenosti pro následnou realizaci k zajištění zásobování města vodou a všech
přidružených obcí-> s ohledem na aktuální sucho je naší prioritou se zaměřit na řešení zásobování pitnou vodou.
Rozšíření kapacity mateřské školy, základní školy a družiny
-> podporujeme rozvoj vzdělávání v MŠ a ZŠ Zásmuky, nové vybavení k rozšíření výuky; řešení kapacity mateřské
školky a základní školy; rozvoj aktivit dětí v družině.
Podpora organizací zajišťující sociální služby občanům
-> pečovatelská služba, podporujeme rozvoj programů pro seniory a handicapované.
Finanční a materiální podpora spolků-> podporujeme spolkovou činnost (Sokola, hasičů, myslivců, fotbalistů,
kynologů, včelařů, ochránců přírody apod.) v našem městě a vážíme si Vaší práce, -> podporujeme sportovní a
zájmové aktivity dětí a teenagerů.
Rozvoj města a okolních obcí-> podporujeme regionální rozvoj města a jeho částí (chceme, aby si občané Zásmuk,
Nesměně, Vršic, Sobočic mohli navrhnout k výstavbě malé projekty ve svém okolí) -> zajištění přístupu do volné
krajiny a zvyšovaní úrovně životního prostředí, revitalizace náměstí -> rozšíření webu města o aplikaci "Lepší
místo" - aktivní zapojení občanů do řešení problému v okolí.
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Zajištění projektové připravenosti pro následné získání dotací vč. kompletního zveřejnění uzavřených smluv a
zakázek města-> transparentní vedení veřejných zakázek je základem dobrého hospodaření města.
Kulturní akce-> podpora kulturních akcí -> Pouť na parku; nové kulturní a sportovní aktivity pro děti a mládež->
rozšíření mobiliáře města o nové prvky vhodné pro využití volného času teenagerů v rizikových lokalitách u kostela,
lesní posilovna v Bažantnici.
Zvýšit úroveň bezpečnosti dopravní infrastruktury města a jeho částí-> zrealizovat nejrizikovější část
bezpečnostní dopravní studie na průtahu městem a v Doubravčanech -> opravy povrchů komunikací v havarijním
stavu, revize mostu v Nesměni.
Odpadové hospodářství a dokončení sanace Vlčí důl bez dalších nákladů-> zhodnocení aktuálního nastavení->
placení za odpady, dle objemu vyprodukovaného odpadu.
Finance a ostatní-> zřízení bankomatu pro občany, bankomat je pro město naší velikosti nutností -> řešení otevírací
doby pobočky České pošty dle potřeb občanů-> podpora rozvoje bydlení na další období.
Děkujeme za Vaši podporu
Marek Beneš, Ing. Milan Petr, Ing. Jana Humlová, Tomáš Stehlík, Martin Matoušek, Petr Špitálník, Stanislav Šusta,
Josef Adámek, Ing. Renáta Fousová, Petr Terč, Mgr. Martin Adamec, Václav Mrázek, Alice Heuschneiderová, Zita
Terčová a Martin Huml

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení čtenáři,
letošním suchu je všem jasné, že klimatické změny
nadešel opět čas, který nás nutí neoslovovat
budou doléhat i na život v našich obcích a je třeba na
Vás jako spoluobčanky či spoluobčany, ale zejména
ně reagovat. Například některými občany neustále
jako voliče. Jsem rád, že místní sdružení ODS a
hanobená akce obnovy rybníka v bažantnici se optikou
nezávislí kandidáti sestavilo velmi kvalitní tým, který
současné doby jeví jako velmi prozíravý tah.
Vám má pro nadcházející volby co nabídnout.
