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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
začíná nám první jarní
měsíc a já doufám, že nás čeká
slunečné jarní počasí a začátek jara
bude v plné síle. Již v minulém roce
jsme poznali, a dokonce zažili pár
krásných jarních teplých večerů,
rozkvetlé jarní kytičky, zezelenalou
louku a létající jarní hmyz.
Dovolím si říci, že je pro většinu
z nás, kdo máme alespoň malý
kousek zahrádky, nejkrásnější
pohled na to, když se nám zahrádka
začíná probouzet ze zimního
spánku a nás tak budou čekat delší
dny. Jarní měsíce jsou spjaty
s Velikonocemi, jsou to nejvýznamnější svátky křesťanů. Chtěla bych Vám popřát, aby první jarní dny byly pro Vás
příjemné, a také přeji všem klidné prožití svátků velikonočních, spoustu zdraví, štěstí a osobní pohody a Vám, milé
dívky a ženy, aby koledníci, kteří Vás doma navštíví, byli na Vás hodní.
M. V.
Foto: Předjaří v Zásmukách, zlatice za pár dní rozkvete…
ZPRÁVY Z RADNICE

POPLATKY V ROCE 2019
Vážení občané,
od
18.
2.
2019 je
vybírán poplatek za odvoz
komunálního odpadu pro rok
2019 a poplatek ze psa.
Poplatek za odpady je ve
stejné výši jako v minulých
letech 750,- Kč / občan nebo rekreační nemovitost. Po
zaplacení bude vydána nová známka na rok 2019 pro
označení popelnice. Známka pro rok 2018 bude platná
ještě do 31. 3. 2019. Po tomto datu budou vyváženy
pouze popelnice označené rokem 2019. Poplatek ze psa
zůstává také ve výši 100,- Kč/pes. Splatnost poplatků je
do 31. 3. 2019. Bližší informace vám budou podány na
Městském úřadu v Zásmukách.

Informace o změnách v nakládání s odpady
v roce 2019
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit na změny, které se týkají
hlavně likvidace bioodpadů v našem městě v roce
2019. V letošním roce se ruší systém shromažďování
bioodpadů v 1100 l kontejnerech, které byly rozmístěny
po Zásmukách a všech obcích. Nově se zavádí sběr
přímo v domácnostech do hnědých 240 l nádob
(popelnic). Tyto nádoby zajistilo město pro každou
nemovitost, které je přiděleno číslo popisné nebo číslo
evidenční zdarma v počtu 1 ks. Týká se to města
Zásmuky a obcí Sobočice, Nesměň, Doubravčany,
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Vršice. V osadě Buda bude i nadále umístěný kontejner
1100 l. Obyvatelům Habru bude odvoz řešen
individuálně. Svozy bioodpadu budou probíhat v tomto
roce v období od 28. 3. do 31.10. střídavě se svozem
komunálního odpadu, a to takto:
Lichý týden – svoz bioodpadu
Sudý týden – svoz komunálního směsného odpadu.

Elektroodpad – využitím E-boxu deklarujete Vaši
ekologickou
odpovědnost,
přispějete
k ochraně
životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů. E-box je
umístěn v chodbě v přízemí Městského úřadu
Zásmukách.
Rozsah sběru: veškerá drobná elektrozařízení
z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek) např.
nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové
vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další.
V chodbě městského úřadu v přízemí je možné
odkládat i použité tonery.

Ve zbývajícím období leden – březen a listopad –
prosinec bude probíhat svoz pouze komunálního odpadu
tak, jak jste dosud byli zvyklí. Svoz komunálního i
bioodpadu bude i nadále vždy každý čtvrtek, i pokud
připadne na tento den svátek.
Hnědé nádoby na bioodpad společně s informační
známkou budou vydávány vlastníkům nemovitostí nebo
jejich zástupcům proti podpisu na výdejním místě,
kterým bude areál sběrného dvora u hasičské zbrojnice
v ulici Riegrova v Zásmukách. Výdej bude probíhat
v provozních hodinách sběrného dvora od 6. března
2019. Pro občany, kteří si sami nemohou nádobu
vyzvednout, bude městem poskytnuta služba dovozu, a
to na základě jejich telefonického požadavku – tel.
