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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte poděkovat Vám všem za projevenou důvěru ve
volbách do zastupitelstva a volbě starosty. Vážím si projevené
podpory, kterou jste mi svým hlasem dali.
Držíte v ruce prosincový výtisk, který jste dostali v druhé
polovině adventního času. Vždycky se na toto období těšíme, trvá 4
týdny a dovolím si říci, že patří mezi nejpopulárnější chvilky v roce,
kdy se připravujeme na Vánoce. Během adventu se snažíme stihnout
napéct cukroví, nakoupit dárky, uklidit, navštívit nějaké vánoční trhy
a vánoční koncerty. Dalších příležitostí je velmi mnoho, ale času je
v současné době málo. Pak se musíme zamyslet, zda chceme všechno
stihnout, nebo si vychutnat ten krásný předvánoční čas, čas zastavit
se a ohlédnout zpět a pomalu vpouštět do svých domovů Vánoce,
které jsou ty nejkrásnější svátky roku. Samotné čekání na Vánoce je
pro mnohé z nás tím nejkrásnějším obdobím v roce, a co je vlastně
důležité, abychom měli
doma
uklizeno,
nebo
abychom viděli přátele,
kamarády,
jiskřičky
v očích našich nejmenších,
dětský úsměv a údiv pod
vánočním stromečkem. Sami
víme, že není možné stihnout
všechno, ale udělejme si čas na
svoje přátele, na sebe samotné a
vychutnejme atmosféru Vánoc.
Vždyť ten, kdo prožil sám
nemoc, nebo u někoho blízkého,
ví, jak je zdraví důležité a nedá
se koupit, má neskutečnou
hodnotu. Pozastavme se a
v duchu poděkujeme za lásku,
porozumění, za pomoc a těšme se
z maličkostí.
Prožijme
tuto
vánoční atmosféru se štěstím,
láskou a pokojem.
Přeji všem svým spoluobčanům a nejen jim, aby prožili
krásné nadcházející vánoční svátky, těšili se z dárků se svými
blízkými a alespoň si na chvíli odpočinuli od celoročního shonu.
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Věřím tomu, že nadcházející rok 2019 bude rokem plným změn v našem krásném městě a naše město se bude i
nadále rozvíjet a naši občané zde budou žít v klidu.
Chtěla bych Vám popřát jménem městského úřadu příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
2019 pohodu, spokojenost, štěstí, hodně lásky, osobních a pracovních úspěchů.
Všem přejeme pevné zdraví a hodně životního optimismu.
PhDr. Marta Vaňková, MBA
Fotografie na titulní straně: letošní vánoční strom – borovice v parku na Komenského náměstí, rozsvícení vánočního stromu v neděli
2. 12. 2018 - děti z mateřské a základní školy při vystoupení, obchůdek s cukrovím a vánočkami v domě č. 135.

ZPRÁVY Z RADNICE

Provozní hodiny na městském úřadě v Zásmukách během vánočních svátků roku 2018
Pátek
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

21.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
31.12. 2018

7.00 - 12.00
7.00 - 16.00 Pokladny pro hotovostní platby otevřeny do 12.00
7.00 – 12.00 Pokladny pro hotovostní platby uzavřeny
Úřad uzavřen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Upozorňujeme občany, že dnem 9. 12. 2018 začaly platit nové autobusové a vlakové jízdní řády. Najdete
je např. na stránce www.zasmuky.cz ( doporučujeme: velice jednoduché vyhledávání), na www.idos.cz,
v tištěné verzi jsou k dispozici v městské knihovně a na městském úřadě.
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 20. prosince 2018
od 18.00 hodin v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem v Zásmukách.
Dotace na akci „Oprava místních komunikací ve městě Zásmuky“
Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského fondu obnovy venkova v rámci Tematického
zadání Obnova venkova Oblast podpory Dopravní infrastruktura evidenční číslo akce/projektu
FOV/OBV/035543/2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ev. č. Smlouvy Poskytovatele
S-6633/ŘDP/2018 byla uzavřena dne 19. 9. 2018.
Na základě uzavřené VPS je poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje dotace v maximální výši 1 810 168 Kč, nejvýše
do 80% celkových skutečných nákladů. Minimální finanční spoluúčast města Zásmuky je 20% z celkových skutečných
finančních nákladů na realizaci akce. Finanční prostředky byly v celé max. výši zaslány na účet města dne 1. 10. 2018.
Opravy komunikací provedla společnost Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., se sídlem Zbraslavice 2, 285 21
Zbraslavice, IČ 28447085, cena dle uzavřené Smlouvy o dílo činí 2 262 710,-- Kč vč. DPH .
Jedná se o opravy komunikací v ulici Žižkova, Vyšehrad, ul. Jiráskova a Smetanova a spojka mezi těmito ulicemi. Práce
na opravách komunikací byly již dokončeny a dílo předáno.
Akce „Oprava místních komunikací ve městě Zásmuky“ byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace na akci „Nový nábytek do Městské knihovny Zásmuky. Dotace z Programu 2017 o poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání
Obecní knihovny. Evidenční číslo projektu KUL/POK/034123/2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ev. č. Smlouvy Poskytovatele S5953/KUL/2018 byla uzavřena dne 30. 7. 2018.

2

Na základě uzavřené VPS byla poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje dotace v maximální výši 60.000 Kč, nejvýše
do 66,7% celkových skutečných nákladů. Minimální finanční spoluúčast města Zásmuky je 33,3% z celkových
skutečných finančních nákladů na realizaci akce. Finanční prostředky byly v celé max. výši zaslány na účet města dne
20. 8. 2018. 28 ks regálů na knihy a 3 kusy sedacího nábytku do dětského oddělení knihovny byly dodány firmou Kenast
s. r. o., se sídlem J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČ 27243397. Cena dle uzavřené smlouvy o dílo činí 121 762, 30
Kč vč. DPH. Nábytek byl dodán 31. 10. 2018.
Projekt „Nový nábytek do Městské knihovny Zásmuky“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Svozy žlutých pytlů s plasty v roce 2019
pátek 11. ledna

pátek 10. května

pátek 13. září

pátek 8. února

pátek 14. června

pátek 11. října

pátek 8. března

pátek 12. července

pátek 8. listopadu

pátek 12. dubna

pátek 9. srpna

pátek 13. prosince

Zastupitelstvo města - funkční období 2018-2022
Zastupitelstvo města Zásmuky je složeno z 15 členů, zvolených v komunálních volbách. Zastupitelstvo rozhoduje ve
věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Vaňková Marta PhDr., MBA ODS

Jaroš Jakub

Zásmucký spolek

Krombholz Josef Mgr..