Původně jsem měl v plánu zhodnotit věci, které jsme si
Jsem přesvědčen, že se nám podařilo najít zajímavé,
naplánovali před čtyřmi lety. Vzhledem k množství
nové a perspektivní tváře, které samozřejmě doplňují
drobných zlepšení, které se nám podařilo realizovat, to
již zkušení a dlouholetou prací pro město prověření
není možné. Mohl bych začít – tak jako v životě kolegové. Určitě až volby naznačí, zda naše úsilí
školkou, přejít na školu, hasičskou zbrojnici, knihovnu,
v minulém volebním období, kdy jsme měli tu čest
úřad, podporu pečovatelské služby a všech spolků.
prostřednictvím Vašich hlasů nést hlavní díl
Nakonec i ten hřbitov jsme se snažili zkrášlit.
odpovědnosti za rozvoj našeho nejbližšího okolí, bylo
Samozřejmě kriticky přiznávám, že se některé věci ne
dostatečné. Až Vaše volba prověří, zda jsme byli
zcela povedly – ale tak už to v životě bývá u každého
úspěšní. Nemáme se kam skrýt, kam uhnout,
z nás. Pro mé svědomí je velmi blahodárný fakt, že
cyklistickou terminologií řečeno jsme již na špičce
když jsem se dokázal povznést nad zdůrazňování
pelotonu těch, kteří soutěží o Vaše hlasy, sedm
dosažených úspěchů, nemusím „pitvat“ to, co se
volebních období. Je těžké se až na čelo dostat, ale
nestihlo či nevydařilo.
protože tam většinou dost fouká, je ještě těžší se
Myslím, že nastal čas, po trošku bouřlivějším minulém
vepředu udržet. Vím naprosto jistě, že i letos – poosmé
volebním období, pro zklidnění. Čas, ve kterém bude
- na to prostě zase máme kvalitní tým.
potřeba dotáhnout spoustu rozpracovaných projektů,
Nemá cenu Vás unavovat předvolebními sliby. Kdo
které mi leží v kanceláři v papírové podobě, do fáze
chce znát náš program, stačí si otevřít webové stránky
realizace. Čas, který nám nabízí ještě spoustu relativní
města Zásmuky a vše se dozví. Platný Strategický plán
hojnosti, který je třeba vyplnit prací, nikoli nikam
rozvoje, jehož jsme hlavními autory, se budeme
nevedoucím hašteřením.
neustále snažit plnit, případně rozvíjet o jakékoli dobré
Závěrem mi dovolte Vám popřát opět šťastnou ruku
nápady. V dnešním systému, kde je rozvoj obcí
při letošních volbách. Připojím osobní přání a budu
bohužel založen zejména na čerpání dotací, nelze vše
doufat, že nám na kandidátce ODS Vašimi hlasy další
naplánovat – někdy je nutné umět i trochu
práci na radnici umožníte.
improvizovat. Takže ač máme k dotacím většinou
kritický vztah, víme, že se bez aktivního čerpání
Hezké a pohodové volební dny Vám přeje Mgr. Josef
dodatečných finančních prostředků z jakýchkoli fondů
Krombholz, starosta města Zásmuky,
neobejdeme.
s podporou místního sdružení ODS a nezávislých
Přečetl jsem si program všech kandidujících stran
kandidátů na společné kandidátce.
v Zásmukách a upřímně řečeno, příliš se neliší. A to je
dobře. Po povodních před několika málo lety a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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abychom dostáli i původnímu účelu založení
Zásmuckého spolku. Dalšími členy našeho týmu a
zároveň kandidáty jsou Martin Vaněk, Pavel Králík,
Jakub Veselý, Ondřej Bašek, Milan Římek, Pavel
Žoha a Jaroslav Vlach.
Náš volební program obsahuje celkem 24 bodů.
Všechny jsou důležité bez ohledu na jejich pořadí a
zaměření. Jedná se například o zvýšení kapacity
základní školy formou přístavby, zajištění
bankomatu,
opravení
nejvíce
poškozených
komunikací, zvýšení bezpečnosti na hlavním
průtahu i vedlejších komunikacích, dokončení
odstranění staré ekologické zátěže ve Vlčím dole,
dostavění kanalizace v Zásmukách, zajištění
projektové přípravy na vybudování vodovodu a
ČOV v Sobočicích a projektové přípravy na
odkanalizování a vybudování vodovodu v Nesměni
a postupné zrealizování mnoha dalších neméně
důležitých projektů.
Ve volebním programu záměrně neuvádíme
pořádání kulturních a společenských akcí jak pro
děti tak i pro dospělé, protože to považujeme za
samozřejmé
a
jasně
vyplývající
z podstaty
Zásmuckého spolku. Věříme, že to s naším týmem a
Vaší podporou u voleb můžeme dokázat.