321 796 402, 322 312 875 – p. Cibulcová nebo na tel.
724 757 762, p. Staněk. Přednostně se bude jednat o
nemotorizované občany, důchodce, invalidní občany
apod. Na sběrném dvoře bude i nadále možnost ukládat
bioodpad do kontejnerů.
Do hnědých nádob na bioodpad patří: zbytky ovoce a
zeleniny, listy a nať zeleniny, kuchyňský odpad, odpad
ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní
hmota, plevel a listí, jemné nebo drcené větve, hobliny a
piliny.
Do hnědých nádob na bioodpad nepatří: komunální
odpad, živočišné zbytky, exkrementy zvířat, papír, sklo,
plasty, textil, kovy a nebezpečný odpad.
Nově je také možnost odevzdávat na sběrném dvoře
upotřebené jedlé oleje z domácností do kontejneru
k tomu určeného. Odevzdávají se pouze v uzavřených
PET nádobách. Dále upozorňujeme na možnost
odkládání použitých oděvů do kontejneru před
hasičskou zbrojnicí a v Nádražní ulici v Zásmukách.

Sběrný dvůr Zásmuky
Správu dvora provozuje a zajišťuje Město Zásmuky pro
občany, kteří vlastní nemovitost na území města
Zásmuky, obcí Nesměň, Doubravčany, Sobočice, Vršice
a Habr.
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, skříně,
válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea),
umyvadla, toalety.
Vyřazené elektrozařízení: televize, rádia, počítače,
mikrovlnné trouby, ledničky, pračky, vysavače, fény,
kuchyňské roboty apod.
Bioodpady: lehce rozložitelné biologické odpady
z údržby zahrad např. tráva, padané ovoce, listí. Do
kontejneru nepatří větve.
Nebezpečné odpady:
Mobilní sběr 2x ročně ve městě i ve všech obcích
patřících k Zásmukám, termín sběru je vždy hlášen
místním rozhlasem a informace je vyvěšena ve
vývěsních skříňkách.
Provozní hodiny: středa 12.00 – 17.00, sobota 8.00 –
12.00
Správa sběrného dvora: p. Libor Křížek, tel.
606 255 254
Děkujeme všem občanům, kteří tříděním odpadů
pomáhají zlepšovat životní prostředí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 20. března 2019
od 18.00 hodin v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem v Zásmukách.
NOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY MĚSTA

Na městském úřadě, v knihovně a během prázdnin i v zámecké
výstavní síni si můžete zakoupit asi 20 druhů propagačních a
turistických předmětů. K dispozici jsou pohlednice v několika sadách,
novinkou jsou pohlednice našich přilehlých obcí v sérii Český
místopis (5 Kč), turistické známky, vizitky, karty, magnetky plastové a
dřevěné, zvonečky, nová malovaná mapa Kolínska (40 Kč), knihy
Libuše Hoznauerové.
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ZPRÁVY ZE
ZÁSMUCKÉ MATRIKY:
Statistické údaje za rok 2018:
V roce 2018 se v Zásmukách a
přilehlých obcích narodilo 18 dětí,
zemřelo
25
našich
spoluobčanů,
uskutečnilo se 53 svateb, konaly se i
svatby mezinárodní, kdy jeden ze
snoubenců
byl
cizinec
(Belgie,
Španělsko, Slovensko, Ukrajina a
Německo). Je zajímavé, že v posledních
letech, navzdory v našich krajích pevně
zakořeněné pověry, se uzavírají sňatky i
v květnu. K 1. 3. 2019 je již na letošní
květen zarezervováno
5 termínů svateb.
Na městském úřadě se vždy
dvakrát ročně koná vítání občánků. Na
jaře jsou vítány děti narozené v době od
1. 7. do 31. 12. předchozího roku a na
podzim děti narozené od 1. 1. do 30. 6.
téhož roku. Vždy koncem června probíhá
v obřadní síni slavnostní rozloučení
s žáky devátých tříd.