ODS

Římek Milan

Zásmucký spolek

Křápová Jarmila Mgr.

ODS

Petr Milan, Ing.

Pro Zásmucko 2018

Zářecká Dana Mgr.

ODS

Beneš Marek

Pro Zásmucko 2018

Skala Libor

ODS

Humlová Jana, Ing.

Pro Zásmucko 2018

Trmalová Kateřina

ODS

Václavů Jindřiška, JUDr. Sdružení KSČM, NK

Veselý Jakub DiS.

Zásmucký spolek

Abík Jaroslav

Bernard Lukáš Ing.

Zásmucký spolek

Sdružení KSČM, NK

Rada města
Radu města Zásmuky tvoří 5 členů - starosta, místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada
města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou
vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Ke svým schůzím se schází podle potřeby. Jednání rady je
neveřejné. Usnesení z jednání rady je zveřejňováno na webových stránkách města.
PhDr. Marta Vaňková, MBA - starostka města, Mgr. Josef Krombholz - místostarosta, Libor Skala - člen rady,
Ing. Milan Petr - člen rady, JUDr. Jindřiška Václavů - členka rady. Rada obce může zřídit jako své iniciativní a
poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise je ze své činnosti odpovědna radě
města. Usnesení komise je zveřejňováno na webových stránkách.
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ŠKOLY

Ohlédnutí za podzimními
aktivitami v MŠ
V letošním školním roce jsme
zařadili spoustu zajímavých aktivit.
Našim cílem je posílit u dětí
zvídavost,
zájem
a
radost
z objevování všeho nového, rozvíjet
jejich představivost a fantazii. V říjnu
se uskutečnil výlet autobusem do
svíčkárny v Šestajovicích. Pro děti to
byl veliký zážitek, mohly si
vyzkoušet výrobu barevných svíček.
Také jsme uspořádali tradiční
bramboriádu. Děti ochutnaly různá
jídla z brambor a podílely se na
vaření bramborové kaše, na zahradě
si
pochutnaly
na
pečených
bramborách v ohýnku a nechyběly
poklad na jaře vykopeme (plast, papír, střep, mrkev,
různé hry, cvičení a soutěže s bramborami. Oslavě
kost,
slupka od banánu aj.). Nechyběl tradiční pěší výlet
oblíbeného svátku Halloween předcházelo společné
s
batůžky
ke krmelci - „Zamykání lesa“. Děti donesly
tvořivé odpoledne s rodiči. Rodiče společně s dětmi
zvířátkům
nasbírané plody, mrkvičku, jablíčka.
tvořili z brambor a dýní, ke zdobení se využily různé
Nesmíme zapomenout na pravidelná divadelní
přírodniny, které děti nasbíraly při vycházkách. Dýně se
představení v MŠ, která jsou u dětí velice oblíbená. A
využily při nasvícení halloweenské noci. Svátek
už pomalu nastával adventní čas, přípravy na
Halloween si děti užily dopoledne i večer. Dopoledne se
nejkrásnější
svátky v roce. 30. listopadu jsme se podílely
všechny děti sešly v strašidelných maskách, večer starší
na
zdobení
vánočního stromečku před městským
děti čekaly zajímavé hry ve třídě, ale hlavně „Tajemná
úřadem.
O
první
adventní neděli jsme se i přes
cesta“ s baterkami ve tmě po zahradě za pokladem. Ale
nepříznivé počasí zúčastnili jako Živý betlém
než poklad našly, musely splnit různé úkoly. Všechny
světýlkového průvodu a vystoupili při příležitosti
děti byly odvážné a statečné.
rozsvícení vánočního stromečku. Za návštěvu Mikuláše,
V listopadu jsme zhlédli zajímavý program Green Life :
andělů a čertů děkujeme dětem ze ZŠ. 11. prosince
Prales dětem. Děti se seznámily s ochranou deštného
starší
děti potěšily svým vystoupením babičky a dědečky
pralesa a ohrožených zvířat v dalekých zemích. Velice
z
klubu
seniorů. Pro rodiče připravujeme vánoční
přínosný byl preventivní program první pomoci. Hravou
besídku, kde děti předvedou připravené pásmo básní,
formou si děti vyzkoušely, jak se zachovat v případě
písní a tanečků. Krásnou a pohodovou atmosféru Vánoc
ohrožení zdraví. Další podzimní aktivitou bylo zakopání
vám přejí děti a pracovnice MŠ Zásmuky.
pokladu na školní zahradě. Je to vlastně pokus, kterým
chceme zjistit, co se v přírodě ztratí a co zůstane, až
Lada Vokalová
_________________________________________________________________________________________________

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Stejným úspěchem se mohou pochlubit i žákyně 8. a 9.
tříd. Obě družstva postupují na Kolínské sportovní hry.
- Veselé příběhy oblíbené hrdinky si připomněli žáci 5.
A, 6. AB a 7. AB, když v Kolíně zhlédli divadelní
představení Pipi Dlouhá punčocha.
- Žáci 4. A a 6. B pokračovali v prosinci v preventivním
programu Vztahy ve třídě.
- 1. adventní neděle tradičně patřila rozsvěcení
vánočního stromu. Přes nepříznivé počasí se Vás na
světélkový průvod, vystoupení našeho pěveckého sboru
a malých zpěváčků z mateřské školy sešlo mnoho a