Vážení spoluobčané.
Letos jsme společně s Jiřím Michálkem a Jakubem
Jarošem založili Zásmucký spolek za účelem oživení
kulturního a společenského života v našem městě. A
vzhledem k tomu, že nás 5. a 6. října 2018 čekají volby
do Zastupitelstva města Zásmuky a přidružených obcí,
sestavili jsme pod hlavičkou Zásmuckého spolku tým
kandidátů, kteří mohou svými schopnostmi a
zkušenostmi přispět k rozvoji Zásmuk i jako
zastupitelé města.
Průměrný věk našich kandidátů za Zásmucký
spolek je 36,5 roku. Jsme mladí, odhodlaní, s vizí
lepších Zásmuk a chutí pro to něco udělat. Jsme si
také vědomi, že to, co našemu městu chybí, jsou
peníze. Je tedy především potřeba zefektivnit čerpání
evropských, národních a krajských dotací. Naši
kandidáti Jakub Jaroš a Ing. Lukáš Bernard se
specializují na získávání dotací pro malé obce a města
a proto mohou být obrovským přínosem pro zlepšení
financování nejen stěžejních projektů. Mezi našimi
kandidáty za Zásmucký spolek jsou také členové SDH
Zásmuky, jmenovitě Roman Mašín, Martin Mašín a
Libor Skala a člen TJ Sokol Zásmuky Václav Jindra.
Již nyní tedy spolupracujeme s místními spolky a brzy
se můžete těšit na další společně pořádané akce,

Děláme to pro nás pro všechny.
Více informací včetně volebního programu a
kompletní kandidátky naleznete na stránkách
www.zasmucky-spolek.cz nebo nám můžete
zavolat na číslo 730 103 294, na kterém Vám
rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Za Sdružení nezávislých kandidátů
Zásmucký spolek Markéta Michálková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SDRUŽENÍ KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ:
Vážené spoluobčanky a spoluobčané,
v novém volebním období si klademe za cíl navázat na to úspěšné, které právě končí a proběhlo za aktivní účasti
našich zástupců ve vedení města.
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Chceme se nadále aktivně podílet na správě města a jeho dalším rozvoji. Především podporou akcí a úkolů, které
přispějí k zlepšení života nás občanů a také k rozvoji města a obcí k němu připojených. Naše snahy zaměříme na
podporu činnosti spolku a zájmových sdružení. Zvláštní pozornost chceme věnovat aktivitám dětí a mládeže.
Jsme si vědomi toho, že zdroje finančních prostředků do rozpočtu města od státu se pravděpodobně ani v tomto právě
přicházejícím volebním období nebudou nijak výrazně navyšovat. Přesto nepodpoříme taková řešení, která by vedla
ke zvyšování daní, místních poplatků či zbytečnému zdražováním služeb, tedy navyšovat příjmy města navýšením
daňové zátěže Vás, našich spoluobčanů.
Podporu si především zaslouží dokončení výstavby vodovodu, tím se umožní zásobování všech domácností
v Zásmukách pitnou vodou z veřejného zdroje. S tím také souvisí dokončení výstavby veřejné kanalizační sítě tak, aby
došlo v Zásmukách k připojení všech domácností a byla tak zajištěna ekologická likvidace odpadních vod na ČOV.
Podpoříme rozšíření veřejné zeleně, zlepšení její údržby, výsadbu stromů a okrasných keřů, jednak osázením nových
ploch a obnovou těch stávajících, včetně výměny přestárlých stromů.
Podpoříme přípravu a zajištění financování dokončení stavby modernizace a revitalizace Komenského náměstí
v Zásmukách.
Ve větší míře se zaměříme také na to, aby Zásmuky nadále zůstaly bezpečným městem jak pro jeho obyvatele, tak
jejich majetek.
Jsme přesvědčeni, že podporou jmenovaných akcí přispějeme k rozvoji našeho města. Města, ve kterém máme všichni
svůj domov a chceme, aby bylo přitažlivé nejen pro nás, kteří v něm dlouhodobě žijeme, ale také pro další nové
spoluobčany.
Jindřiška Václavů

POČASÍ
Červenec: stále vysoké teploty, kolem 30°C, pouze 16. 8. přeháňka a 21.7. večer mírný deštík. 23. – 28. 7. teploty nad 30°C.