Upozorňujeme, že v červenci, srpnu a
zřejmě i v září bude obřadní síň uzavřena
z důvodu rekonstrukce vedlejší kanceláře.

ŠKOLY
LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Brzy po Novém roce se žáci naší základní školy vrátili opět do
svých lavic, kde je čekalo náročné období před blížícím se
pololetním vysvědčením. Vedle písemek a zkoušení se ale
mohli těšit na řadu dalších aktivit.
- V lednu byly pro žáky 8. A a 9. AB připraveny preventivní
programy s tématy AIDS a drogy. Zúčastnili se také
zajímavého workshopu Kritické myšlení.
- Žáčci 2. A zahájili kurz plavání v kolínském plaveckém
bazénu.
- V únoru podnikli deváťáci již tradiční exkurzi do TPCA
v Kolíně.
- Dívky z 5. A nás úspěšně reprezentovaly na turnaji ve
vybíjené v Kolíně.
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- Třídy 5. A, 6. AB a 7. AB navštívily v kolínském divadle představení
Bílý tesák, které zaujalo netradičním zpracováním, známý příběh Jacka
Londona děti viděly pohledem malého vlčka. Žáčci 1. – 3. ročníku
zhlédli pohádku Čtyřlístek a talisman moci.
- V únoru se žáci 6. A zapojili do celostátní soutěže Souboj čtenářů, kdy
si třída v pěti skupinkách přečte pět zadaných knížek a s ostatními
přihlášenými školami pak ve stejný den i čas budou odpovídat na otázky
z přečtených textů.
Čtenáři nám dělají
radost, do čtení se
pustili
s velkou
chutí a na společné
hodiny nad knihami se vždycky velmi těší. (viz foto)
- 1. 3. se žáci 4. A a 6. B zúčastnili závěrečné části
preventivního programu Vztahy ve třídě.
- Skupiny deváťáků se účastní soutěže Modelumpus – Vzhůru
do oblak, kterou vyhlásila Stavební škola v Kolíně, kdy
z kartonů a dalších přírodních materiálů tvoří modely na dané
téma. Tentokrát jsou výzvou mrakodrapy. Ve stejné soutěži, ale
na téma Hrady, byli naši žáci v minulém ročníku velmi úspěšní,
získali 1. místo a další pěkná umístění. V úspěch věříme i letos.
I na další měsíce připravujeme zajímavé akce, z těch větších
například zájezd do Anglie, turistický kurz, den otevřených dveří, o tom všem podrobněji v příštím zpravodaji. 12.
4. proběhne od 13 do 17 hodin zápis do 1. tříd. S tím souvisí i následná a už tradiční Škola nanečisto pro budoucí
prvňáčky.
Jaro už klepe na dveře, mějte ho co nejhezčí. Soňa Součková
______________________________________________________________________________________________________________________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU OD PODZIMU DO LÉTA

Naše mateřská škola „ VESELÉ SLUNÍČKO“ si vytvořila školní celoroční projekt. Záměrem projektu je
seznamování dětí s místy a přírodním prostředím v Zásmukách a okolí, zprostředkování ekologické výchovy
různými formami praktických činností a objevování, vytvoření u dětí povědomí o vlivu člověka na životní prostředí
a umožnit jim aktivní přístup k jeho ochraně. Každá naše třída pozoruje celý rok jeden strom, který si vybrala.
Berušky pozorují jabloň, Včeličky- dub, Motýlci- kaštan. A co jsme již všechno stihli? Na podzim jsme hrabali listí
na naší zahradě. Na konci října jsme si užili naší oblíbenou „ Bramboriádu“ - pečení brambor ve žhavém popelu. Na
začátku listopadu jsme si vyposlechli zajímavé povídání s promítáním – Prales dětem v projektu Green Life. Poté
jsme podnikli pěší výlet do lesa ke krmelci, kam jsme zvířátkům donesli různé dobroty: mrkev, jablíčka, nasbírané
žaludy a kaštany. Velmi pěkný program o lese a zvířátkách nám připravil myslivec pan Ing. Jaroslav Fous.