Pomalu se blíží konec roku 2018. A jaký byl listopad a
je prosinec na naší základní škole? Vedle učení a těšení
se na Vánoce děti prožily spoustu zajímavých aktivit.
- V listopadu získali žáci 1. – 4. tříd nové poznatky ve
vzdělávacím programu Smysly zvířat.
- Koncem listopadu zhlédly třídy 8. A, 9. A a 9. B
v Kutné Hoře zajímavý dokument Florida, Havaj.
- Žáci 6. – 9. tříd se tradičně zúčastnili turnajů ve
florbalu. Výrazného úspěchu dosáhly žákyně 6. a 7. tříd,
kdy v silné konkurenci obsadily 3. místo v okrese.
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interaktivní program Advent
na Kačině, kde získaly nové
poznatky o adventním i
vánočním čase a vyzkoušely
si i vánoční zvyky, velký
úspěch
mělo
společné
pouštění
skořápek
se
svíčkami a házení polínky,
kdy se chlapci i dívky
dozvěděli, jaká žena či muž je
jednou čeká. V druhé části
exkurze si děti vyrobily
zajímavé vánoční ozdoby.
- Ve stejný den nás vybraní
žáci 9. tříd reprezentovali
v Pardubicích na soutěži
Mladý chemik.
- 12. 12. vyrazili deváťáci do
Geosvěta v Praze, kde si
prohloubili vědomosti o horninách, v závěru exkurze si
v pracovních listech ověřili, nakolik se jim to podařilo.
- V pátek 14. 12. proběhl v zásmuckém kostele Adventní
koncert našeho žákovského pěveckého sboru
Pampelišky pod vedením pana učitele Květoslava
Červeného. Již tradiční předvánoční setkání s koledami i
vánočními písněmi, mezi kterými nechyběla ani úplná
novinka, nadšení zpěváci, radost v očích i srdcích nás
posluchačů, sváteční atmosféra, to všechno k těmto
koncertům neodmyslitelně patří. A také Vaše štědrost –
Stonožku potěšíme díky Vám krásnou částkou
5541 Kč. Moc děkujeme!
- Ve škole teď už žijeme Vánocemi. Třídy zdobí
stromečky a děti se těší na vánoční besídky, na Vánoce a
na prázdniny.
- Užijte si i Vy krásné Vánoce, do nového roku Vám
všem přejeme zdraví, štěstí a radost. Soňa Součková

doufáme, že jste se nejen dobře bavili, ale také se zahřáli
teplými nápoji a pochutnali si na sladkých dobrotách,
které pro vás upekly naše paní učitelky a kuchařky.
- 3. prosince žáci 1. – 4. tříd navštívili kolínské divadlo,
kde zhlédli pohádku Čertův švagr.
- 5. 12. navštívily třídy 3. A a 5. A svíčkárnu
v Šestajovicích, kde se děti seznámily s výrobou svíček,
samy si je i vyrobily a také si prohlédly místní malou
zoologickou zahradu.
- 5. prosince zavítal do naší školy tradičně Mikuláš se
svými průvodci, něžnými anděly a strašlivými čerty.
V režii našich deváťáků potěšili a některé nezbedy i
postrašili nejen u nás, ale také v mateřské škole. (viz
foto)
- 10. 12. žáci 9. tříd zhlédli v Městské knihovně
v Zásmukách zajímavou výstavu Osmičkové roky, kde
získali nové poznatky o osudových letech naší země.
- 11. 12. navštívily třídy 6. A a 7. B na zámku Kačina

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁSMUKY
Ve středu 11. 12. 2018 se konalo vánoční odpoledne v pečovatelské
službě, o program se postaraly děti z MŠ Zásmuky, vánoční balíčky
pro seniory a děti poskytla firma Hügli Food, s.r.o. Zásmuky.
Krásné a šťastné prožití Vánočních svátků Vám přejí pečovatelky.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Upozorňujeme čtenáře i ostatní
uživatele knihovny, že ve dnech 21.
prosince 2018 – 1. ledna 2019 bude
zavřeno z důvodu dovolené.
Letos bude naposledy otevřeno ve
středu 19. prosince.
Nové knihy: Ferrante: Geniální přítelkyně
(4díly), Doležalová: Jeden kopeček šmoulový,
Jacobsová: Panský dům (3 díly), Whitton:
Sidonie
česká,
Landsmann:
Deníček
moderního fotra (3 díly), Ebertová: Tajemství porodní báby (5 dílů), Bryndza: Chladnokrevně, Kepler:
Lazar, Wohlleben: Tajný život stromů, Klesnilová: Veronika v Dubaji, Läckberg: Elsyino tajemsví,
Lapena: Někdo cizí v domě, Šrámková: Bratři v poli, Peroutková: Anička a cirkus, Anička a divadlo,
Anička ve městě a řada dalších titulů….
Akce: V pondělí 10. prosince 2018 absolvovali žáci devátých tříd netradiční hodinu dějepisu
v knihovně. Ve dnech 18. a 20. prosince 2018 navštíví knihovnu všechny třídy nižšího stupně Základní
školy Zásmuky.
Foto: Nový nábytek v knihovně. Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
Vážení čtenáři, představujeme Vám článek ochránců přírody pro měsíc prosinec 2018. Vrátíme se v čase ještě
kousek zpátky. V září pokračoval v celoroční činnosti přírodovědný kroužek Šestka Zásmuky. Při své výuce jsme hojně
využívali i zahrady ZŠ Zásmuky, kde jsme společně
vybudovali rozšířené zahradní jezírko, bylinkový
záhonek a hmyzoviště. Na školní zahradu
chodíme rádi, je blízko naší klubovny a máme zde
ideální podmínky k výuce. V říjnu jsme
zkontrolovali vysazené stromky v ovocné aleji do Sobočic a
v malé spojovací cestě ve směru Na Ohrádku. Při hloubení
jam jsme zjistili, že půda je v hloubce velmi suchá. Nezbývá
tedy než vysazené stromky pečlivě zalívat a průběžně o ně
pečovat. Je předpokladem, že sucho bude v příštím roce
gradovat a naše krajina se dále výrazně změní. Je nadějí do
budoucna, že je v současnosti připravována změna systému
přidělování zemědělských dotací. Názory odborníků jsou
jasné, ochrana krajiny musí začít především od
zemědělství. Tlak zemědělských subjektů bude velký,
protože změnit zavedené principy je vždy náročné. Občané
mohou ochranu krajiny dále podpořit podpisem pod petici České společnosti ornitologické a Českomoravské
myslivecké jednoty za zdravé zemědělství –VRAŤME ŽIVOT DO KRAJINY. Více se můžete dozvědět
na https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/dekujeme/.....
Závěrem našeho článku bychom rádi informovali čtenáře o výsadbě tzv. Lípy republiky, která byla provedena
dne 27. 11. 2018 k 100. výročí založení ČSR. Akce navázala na již provedené městské slavnosti, které proběhly v našem
městě v září 2018. Provedení výsadby se zúčastnily děti ze ZŠ Zásmuky, přírodovědného kroužku MOP Šestka Zásmuky,
hosté. Úvodem promluvila starostka obce PhDr. Marta Vaňková, MBA, která zdůraznila historický význam těchto akcí
pořádaných k výročí založení ČSR připadající na den 28. října 1918. Následně děti pomohly se zasypáním lípy zeminou,
zalitím a v závěru děti na kůly u lípy připevnily stužky z trikolory v barvách české vlajky. Všichni jsme lípě popřáli
mnoho dalších let života. K původu lípy lze zmínit, že vyrostla na louce u rybníka Dolní a dalších pár let byla
zapěstovávána v lesní školce v zásmucké Bažantnici. Děkujeme všem za pomoc s přípravou této akce. Rádi bychom, aby
provedení výsadby bylo zaznamenáno do kroniky města, jako významná událost našeho města.
Závěrem přejeme všem občanům klidné prožití adventu, vánočních svátků v současné uspěchané době.
Ing. Milan Petr
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DOŠLO NA ADRESU REDAKCE