V pondělí 30.7 34°C, v úterý 31. 7. padl teplotní rekord: v Řeži u Prahy naměřili 37,6°C, ve středních Čechách obyvatele dusí
přízemní ozón, byla vyhlášena smogová situace. Předpověď na srpen: tropické teploty a sucho.
Srpen: na celém území panují supertropy – teploty se pohybují kolem 35°C. Traduje se, že na zásmuckou porcinkuli alespoň
jeden den prší, v neděli 5.8. odpoledne vyhnala návštěvníky poutě ze zámku silnější přeháňka. Z důvodu výstrahy - vysokého
nebezpečí požárů se nekonal se ani tradiční ohňostroj. V následujících dnech stále teploty kolem 35°C, jsou tropické noci, špatně
se spí, někde už dochází voda ve studních, tráva je vyschlá, zvířata nemají pastvu. Situace je kritická, v potocích neteče voda,
pamatuje vůbec někdo vyschlý rybníček Mlýnek v Bečvárech? Vlnu veder ukončil až drobný noční deštík z 23. na 24. 8., 30. 8.
v poledne přišla přeháňka a v noci z 31. 8. konečně příjemně napršelo.
Září: 1. 9. poprchávalo a mrholilo, večer byla bouřka. Vyčistil se vzduch a teploty se nadále pohybují kolem 25°C. Kolem 11. září
už je opět sucho, teploty atakují třicítku. Ráno 14. 9. drobně prší.
Pranostiky: Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Jaké počasí Jiljí (1. září) ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje. Když
na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí. Neprší-li o Marie narození (8. září), bude suchý podzim. Panny Marie narození –
vlaštoviček rozloučení.
„Sucho v roce 1921. Rok 1921 sliboval dobrou úrodu. Leč začátkem července udeřila veliká vedra, jež se prodloužila až do
měsíce září. Toto katastrofální sucho poškodilo značně kultury bramborové a řepové. Jeden metrický cent bramborů průmyslových
prodával se za 120 – 130 Kč. Následky sucha a jím způsobený nedostatek píce měl za následek výprodej chlévů a změny na
masovém trhu. Trh tuků stál ve znamení stálého stoupání cen. Zdroj: Pamětní kniha města Zásmuky.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Doubravčany 29. září 2018
15.30 Mše svatá u kapličky
v Doubravčanech
Muzeum lidových staveb
Kouřim: Svatohavelské posvícení
21. 10., Svatomikulášská obchůzka
2. 12. 2018
____________________________
Na snímcích:
Staročeské posvícení: Sokolovna Zásmuky 13. září 2018, pořádal Domov Buda i pro Domovy v okolí, jako host vystoupila
Petra Černocká s doprovodem – manželem Jiřím Pracným.
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STARÉ POHLEDNICE 10. díl

„Na cestě do Chrudimě zastavil se dne15. června 1920 pan president republiky v našem městě v průvodu kancléře Dr. Šámala,
vyslance Osuského, ministra Habrmana, senátora spisovatele Jiráska, generála Pellé, generálního inspektora S. Machara,
odborového přednosty Jar. Kvapila. Domy a veřejné budovy byly ozdobeny prapory v barvách národních. Rozsáhlé náměstí bylo
již od 8. hodiny naplněno nepřehlednými zástupy lidu místního i okolního. Pan president přijel po 9. hodině do města. Za zvuků
hudby hrající obě naše hymny národní a za velikých ovací shromážděného obecenstva vystoupil pan president a jeho družina
z automobilů. Žákyně měšťanské školy Vlasta Vendlová přednesla uvítací proslov a podala panu presidentovi kytici. Za městskou
radu a obyvatelstvo pozdravil pana presidenta starosta města pan Václav Vendl, který zdůraznil radost obyvatelstva, že může
uvítat pana presidenta a osvědčiti mu svoji úctu, oddanost a lásku……“ Citováno Z Pamětní knihy města Zásmuky. Fotografie
zaslal do Zásmuckého zpravodaje Mgr. Bc. Michael Urban – pan prezident je na snímcích označen hvězdičkou.