Dozvěděli jsme se mnoho nového o zvířátkách a
jejich způsobu života, o jejich mláďatech, krmení,
některá jsme mohli vidět na fotografiích i v podobě
loveckých trofejí. Za přínosnou přednášku panu
Ing. Fousovi moc děkujeme. Také jsme zakopali
poklad na školní zahradě. Obsah pokladu byl velmi
pestrý. Byly to různé materiály, jako například:
hřebík, střep z hrnku, papírový kapesník, kousek
látky, plastová lahev, slupka od banánu, jablko. Již
teď se těšíme na jaro, až poklad vykopeme a
zjistíme, co se s naším pokladem stalo. Zůstanou
všechny věci stejné nebo se něco změní? Necháme
se překvapit, co příroda s naším pokladem v zemi
udělá. Před Vánocemi jsme potěšili ptáčky malými
dobrotami. Připravili jsme pro ně krmení- sušená
jablíčka, ořechy, semínka, která jsme navlékli na
provázek a pověsili na strom. Celý leden jsme si užívali zimní radovánky a úklid sněhu na zahradě a v okolí MŠ. Ve
třídě jsme si vyzkoušeli různé pokusy s vodou, sněhem a ledem a vzájemně se navštívili s ostatními třídami,
abychom si pokusy představili. Zábavnou formou jsme také objevili vznik gumového vajíčka, obrácené obrázky skrz
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vodu, sopku z vody a dalších surovin,
reakci vody s olejem, obarvení vody
lentilkami a další. V únoru jsme se
vypravili k zamrzlým rybníkům, kde
jsme si povídali o ochraně ryb při
mrazu, podnikli jsme pěší výlet do
zásmucké Bažantnice k rybníku a k
čističce odpadních vod. Hned na
začátku března nás čeká úklid přírody,
sběr odpadků na školní zahradě a v
nejbližším okolí, sázení květin do
truhlíků na okna, práce na školní
zahradě a vykopání pokladu. Už nyní
se těšíme na všechny akce, které jsou
spojené s ochranou přírody.
Kateřina Procházková, učitelka MŠ
Zásmuky

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁSMUKY
Pojeďte s námi 11. dubna 2019 na již tradiční výlet do Lysé nad Labem na výstavu jarních květin se
zastávkou na oběd v restauraci v Kersku. Odjíždíme v 8.00 hodin od pečovatelské služby, návrat
v odpoledních hodinách. Cena zájezdu je 200 Kč.
Pečovatelská služba v roce 2018: Pečovatelská služba je poskytována v Zásmukách a přilehlých
obcích: Doubravčany, Sobočice, Nesměň a Vršice. Po dohodě s příslušnými obecními úřady také v Toušicích,
Mlékovicích a Svojšicích. V současné době zajišťujeme péči o dvě osoby v domácím prostředí v Dolních
Chvátlinách. V rámci poskytování naší služby zajišťujeme uživatelům pouze ty úkony a činnosti, které od nás
skutečně potřebují. S každým uživatelem je sjednán individuální seznam činností a úkonů, včetně způsobu
provedení a doby poskytování. V průběhu roku 2018 naši službu využívalo 63 evidovaných klientů. Všem
žádostem bylo vyhověno, nově bylo evidováno 13 smluv, ukončeno bylo 5 smluv. V roce 2018 bylo provedeno
6 886 úkonů. Největší položku tvoří dovozy obědů, doprovody k lékaři a nákupy. Byly uspořádány 3 výlety.
V průběhu roku se naši senioři scházejí každou středu v klubové místnosti, v prosinci se konala vánoční besídka
s vystoupením dětí ze zásmucké mateřské školy. Vánoční balíčky pro seniory a účinkující děti nám zajistila
firma Hügli Food, s. r.o Zásmuky.
☺
Ola, Dáša, Eva
Už nyní pro Vás připravujeme srpnový výlet!