Poděkování našim sponzorům
V obci Církvice fungovalo Sdružení candát, které se staralo o rybník Šusťák. V roce
2009 byl založen Sportovní klub Církvice, o.s., a zároveň došlo k sloučení se Sdružením
candát. Klub velmi úzce spolupracuje s Obecním úřadem v Církvici. V roce 2017 byla
provedena změna v názvu klubu na Sportovní klub Církvice z.s., a změna v zápisu v
obchodním rejstříku. Členové v rámci brigád nepečují pouze o rybník a hřiště, ale konají
pro obec práce k jejímu zvelebování. Na břehu rybníka Šusťák u rybářské bašty se pořádají
akce pro mládež, například pálení čarodějnic, dětské rybářské závody a na hřišti se pořádají soutěže v nohejbale a
tenisu. U hřiště byla členy klubu vybudována klubovna. Každá akce klubu je podložena prací členů, kdy se staví
velkostan, lavice se stoly, provádí se sekání trávního porostu, zajištění dřeva pro postavení hranice, obstarání a prodej
občerstvení a v neposlední řadě pořadatelská činnost.
Klub má zájem o mládež, kterou zasvěcuje do tajů rybařiny a umění hry s fotbalovým míčem.
Nicméně je sportovní klub odkázán pouze na příspěvky členů a výdělky z pořádaných akcí, které postačí na velmi
skromné udržování aktivit a již méně na zarybňování rybníku Šusťáku.
Sezona 2018 se nám překlopila do svého závěru a dochází k bilancování, a proto bychom neměli zapomínat na ty,
kteří nám pomáhají držet tento klub nad vodou a to jsou sponzoři.
Za podporu, kterou našemu klubu věnují, si minimálně zaslouží těchto pár řádků k Vaší a naší pozornosti.
Sportovní klub Církvice, z.s.oslovuje sponzory ze všech odvětví a nebrání se jakékoliv spolupráci. Z tohoto důvodu
považujeme za potřebné zveřejnit jména dárců, neboť morální forma je jedinou možností, jak se za jejich šlechetnou
pomoc odvděčit.
Jan Siňor, J+J Potraviny, Riegrova 431, Zásmuky
VPK Suchý, s.r.o. zastoupená jednatelem p. Ladislavem Suchým, Komenského nám. 12, Zásmuky
Zelený bar, s.r.o. zastoupená jednatelkou paní Evou Kabátovou, Havlíčkova 48, Zásmuky
Řeznictví a uzenářství Michal Švarc, Čechova 128, Zásmuky
Za Sportovní klub Církvice, z.s. Eduard Holý, člen představenstva klubu
_______________________________________________________________________________________________
Zprávy z Nesměně
Po opětovném otevření obecního domku v Nesměni jsme se bez velkého otálení vrhli do organizování veřejných akcí v
tomto prostoru. Jako první se nabízela "Akce podzim", která bohužel pro nepřízeň počasí nedopadla podle našeho
očekávání. Brambory se nepekly, ani draci nevzlétli k obloze, ale první keramická dílnička se vydařila. Děti si vyrobily
keramické dráčky a dekorace s podzimními motivy. Dospěláci se pustili do výroby "panáků" ze špalků.
Rychle jsme se přehoupli z podzimu k zimě, respektive k Vánocům a mohli jsme se těšit z "Vánočního tvoření". Účast
nás potěšila a výtvory z lékařských dřevěných špachtlí udělaly radost nejen dětem, ale i nám dospělým. Ozdoby z filcu
měly také úspěch. Jako loni nemohla ani v letošním roce chybět mikulášská nadílka, které se k velkému úžasu Mikuláše i
čertů účastnilo 18 dětí z Nesměně a okolí.
Adventní čas roku jsme se rozhodli pojmout velkolepě a to stavbou venkovního betlému ze dřeva. Tentokrát nás trochu
zklamalo, že účast místních byla poněkud slabší, než
jsme očekávali, ale vy, kteří jezdíte okolo, můžete
posoudit výsledek. Zapojily se i děti – namalovaly
obličeje. Myslím, že to stálo za to :-)
Ještě bych ráda zmínila, že letos jsme obnovili tradici
z dob minulých a zorganizovali vzpomínkové setkání
u zvoničky na Památku zesnulých. Zapálily se svíčky
a na pozici zvoníka zastoupil pana Hubičku, na
kterého jsme nejen při této příležitosti vzpomněli, pan
Musil - děkujeme. Vzhledem k tomu, že se jednalo o
akci svolanou na poslední chvíli, sešlo se nás jen asi
11, ale toto setkání bychom chtěli uskutečňovat
každoročně. Shodli jsme se, že zvon má magickou
moc, protože jeho zvuk nás za světla svíček dohnal
téměř k slzám.
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V současné chvíli
otevíráme dveře obecního
domku každý pátek od
18:00 a to do odvolání,
maximálně do konce
března. Trénujeme totiž
na zamýšlený lednový
turnaj v šipkách. Přijďte
se přidat! Určitě zde
oslavíme také příchod
nového roku a začátkem
února chystáme setkání s
paní Holou, která by nám
vyprávěla něco o historii
Nesměně, protože se již
delší dobu zabývá místní
kronikou a regionální
historií.
Samozřejmě
uvítáme i další pamětníky, kteří by nám měli k
minulosti Nesměně i
jejího okolí co říci.
Všechny akce vyvěšujeme na nástěnky v
Nesměni a obvykle se
vyskytnou také v zásmuckých aktualitách. Děkuji všem nadšencům, kteří se na vymýšlení, tvorbě a organizaci těchto
akcí podílejí, ale i těm, kteří prostě jen přijdou a tuto činnost podpoří.
Přeji klidný konec roku, pohodové Vánoce a nový rok plný úsměvů, radostí a vydařených setkání :-)
Radka