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JAROSLAVA HOLÁ: Z KRONIKY OBCE NESMĚŇ 5.DÍL

Válka světová 1914 - 1918
Bylo ro roku 1914 v neděli dne 26. července na sv. Annu
dopoledne v 11 hodin, kdy přijel na automobilu od c.k.
okresního hejtmanství úředník, který přinesl žalostnou zprávu
do obce, odevzdal totiž starostovi Františku Ulrichovi vyhlášku
nařízení mobilizačního ku vyvěšení. Tu nastal v obci šílený
zmatek. Lidé vycházeli ze svých obydlí na náves, kupili se
v hloučky a ptal se jeden druhého, co se stalo. Za půl hodiny
potvrdila vyvěšená vyhláška, že nastal stav mobilizační. Veškeré
mužstvo patřící k vojsku druhý den po vyhlášení této vyhlášky
odebíralo se ku svým oddílům, loučíce se se svými milými, tak,
že ani jedny oči neušetřily se slz. Kdo viděl a zažil žalostný
dojem, jaký byl tento, nezapomene jej nikdo po celý život. Dne
2. srpna téhož roku odbývána byla přehlídka koní v Kolíně ku
kteréž se museli veškeré koně ze všech obcí předvésti a které
uznáni byli za schopné, dopraveni byli ihned k vojenským
oddílům. Obci Nesměňské nařízeno bylo, aby dodala ihned 50q
ovsa. Dne 15. srpna dle nařízení musela obec dodati 6 párů
koní k vojenským příspřežím opatřenými vozy, krmivem a 6
lidmi k tomu způsobilými. Troje spřežení z Kolína bylo
navráceno zpět. Ostatní byly poslány za vojskem, které se již
více nevrátily.
Domobrana
Do konce měsíce srpna povolána byla do zbraně domobrana ve
stáří až 42 let. Nato v měsíci září konaly se odvody 19ti letých
mladíků a pak v měsíci říjnu následovaly odvody 50ti letých.
Odvody ostatního odrostlého mužstva konány byly v roce neb
v půllétě dle potřeby až do ukončení války. Koní taktéž.
Nedostatek pracovních sil
Při polním hospodářství se nedostávalo mužských pracovních
sil, tak že veškeré práce spočívaly na ženách, nedospělých
dětech a starcích. Na žádost s ručením výhrady od úřadu bylo
možno na práce hospodářské dostati válečných zajatců.
Umělých hnojiv byl velký nedostatek, tak že se jich vyrábělo jen
asi 10% dle předválečného stavu. Stav dobytka hovězího klesl
pod polovici a na místo toho zvýšen byl chov koz a králíků.
Produkce zemědělská klesla pod minimum, tak, že nastal velký
nedostatek chlebovin, masa, tuků a hlavně mléka. Sklizeň obilí a
píce klesla na polovici, bramborů nesklízelo se ani čtvrtina proti
době předválečné.
Zásobování
Polní úroda byla ihned po sklizni státem zabavena. Byly to
hlavně: obilí, luštěniny, brambory, mák, řepka, suché švestky,
len, veškerá píce a sláma. Též zabaven byl i hovězí dobytek,
jakož i tuky a mléko. Na všechny tyto produkty stanovil stát
směrné neb maximální ceny a výši kontingentů, tj. povinných
dodávek pro jednotlivé okresy, obce a jednotlivce, které se vedly
velmi přísně a bezpodmínečně musely být dodrženy, pod
následky velikých pokut a trestů. Správa tohoto zásobování
přidělena byla politickým úřadům. Na základě tohoto
zásobování zřízeny byly ústředny, které byly k nucenému výkupu
určeny. Ústředny tyto stanovily potřeby pro jednotlivé obce, dle
potřeby nesamozásobitelů. Jinak pak potřeby životní např. jako:
cukr, sůl, petrolej, dříví, uhlí, maso, obuv atd. pro celkový počet
obyvatel v obci. Úřady těmito byla stanovena určitá kvóta ku
výživě lidí, též tak stanovena kvóta ku krmení dobytka.
Sbírka kovů
V roce 1917 přišli do obce dva neznámí muži, kteří násilným
způsobem odebrali zvonek ze zvonice, aniž by se koho ptali,
který měl též sloužiti k účelům válečným a to hlavně ku výrobě
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střel. Tak stalo se ve všech obcích. Mimo to byly konány
domovní prohlídky ostatních kovů a odebírány byly mosazné a
měděné předměty.