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Registrační poplatky v knihovně pro rok 2019: dospělí 100 Kč a děti do 15 let 50 Kč.
Knihovna v číslech: statistické údaje za rok 2018:
počet registrovaných čtenářů: 294 (177 dospělých, 117 dětí), počet výpůjček = 8791, celkový počet návštěvníků
knihovny ( čtenáři, návštěvníci akcí, klienti využívající služby knihovny: internet, reprografické služby, on-line
služby) = 4 446. Bylo zapsáno 495 nových knih, 435 vyřazeno. K 1. lednu 2019 knihovna čítá 14 189 svazků.
Uspořádáno bylo 57 kulturních a vzdělávacích akcí. Bližší informace a výsledky dalších statistických položek jsou
k nahlédnutí v knihovně.
Nové knihy: Dvořáková, P.: Dědina, Poncarová, J.: Podbrdské ženy, Březina, J. Vzplanutí, Obermannová, I.:
Jasnozřivost, Fombelle, T.: Tobiáš Lolness, Erskinová, B.: Stíny na ostrově, King, S.: Cujo, Devátá, I.: Radši
nekoukat, Londsdaleová, K.: Všechno, co máme, Temple, E.: Zpěv Maora, Tanec Maora, Aspe, P.: Kvadratura
pomsty, Berry, S.: Královský klam, Slaughter, K.: Démoni, Deaver, J.: Pokoj smrti, Zapadákov, Belmondo, J.-P.:
Mých tisíc životů…a spousta dalších titulů.
Akce:
23. března 2019 přátelská jarní burza (plakát na str.12)
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17. dubna 2019 velikonoční dílnička od 14.30 hod. – pro děti a pro menší děti s rodiči, vyrobíte si zajíčka či jiné
„velikonoční“ zvíře z látky nebo pytloviny.
23. dubna 2019 18.00 beseda s Jiřím Filípkem ( v rámci kampaně Kniha Ti sluší)
Komentované vycházky městem: ve fázi příprav jsou již avízované komentované vycházky městem se vstupy do
historických objektů: kaplička V Lipách, děkanský kostel na Komenského náměstí, františkánský klášter a Husův
sbor.
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
S nástupem jara začíná období naší hlavní činnosti. Na sklonku zimy pravidelně provádíme
čistění a vyvěšování nových budek. Často dochází k poškození vstupu do budky datlem nebo
strakapoudem. Musíme také zkontrolovat loňské výsadby ovocných stromků. Sázení tak, jak si to
pamatujeme z dětství, kdy jsme vysadili malý stromek a v dospělosti se mohli schovat pod korunou
nebo na něj dokonce vylézt, není v současné době už tak jednoduché. Výsadby stromků musí být v
letním období pravidelně zalévány. Z našich zkušeností vyplývá, že sázet méně nových stromků a více o ně pečovat
je nejlepší možný postup. Sázet budeme na jaře také v památné aleji 2-3 ks lip za spadlé stromy a s mateřskou
školou jírovce a buky v Bažantnici.
V letošním roce se obě zásmucké lipové aleje také dočkají odstranění suchých větví. Ošetření a pokácení dřevin ve
špatném zdravotním stavu bude prováděno z prostředků přidělené
dotace, o kterou požádala krajská správa silnic. Záměr byl
ČSOP projednán a několik lip bude i pokáceno. Staré kmeny již nemají
tak velkou pevnost, aby udržely velkou korunu lip a pokud nejsou včas
dendrologicky ošetřeny, tak může dojít k jejich pádu.
Jako hlavní akci v termínu 25. 4 a 26. 4. 2019 připravujeme 6.
ročník soutěže Zlatý list v zásmucké Bažantnici. Na trase naučné stezky
letos připravíme stanoviště z botaniky, myslivosti, práce pro přírodu,
rybářství, třídění odpadů, včelařství). Na soutěži ve dvou dnech
startují žáci ve třech kategoriích: 1.-3., 4.-6. a 7.-9. tř. Soutěže se
pravidelně zúčastňují MOP Šestka Zásmuky, Ekocentrum Říčany, ZŠ
Zásmuky, MŠ a ZŠ Bečváry, ZŠ Miloše Šolleho v Kouřimi, ZŠ Suchdol
a nesoutěžně i ZŠ Kouřim Okružní. V rámci doprovodného programu si
děti zkusí i další sportovní aktivity a dovednosti.