POČASÍ

Září 2018: o víkendu 15. – 16. 9. začínají růst houby i v okolí Zásmuk, od 17. do 21. 9. teploty dosahují 30°C. V neděli
23. 9. v 3.55 hod. nastává podzimní rovnodennost, odpoledne mrholí, teplota kolem 15° C, večer přichází bouře Fabienne,
silný vítr, u nás žádné pohromy, ale v některých oblastech padají stromy, nejde elektřina. V pondělí 24. 9. ráno 6°C, padá
první sníh na českých horách. Ve středu 26. 9. nás probouzí první přízemní mrazík, od 24. do 30.9. jsou chladné noci a
přes den slunečno s teplotami do 20°C.
Říjen 2018: na začátku října je stále teplo, neprší, teploty až ke 25°C, teplé noci. Ve
dnech 11. – 13. 10 padají teplotní rekordy, 15. 10. vystoupala teplota přes 20°C,
stále neprší. O víkendu 19. – 20. 9. přichází mírné ochlazení, v pondělí 21. 10.
přízemní mrazík. V noci z 23. na 24. 10. fouká silný vítr a prší. Víkend 27. – 28. 10.
proprší a je chladno. Noc z 29. na 30. 10. byla nejteplejší v historii měření, v
Zásmukách bylo 15°C. Ale už ráno 31. 10. byly jen 3°C.
Listopad 2018: 1. listopadu začalo „malé babí léto“, v sobotu 3. 11. bylo zataženo,
drobně pršelo, v neděli už bylo slunečno, odpoledne 16°C, v úterý 6. 11. slunečno,
18°C, opět padají teplotní rekordy. Svatý Martin na bílém koni nepřijel, je teplo,
ještě 14. 11. teploty vystoupily až na 10°C. 16. 11. se začíná ochlazovat, ráno 19. 11.
je bílo, sníh však brzy roztál. Přichází ochlazení. 28. 11. jsme naměřili -6°C.
Prosinec 2018: V noci na 1. 12. napadlo pár centimetrů sněhu, do neděle roztál.
V neděli 2. 12. odpoledne začalo pršet. Během světýlkového průvodu a slavnostního
rozsvícení stromu na Komenského náměstí (16.30 – 18.00) pršelo už vydatně.
V následujícím týdnu se pohybovaly teploty v noci kolem 0°C, ve dne nad nulou.
Několikrát i slabě pršelo. 11. prosince odpoledne začal padat sníh, ráno leželo asi 8
cm těžkého mokrého sněhu. Sníh zůstává ležet a přituhlo, v pátek 14. 12. ráno bylo
-6°C. Pranostiky: Začne-li zima až s adventem, potrvá 10 týdnů. Když je Barborka ucouraná (4. 12.), bude svatý Štěpán
na ledě.
(Na snímku: sv. Jan Nepomucký 14. 12. 2018, slunečno, lehce mrazivo)
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Regionální muzeum v Kolíně Vás zve:
Frans van Stampart: Portrét hraběte Oldřicha Adolfa Vratislava ze Šternberka
Pravděpodobně umělecky nejkvalitnějším barokním portrétem ve sbírkách
Regionálního muzea v Kolíně je podobizna hraběte Oldřicha Adolfa Vratislava ze
Šternberka (1627–1703). Portrétovaný byl držitelem panství Zásmuky a Častolovice, a
po úspěšné kariéře na vídeňském dvoře v době vlády císaře Leopolda I. se v roce 1678
stal nejvyšším zemským sudím v Čechách, a od roku 1685 až do své smrti v roce 1703
vykonával úřad nejvyššího purkrabího Království českého. Stal se tak prvním
místodržícím v Čechách a předsedal zemským sněmům, svolaným do Prahy císařem.
Roku 1687 se Oldřich Adolf Vratislav ze Šternberka stal rytířem Řádu zlatého rouna,
což bylo nejvyšší vyznamenání udělované v tehdejší habsburské monarchii.
Portrét byl pravděpodobně součástí mobiliáře zásmuckého zámku, nebo tamního
kláštera františkánů, který hrabě založil v roce 1690, a našel v něm i místo svého
posledního odpočinku. Obraz se do sbírek muzea v Kolíně dostal za dnes neznámých
okolností v první polovině 20. století. Jedná se o vysoce reprezentativní oficiální
podobiznu hraběte, znázorňující jeho polopostavu, oblečenou do ornátu rytíře Řádu
zlatého rouna. Ten se skládá z červené sametové tuniky a zřaseného pláště s bohatou
dracounovou výšivkou. Oděv doplňují krajkové manžety a vázanka. Na hrudi má hrabě
zavěšenou zlatou řádovou kolanu, v pravé ruce jako odznak svého úřadu nejvyššího purkrabího drží hůl s hlavicí
vykládanou diamanty. Jeho hlavu zdobí v souladu s vrcholně barokní módou velká alonžová paruka typu „ala lion“.
V průhledu v pozadí je v dekorativní kartuši znázorněn rodový erb.
Obraz je pravděpodobně dílem antverpského malíře Franse van Stampart (1675–1750), který od roku 1698 působil ve
Vídni jako dvorní malíř císaře Leopolda I. i jeho následovníků, a portrétoval nejvýznamnější aristokraty té doby. Dílo
tedy vzniklo pravděpodobně při některém z posledních pobytů hraběte Šternberka ve Vídni kolem roku 1700.
Obraz je do 10. února 2019 vystaven v Červinkovském domě na právě probíhající výstavě "Barokní umění ze
sbírek Regionálního muzea v Kolíně".
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drahobudice, kostel Nejsvětější trojice 26. 12. 2018
14.00 Vánoční koncert – účinkují děvčata ze souboru
Páni z Kolína a děti z Drahobudic.

Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb
v Kouřimi:
1. - 30. prosince 2018 Jako každoročně se v době
adventu a vánočních svátků můžete v našem muzeu
přenést do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké
obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku
prosince do svátku Tří králů.
Tříkrálová koleda 6. leden, 10 - 16 hodin.

Půlnoční mše 24. prosince 2018:
16.00 Vavřinec, 24.00 Zásmuky, 24.00 Uhlířské
Janovice.
Betlémské světlo: Kouřim: pátek 21. 12. 2018 16.00
u kašny na náměstí - skauti

STARÉ POHLEDNICE 11. díl
Fotografie ze soukromého archivu
Mgr. Bc. Michaela Urbana.
Snímek byl velmi bledý, je proto
přibarven, aby lépe vynikl, není datován.
Mělo by se jednat o původní dům čp. 49 s
hostincem
U HVĚZDY. Číslo domu je na fotografii
dobře čitelné, taktéž cedule Karel Bajt,
krejčí, a dále cedule značící výčep
Zásmuckého piva.
Dům se nachází na Havlíčkově ulici, dříve
Klášterní.
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JAROSLAVA HOLÁ: Z KRONIKY OBCE NESMĚŇ 6.DÍL
Velice oblíbená bývala poutní slavnost na svátek
Narození Panny Marie 8. září každého roku u kapličky
v Lipkách za Zásmukami. Pouť tato navštěvována byla
poutníky ze širokého okolí za veliké účasti. Jelikož svátek
tento byl po převratu zrušen, koná se pouť ta dosud
každou následující neděli po tomto svátku, avšak při
velice nepatrném účastenství. Potom velice oblíbená
poutní slavnost „porcinkule“ dne 2. srpna v Zásmukách,
která se doposud každoročně udržuje.
Poměry náboženské, lidové zvyky a obyčeje
V roce asi 1884 zakoupila obec nesměňská kříž, který
nechala v kostele posvětit a za doby té zvlášť, když
nastala léta suchá a neúrodná, konaly se s křížem tímto
procesí do polí, a to vždy za nedělního odpoledne, za
zpěvu různých pobožných písní. Při navrácení do obce
zakončila se pobožnost u zvonice na návsi různými
modlitbami. Kříž ten nyní jest uložen vždy u místního
starosty. Z toho viděti bylo, že staří občané nesměnští
bývali lidé věřící, spravedliví, poctiví, na slovo vzatý a
jeden k druhému upřímný, pravdomluvný, čímž vznikla
taková sousedská pospolitost. Morálka tato vznikla
nejvíce vychováváním starých předků, která v dobách
dnešních jest již značně zapomenuta. Též i v měsíci
květnu konaly se pobožnosti u zvonice na návsi různými
modlitbami, zvlášť v době sucha za déšť. V postním čase
též lid chodíval více do kostela na křížovou cestu, na
kterouž hospodáři posílali i chasu, jelikož tu dobu
nebylo již tolik práce.
O Mikuláši někteří členové rodiny, kde byly malé děti,
ustrojili se za Mikuláše, vybízeli takto děti k modlitbě a
podělovali je dárky. O Velikonocích na Velký pátek se
umývalo v potoce v čisté proudové vodě, což prý čelilo
proti nemocem. O Vánocích chodívali Betlémáři, tj. ze
Slovenska přišli do Čech chudí drátaři, kteří za zpěvu
vánočních koled byli podarováni. O svátku svatých tří
králů, chodili ustrojení tři králové, kteří po přezpívání
tříkrálové písně byli též podarováni. O svátku sv. Matěje
24. 2. tu obyčejně děti časně zrána běhávaly po zahradě
kolem stromů se slovy – volám, volám svatého Matěje,
kde můj hlásek obejde, všude ovoce bude. Pohřby
vykonávaly se prostě, bez hudby, rakev byla vezena na
obyčejném voze, někdy za účasti pár lidí a kněze z místa
pohřbu, který vykonával pohřební obřady. Někdy při
pohřbu chudém byl vykonán knězem u hrobu jen výkrop
a dost.
Okrašlování obce
V dřívějších letech předválečných osázena byla náves
divokými stromy. Jelikož stromy ty v různých létech
vyhynuly a pak postupně nahrazeny byly novými, nelze
zde určiti přesné datum jejich vysazování.
V roce 1931 vypukl požár v domku Karla Eichlera č. p.
43, který rozšířil se na sousedící domek Josefa Krále č.p.
44. Domek tento vystrčen byl značně z regulační čáry
dovnitř návsi, který stával před hospodářským stavením
č,p. 1 patřící Václavu Mlázovskému, jež toto zastiňovalo