Výroba životních potřeb
Do roku 1916 domácí zásoby cukru, kávy, cikorky, petroleje,
dříví, uhlí, obuvi, oděvů, prádla vyčerpaly se úplně, takže
příděly nestačily. V domácnostech vyráběly se různé válečné
náhražky jako: ze řepy vařil se sirup, který sloužil ke slazení
místo cukru. Pivo se též domácně vařilo z naklíčeného
praženého ječmene, chmele, něco droždí a cukru. Cikorka
vyráběla se ze řepy a čekanky, která se ukrouhala, usušila a
rozemlela. Z upraženého žita byla káva. Mýdlo se vyrábělo
z tuků, vápna, sody a něco soli. Za hotové peníze nedalo se nic
koupiti, za vše žádala se aprovizace, tj. životní potřeby
(potraviny). Za nedodržování těchto nařízení, neb se protivení
osobám k tomuto účelu ustanoveným, přísně bylo trestáno
pokutou, vězením a násilným odebráním zrekvírovaných zásob.
Za výkony obřadů při křtech, oddavkách, za právnické
zastupování, za léčení, za léčiva, za veškeré práce, umělá
hnojiva a jiné potřeby se platilo. Pro domácnost a pro polní
hospodářství tak nastala doba výměny. Za těchto smutných
časů, kdy zemědělec octnul se pod nátlakem zoufalých výkřiků,
nedaleko hladu, bez paliva, světla, nemajíce píce a slámy pro
dobytek, byl nucen co se dalo před rekvizičními komisemi
ukrývat a uloženým trestům a pokutám se podvolit. Uvádím zde
naše drahé spoluobčany, kteří se konce války nedočkali, nebo se
domů vrátili a na následky zranění a utrpení zemřeli:
Záruba Josef sloužil u p. pl. čís. 10 v Čáslavi. Bojoval na ruské
frontě, 25. 3. 1918 přišel nemocný domů a následkem válečných
útrap zemřel.
Koberec Antonín sloužil u jízdního pluku (dragounů) čís. 8
v Pardubicích, pak přeložen byl do Jaroslavi a roku 1914 padl
na ruském bojišti u Tarnova.
Hokynář Antonín sloužil u p. pl.čís. 12 v Čáslavi, pak přeložen
k maďarskému pluku, kde padl není známo.
Vedral František sloužil u p. pl. čís.36 mladoboleslavského, 10.
četa v Bruneku v Tyrolích, bojoval na italském bojišti, kdež i
také padl.
Drahota Josef sloužil u p. pl. čís.36 mladoboleslavského,
bojoval na ruském bojišti, kdež padl a dne 31. 12. 1917 byl
prohlášen za mrtvého.
Šourek Antonín sloužil u p. pl. čís.36 mladoboleslavského,
bojoval na ruském bojišti, kdež byl zraněn, potom upadl do
zajetí v Rumunsku a tamtéž zemřel v polní nemocnici.
Stárek Václav sloužil u p. pl. čís.36 mladoboleslavského,
bojoval na ruském bojišti, na kterém padl a dne 30. září 1918
byl prohlášen za mrtvého
Šedivý Václav sloužil u p. pl. čís. 5, 7. četa, bojoval na ruském
bojišti, měl uraženou ruku a nohu a tamtéž roku 1915 zemřel
v polní nemocnici v Chilli.
Jína Ján sloužil u p. pl. čís. 2 myslivců, kde bojoval a padl není
známo.
Koberec Václav sloužil u p. pl. čís.36 mladoboleslavského,
bojoval na ruském bojišti, měl rozbitou nohu od granátu, byl
léčen v pražské nemocnici, pak se navrátil domů a zakrátko
zemřel 29.10.1919 ve svých 22 letech.
Šourek Václav byl legionář. Narodil se 20. března 1898
v Nesměni. Byl vyučen truhlářem. Sloužil u p. pl. čís. 76
maďarského ve Vídni. Padl neznámo kde. Pokračování příště.

INZERCE

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. Termín nástupu dle dohody.
Bližší informace na městském úřadě nebo na tel. 322 312 873.