Naší hlavní prázdninovou činností je pořádání tábora pro děti
z Šestky v Malé Lhotě u Sobotky v krásné lokalitě Českého ráje.
S přispěním spolkových dotací Města Zásmuky a sponzorů tábořiště
průběžně vylepšujeme. Radost nám dělá i přírodovědný kroužek
prvňáčků vedený při ZŠ Zásmuky Ing. Editou Petrovou, který je velmi
dobrou přípravkou pro další pokračování MOP Šestka Zásmuky.
V rámci dalších činností, které pro ochranu přírody v našem
okolí děláme, jsou připomínky k procesu pořízení územního plánu v prostoru bývalé pily v Zásmukách tak, aby pod
korunami dubů ani v jejich bezprostřední blízkosti nestály stavby, které by byly ohroženy pádem větví, a podél
Bažantnice byl vymezen ochranný zelený pruh. Byli bychom velmi rádi, aby se tato lokalita stala veřejným
prostorem s dostatkem zeleně, hřištěm, místem k nákupu, výstavbě bytů a celkově se tak stala přínosem pro naše
město.
S přáním klidného jara. Ing. Milan Petr

Český svaz včelařů informuje
Vážení přátelé,
ZO ČSV z. s. Zásmuky a Město Zásmuky Vás zvou na zájezd „MEDOVÉ SLAVNOSTI na Hrádku u
Nechanic“, který se uskuteční v sobotu 29. 6. 2018.
Pořádaný zájezd je určen nejen pro včelaře, ale především pro širokou veřejnost. Na nádvoří zámku Hrádek u
Nechanic poznáte, jak chutná pravý český med a užijete spoustu zábavy Vy i celá rodina.
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Program:
• Odjezd autobusu ze Zásmuk 7:30, Komenského náměstí (směr
Kolín).
• Parkoviště zámku Hrádek u Nechanic – rozchod.
• Odjezd směr Zásmuky 16:30.
• Předpokládaný příjezd do Zásmuk v 18:00.
Doprava je hrazena částečně z daru Města Zásmuky. Cena zájezdu je
100,-Kč. V ceně je i vstupenka na „Medové slavnosti“. Vstupy na zámek
a jeho okruhy si zájemci hradí a zajišťují sami.
Možnost přihlášení je do pátku 20. 6. 2018.
Přihlášky přijímá a informace podává za ZO Zásmuky: jednatel Martin Spěváček tel. 607 857 196 nebo 720 983 015,
email: martas.22@seznam.cz

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
ZPRÁVA JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ZÁSMUKY ZA ROK 2018
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Zásmuky je řazena do kategorie JPO III/1. Naše jednotka musí
do 10 min. od vyhlášení poplachu opustit základnu v minimálním početním stavu 1+3 (strojník, velitel družstva a
dva hasiči). Zásah nejde naplánovat, a proto se i naší jednotce stává, že
je vyslána k události ve 22:00 hodin a návrat na základu je okolo 5:00
hodiny. Na hasičské zbrojnici proběhne úklid techniky včetně
veškerého vybavení a většina členů se musí dostavit do svého
zaměstnání. V loňském roce byla naše jednotka vyslána operačním
střediskem k 35 událostem, dále naše jednotka vyjížděla na žádost
města nebo občanů celkem k sedmi událostem. Při těchto výjezdech
bylo jednotkou odpracováno více jak 70 hodin na osobu a ujeto přes
675 km. U čtyř událostí naše jednotka prováděla i předlékařskou první
pomoc. Ne všechny události mají šťastný konec.