Dodatek z doby předválečné - zábavy
Po dobu války (1. světová válka – pozn. redakce) taneční
zábavy byly dle nařízení úřadů zakázány, a pak v této
době tak smutné, nebyl lid ani k nějakému veselí
naladěn. Chci však zde ještě učiniti zmínku, kterou jsem
opomenul dříve uvést z doby předválečné. V době
předválečné byly konané zábavy v měsíci červnu, tzv.
Zelené věnečky, které pořádalo sdružení místních dívek
včetně i služebných takto: Děvčata koupila aneb
domácně upletla tři zelené věnce. V neděli pak
odpoledne utvořily průvod s hudbou včele a tři malé
družičky nesly každá jeden věnec a kytici. Průvod ten
zašel nejdříve k starostovi obce, kdež jedna z družiček
odříkávala starostovi přání a podala mu kytici za
povolení této zábavy. K průvodu tomu zvolila si děvčata
jednoho mládence ku rozvěšení těchto věnců. Od starosty
obce odebral se pak průvod ku kříži za vsí a ku zvonici
na návsi, kdež družičky odříkávaly též přání, které
vyznělo jako modlitba, jež jedno z nich zde uvádím: Kříž
na rozcestí: Za malou vískou, kde se cesty dvojí od
dávna postavěný dřevěný kříž tam stojí. Na kříži tom visí
rozepjaté tělo Spasitele, jež za lásku k lidstvu obětoval
sebe. Hlava trním ovinutá, probodené ruce, srdce
protkáno jest kopím v přebolestné muce. Umučené tělo
Krista na kříži se vznáší, a nám cestu ukazuje, pro život
náš věčný. Vznešený jest pozdrav napsán, krásnými zde
slovy, pozdrav krásný, kterým každé děcko Tě oslaví.
Pochválen buď pán Ježíš Kristus. Po přeříkání tohoto
přání vyzvala družička všechny přítomné, by spolu
pomodlili se za všechny zemřelé naší obce. Potom za
zvuků hudby pobožné písně „Tisíckrát pozdravujeme
Tebe“ mládenec věnec pověsil. Naposledy odebrali se
k hospodě, kde měla být pořádána zábava a tam za
různých vtipů pověsil mládenec věnec poslední. Při
vystupování po žebříku vždy na každém stupni žádal
mládenec na děvčatech jeden litr piva, a mnohdy i více,
z něhož užili si nejvíce hudebníci. Na to odebral se
průvod do hospody, kdež slavnost zakončila taneční
zábavou, při níž děvčata měla své právo, tj. dávala si
zahráti hudebníkům písně, které jim byly milé a přitom
chodila si sama pro tanečníky a vybrala tyto dle své
libosti (podobalo se to pozdější volence).
Dožínky
Po žních na venkově slavívaly se tzv. dožínky, tj. po
dovázání posledního obilí na poli uvázali dělníci
obyčejně veliký snop, který okrášlili různými květinami a
postavili jej doprostřed vozu, kde usadili se všichni
vazači kolem něho a za zpěvu dožínkové písně jeli domů,
kde se další oslavilo přípitky, aneb namnoze byla ještě
k tomu taneční zábava pro všechny dělníky a vazače.
Tento veliký okrášlený snop se donesl do hospody, kde se
kolem něho tančilo několik kousků. Dožínky v Nesměni
slavívaly se obyčejně na svátek Narození Panny Marie o
pouti u kapličky v Lipkách.
Poutní slavnosti
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a důvodů zdravotních znehodnocovalo, bylo majitelem
tímto spáleniště odkoupeno, z něhož udělal okrašlovací
zahrádku a více zde stavěno nebylo. Pozůstalé zdivo bylo
Josefem Králem rozbouráno, který postavil si domek
nový směrem k Vršicům. Kolem tohoto vyhořelého
domku vedla dosti hluboká struha, do které pak Obec
zakoupila cementové roury, jež se zaházely, čímž náves
se značně rozšířila a pak zahrádkou před č.p. 1 nabyla
lepšího vzhledu, čímž prospěno bylo obci.
Stavby
Na pozemku č. katastr. 542 směrem k Budám vystavena
byla v roce 1938 vila paní Anny Rytinové, č.p. 48, ku
které patří nově vysázená zahrada a která bude v příštím
roce 1940 doplněna zákrskovými tvary ovoce jádrového,
peckového a bobulového. zahrada tato bude vzorně
upravena dle plánu, který navrhl a vypracoval p. J.
Porcal, okresní vrchní zahradník v Kouřimi. Bude

vysazena svislými a vodorovnými kordony kolem budovy,
vpředu zase růžemi, různými květinami a okrasnými keři.
K bodu tomuto uvádím zde malou poznámku, že začíná
se zde ujímati více pěstování zákrskových tvarů
v ohrazených zahrádkách. Začal jsem s tím sám první
v naší obci, a to v roce 1936, kde u č.p. 86 vysázel jsem
několik kusů jabloní ve tvaru zákrskovém, a když se to
dobře osvědčilo, tak jsem sadbu postupně doplňoval, tak
že nyní čítá přes 40 kusů jabloní menších tvarů.
Z důvodu, že zákrskové tvary brzo rodí, našla se obliba
mezi jinými pěstiteli, tak že v č.p. 75 vysazeno bylo asi
přes 20 kusů jabloní a hrušní, v č.p. 20 vysázeno bylo 10
jabloní a jedna hrušeň. V č.p. 21 4 jabloně. Z toho jest
vidno, že pokrok v ovocnictví jest na postupu. Příště
poslední díl: 1945, 1946.