Město Zásmuky přijme řidiče a pracovníky dělnických profesí na údržbu veřejné zeleně. Termín nástupu dle
dohody. Bližší informace na městském úřadě nebo na tel. 322 312 877.

Představujeme nový regionální dopravní systém PID Lítačka
Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba
platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak
k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a
propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden
platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze Středočeského kraje
dojíždí.
Na co se můžete těšit?
Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo
bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně v České republice
vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují
často vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku.
Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci na
Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou
jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat
k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si
pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
- aktivovat kupón online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
- změnit nosič během platnosti kupónu;
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny a firmy pro své zaměstnance).
Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka mají cestující k dispozici i novou uživatelsky
přívětivou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou si mohou stáhnout zdarma. S aplikací PID Lítačka umožní cestujícím
zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika minut až na tři dny.
Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
- nakoupit jednorázové jízdné;
- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
- přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností
okamžité navigace na tato parkoviště.
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Pondělní cvičení v zásmucké sokolovně
Milé ženy a dívky,
po prázdninové přestávce opět začalo kondiční cvičení
pro ženy, přijďte mezi nás každé pondělí od 19.00.
Těšíme se na vás. Š.K., L.K.

TJ Sokol Zásmuky hledá
na zimní sezónu topiče do sokolovny
Bližší informace podá L. Borovičková
na tel. čísle 724 263 400

_______________________________________________________________________________________
PSYCHOTERAPIE ZDARMA V MODRÝCH DVEŘÍCH
V rámci projektů MAS Podlipansko, MAS Říčansko
Pro obyvatele Středočeského kraje je od 1. 9. 2018 v Kostelci nad Černými
lesy a od 1. 10. 2018 v Říčanech, v Terapeutickém centru Modré dveře, z.ú.
možnost čerpat psychoterapie zdarma. Jedná se o dvouletý projekt, který je
zaměřen na osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby pečující o malé
děti, osoby se zdravotním postižením nebo rodiče samoživitele.
Není Vám dobře, máte Vy nebo někdo z Vašich blízkých psychické problémy?
Potřebujete poradit, podpořit v náročné situaci v životě? Má Vaše dítě nebo
někdo blízký, o kterého pečujete, specifické potřeby, se kterými si nevíte rady?
Staráte se o svého blízkého a již je pro vás péče dlouhodobě vyčerpávající a
chcete si o tom promluvit?
Nabízíme individuální, párovou a rodinou psychoterapii, v případě naplnění
otevřeme také psychoterapeutickou skupinu pro dospělé klienty.
V centru v Kostelci nad Černými lesy plánujeme otevřít dětskou skupinu pro děti s obtížemi v komunikaci (nácvik sociálních
dovedností).
Cílem poskytované služby je zmírnit dopad prožívané zátěže na psychické zdraví, posílení odolnosti vůči zátěži, nalezení zdravých,
efektivních způsobů vyrovnávání se zátěží, podpora psychohygieny a péče
o vlastní psychické a další potřeby, celkově zlepšení kvality života, duševního zdraví a psychické stability.
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Vyhledejte podporu v našem centru. Možnost promluvit si s odborníkem o Vašich starostech Vám může pomoci najít směr
v náročné situaci. Nebojte se požádat o pomoc, každý se ve svém životě může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc a podporu.
Někdy je těžké najít zdroj této podpory ve svém okolí.
Modré dveře, z.ú. jsou nezisková organizace, která se již od roku 2012 zabývá zkvalitňováním života lidí, kteří potřebují podporu či
pomoc v náročných životních situacích (např. pomáhá lidem v krizi, osobám s duševním onemocněním, rodinám, pěstounům).
Nejste si jistí, jestli je projekt pro Vás? Zavolejte nám.
Již před zahájením projektu mohou zájemci o psychoterapeutické služby kontaktovat naše pracoviště:
Terapeutické centrum Kostelec nad Černými lesy
tel.: +420 721 967 425, všední dny 8-12 hod.
e-mail.: centrum.kostelec@modredvere.cz
Terapeutické centrum Říčany
tel.: +420 725 833 833, všední dny 8-12 hod.
e-mail.: centrum.ricany@modredvere.cz
Psychterapie zdarma je realizována díky finanční podpoře MAS Říčansko a MAS Podlipansko.
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