V měsíci červnu byl městem jednotce pořízen nový svolávací
systém FIREPORT, díky tomuto nejmodernějšímu systému naše
jednotka vyjíždí od vyhlášení poplachu za 4 minuty. Naši členové se
pravidelně účastní školení. Závěrem mohu konstatovat, že členové při
své činnosti a účasti při výjezdech odvádí profesionální práci.
Děkujeme městskému úřadu a všem zastupitelům za jejich podporu.
PROČ HOUKÁ HASIČSKÁ SIRÉNA?
V noci spíte a najednou začne houkat siréna, která vás vzbudí.
To je situace, která mnohdy naštve spoustu lidí a o to víc, když pak
zjistí, že to bylo kvůli malému zásahu. Podle hasičů je ale siréna
nejspolehlivější způsob, jak se svolat.
Sirény se používají pro svolávání jednotek sborů dobrovolných
hasičů, je ale i více způsobů vyrozumění. „Akustický signál přes sirény
zazní jen v případě, že je aktivována jednotka sboru dobrovolných
hasičů, a to bez ohledu na jaký typ zásahu je povolána. K jinému účelu tento signál neslouží a nemůže být spuštěn
„jen tak“. Dalšími možnostmi jsou hlasová zpráva obsahující pokyny k výjezdu odeslaná na mobilní telefon, SMS,
zpráva na pager a další.
Přestože v moderní době techniky existuje mnoho způsobů, jak se dá svolávat, je siréna nejspolehlivější.
Poplach vyhlášený sirénou je základním způsobem vyhlášení poplachu, je jím i proto, že přenos signálu do sirén je
radiový, a tudíž nezávislý na mobilních sítích a poskytovatelích datových připojení. Všechny ostatní způsoby
vyhlášení poplachu by za extrémního zatížení přenosových sítí nemusely fungovat spolehlivě, sítě by byly přetížené
a neodesílaly by zprávy včas.
Stejný postoj má ke svolávání sirénou i jednotka sboru dobrovolných hasičů města Zásmuky. Je to ryze z
praktických důvodů, aby skutečně byli hasiči co nejrychleji na problematickou situaci upozorněni.
Ve chvíli, kdy jde o ohrožení nejen majetku, ale případně i životů, ustupuje i určité pohodlí do pozadí.
Libor Skala ml., zástupce velitele JSDHO Zásmuky
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Mezi obyvateli Zásmuk najdeme přes 30 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných
finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak
mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Kolínska pochází 49 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás
najdeme přes 30. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se
zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než
3 400 rodin.
Markéta Křížová
_________________________________________________________________________________________________

LIDÉ ZE ZÁSMUK MAJÍ DOBRÉ SRDCE –
POŘÍDILI KLIENTCE DOMOVA PRO SENIORY CLEMENTAS SPECIÁLNÍ KŘESLO
Obyvatelé Zásmuk se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ve sbírce vybrali dvacet dva
tisíc korun na koupi geriatrického křesla
pro klientku domova pro seniory
Clementas v Mlékovicích.
Za vším stála Zuzana Krejzová, která si
jako Ježíškovo vnouče nejprve vybrala
několik klientů domova Clementas, jež
sama obdarovala, a pak ještě zorganizovala
sbírku na geriatrické křeslo pro paní
Zdeňku. „Ježíškova vnoučata mě nadchla
svou myšlenkou a já se chtěla zapojit.
Domov Clementas jsem si vybrala, protože
jsem ze Zásmuk a dárečky jsem chtěla
předat osobně. Viděla jsem, jak přání mizí,
až zbývala ta nejdražší. Paní Zdeňka si
přála speciální křeslo. Nemohla jsem se
zbavit pocitu, že by byla jediná, kdo by
nedostal dárek. Napsala jsem proto na
Facebook výzvu, jestli by byl někdo
ochotný přispět. K mému překvapení zájem
byl velký a během jednoho víkendu jsem potřebný obnos na křeslo vybrala,“ vysvětlila, jak sbírka vznikla, Zuzana
Krejzová, a doplnila: „Jsem šťastná, že se přidalo tolik lidí, kterým pomoc není cizí. Všem moc děkuji.“
Díky křeslu ve společnosti druhých
Geriatrická křesla jsou určena pro ležící osoby a lidi se sníženou soběstačností. Do křesla jsou bezpečně usazeni,
nehrozí jim sesunutí nebo pád. Také jim velmi prospívá, když změní polohu a zatíží jinou část těla, aby nehrozil
vznik proleženin. „Díky tomuto křeslu změní polohu a zatíží jinou část těla, omezí se tak vzniku proleženin.