SPORT

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR
Největší škola taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool
se v podzimních celorepublikových závodech umístila opět na
nejlepších místech! Jako každý rok se i tento konaly na
podzim dva ze tří nejdůležitějších závodů v roce, a sice finále
závodů Středisek talentované mládeže a Mistrovství České
republiky, které se nám podařilo vyhrát, a získat tak titul
nejúspěšnější školy České republiky již poněkolikáté za sebou.
První vítězné závody, Celorepublikové setkání
středisek talentované mládeže, probíhaly o víkendu 13. - 14.
října 2018 ve sportovním centru ČUS Nymburk. Středisko
STM Praha 2, jehož jsme součástí, zde své první místo
vybojovalo s počtem 54 zlatých medailí, sečteno z obou kol, a závodilo za něj celkem 86 závodníků.
Mistrovství České republiky se tentokrát uskutečnilo ve sportovní hale v Brně o víkendu 10. - 11. listopadu 2018.
Dohromady zde soutěžilo 28 škol s 327
závodníky, z nichž bylo opět 86
jednotlivců členy naší školy. Nakonec se
nám podařilo vyzávodit 30 zlatých
medailí, 19 stříbrných a 41 bronzových,
čímž jsme se stali s předstihem opět
nejúspěšnějšími.
Chcete si zacvičit i vy? Setkat se
s vítězi a třeba si jednou rovněž
zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv
během celého roku! Jen u nás získáte
zkoušky na vyšší pásek a výbavu
(dobok, lapa, chrániče) ZDARMA.
Proto neváhejte a přijďte za námi každé
úterý od 15:00 v ZŠ města Zásmuky,
Komenského náměstí 94, pod vedením
Daniela Milbacha, tel.: +420 728 928
400.Pro bližší informace navštivte náš web
na tkd.cz. Nebojte se, stačí přijít!!!
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool
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Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. – získalo nejvyšší ocenění pro neziskové organizace v ČR, které
každoročně uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti.
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. je zařízení poskytující pomoc lidem s duševním onemocněním,
mentálním postižením nebo všem, kteří se dostali do psychických potíží. Podporu zde najdou děti,
dospívající i dospělí. V roce 2018 prošlo zařízení podrobným tříkolovým hodnocením odbornou komisí, na
základě kterého se stalo vítězem Neziskovky roku 2018 v kategorii „velká neziskovka“.
Ocenění je, zejména v oblasti neziskového sektoru, prestižní a není snadné jej získat. Hodnotilo se řízení zaměstnanců, finanční řízení,
práce s dárci, kvalita a evaluace poskytovaných služeb a mnoho dalšího.
Modré dveře své služby poskytují již od roku 2011. Nejdříve pouze v Kostelci nad Černými lesy, od roku 2016 v Praze – Hostivaři a od
roku 2017 také v Říčanech. Každé centrum je unikátní svými službami, které přizpůsobilo poptávce a potřebě v daném regionu. Centrum
v Kostelci nad Černými lesy je specifické nabídkou zdravotnických služeb klinického
psychologa. Centrum v Praze se soustředí na krizovou pomoc ambulantní i terénní,
psychoterapie a pěstounskou péči. Centrum v Říčanech nabízí především sociální služby
osobám s duševním onemocněním a mentálním postižením a krizovou pomoc všem
osobám v krizi. Všechna tři centra současně nabízejí individuální, párové i rodinné
psychoterapie a další služby zaměřené na péči o duševní zdraví.
Modré dveře kladou důraz na kvalitní péči o své klienty. To se mimo jiné projevuje také ve
výběru zaměstnanců a v podpoře jejich soustavného odborného i osobnostního rozvoje.
Pracovníci Modrých dveří vykazují erudovanost, ať už se to týká pracovníků v řídících
pozicích, odborníků pracujících s klienty, tak těch, kteří se starají o technickoadministrativní zázemí organizace. Pracovníci přímé péče mají odpovídající vzdělání, jsou
pod odbornou intervizí, supervizí, průběžně se vzdělávají.
Organizace se snaží maximum svých služeb zpřístupnit všem, kteří o ně mají zájem. To se týká i finanční dostupnosti služeb, na jejichž
zajištění průběžně shání finanční zdroje v podobě dotací i darů od soukromých dárců.
Pro bližší informaci navštivte webové stránky www.modredvere.cz nebo dotaz směřujte na modredvere@modredvere.cz, případně
volejte 725 830 830.
Bc. et Bc. Martin Galbavý, ředitel pražského centra, Mgr. Radka Dydňanská Ph.D., výkonná ředitelka, Viliam Sivek, zakladatel a člen
správní rady, PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, zakladatelka a statutární zástupce, Zdeněk Štěpán, člen správní rady.

PO UZÁVĚRCE

Prodej vánočních stromků od 2. 12. 2018
Vážení občané,
každý den od 15.30 do 17.00 hodin probíhá prodej
vánočních stromků na adrese:
Za Zahrady 530, Zásmuky, pan Jaromír Michálek.

___________________________________________
Koncert v Maloticích
Kostel sv. Matouše 24. 12. 2018 13.00 hodin.
Zpívání koled, účinkují Bambini di Oleška a malotické děti.
____________________________________________________________

Vážení občané, přejeme Vám klidné Vánoce
prožité v kruhu svých nejbližších, veselého
Silvestra a šťastné vykročení do nového roku 2019.
Redakce ZZ
Na snímku perníkový koníček od paní Heleny Spěváčkové.
Zásmucký zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Občasník Města Zásmuky. 4/18. 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, Dagmar Skyvová. Vychází v nákladu 220 ks. Příspěvky přijímá Městská knihovna
Zásmuky, tel. 321 796 234, knihovna.zasmuky@tiscali.cz. Příští číslo vyjde v polovině března 2019, uzávěrka 5. března 2019.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů nebo jejich neuveřejnění. Tisk vlastní.
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