Pečovatelé klienta následně vyvezou ven z pokoje mezi ostatní obyvatele domu do obýváčku, kavárny nebo na
čerstvý vzduch do naší velké zahrady,“ vysvětlila Milada Jaklová, vrchní sestra Clementas Mlékovice.
„Několik takových křesel v domově máme, ale nikdy jich není dost. Proto jsme byli velmi potěšení, že zásmučtí
občané se složili na to, aby i paní Zdeňka mohla trávit čas ve společnosti jiných lidí,“ řekla Bohdana Zvěřinská,
zástupkyně ředitelky Clementas Mlékovice. Podle Zvěřinské má dar pro domov i symbolickou hodnotu. „Ceníme si
toho, že se místní komunita zapojila do projektu Ježíškových vnoučat a vybrala si k obdarování nás, své sousedy.“
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Pozvání do domova
Přijít do domova či se zapojit do aktivit pro seniory v mlékovickém domově může každý. „Můžete strávit čas na
naší krásné zahradě, zúčastnit se či aktivně zapojit do aktivizačních programů pro seniory. Každé léto také pro naše
klienty, jejich rodiny a naše sousedy organizujeme letní zahradní slavnost,“ dodala na závěr Zvěřinská.
Díky dobré vůli lidí z blízkého i širokého okolí klienti Clementas získali spoustu hodnotných a milých darů. Seniory
v poslední době potěšila cimbálovka, country kapela, děti i dospělí, kteří zazpívali a zahráli na hudební nástroje.
Nejen hůře pohybliví klienti oceňují mobilní zahrádky, které jim umožňují se i přes jejich hendikep věnovat
zahradničení. Vzpomenou si na mládí, na svoji zahradu, na to, co pěstovali, jak stavěli skleník, a jako by najednou
zapomněli na to, co je bolí a trápí.
Foto: Petra Pechmanová
_____________________________________________________________________________________________

CYKLISTÉ NA VYSOKÝCH KOLECH V ZÁSMUKÁCH
V souvislosti s připravovanou reprízou výstavy Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách
v Regionálním muzeu v Kolíně se obracíme s výzvou určenou čtenářům Zásmuckého zpravodaje.
V nedávné době se na internetovém aukčním portále objevila dosud neznámá fotografie tří cyklistů ze Zásmuk na
vysokých kolech. Snímek zhotovil kolínský fotograf Antonín Pinkas (†1883). Ze stručných zmínek z neregionálních
zdrojů se podařilo zjistit jména dvou zásmuckých bicyklistů. Byli to J. Křížek a V. Pašek. Nemůžeme bohužel
s jistotou říci, zda by to mohli být pánové na fotografii. Je to však velmi pravděpodobné. Zprávy o cyklistech ze
Zásmuk pocházejí rovněž z roku 1883. To jsou víceméně všechny informace, které k fotografii a zásmucké
cyklistice 80. let 19. století můžeme napsat. Věřím však, že by se mohly najít zprávy o zmiňovaných osobách přímo
v Zásmukách. Lenka Mazačová, Regionální muzeum v Kolíně. Kontaktní údaje: mobil: 734 312 039,
email: mazacova@muzeumkolin.cz

POČASÍ
Prosinec 2018: 22. 12. 9°C, přeháňky, roztál sníh, na Štědrý den kolem 2°C, fouká studený vítr, 25. 12. vítr, kolem
0°C, 28. 12. slunečno 4°C.
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Leden 2019: 1. 1.
odpoledne prší, 3. 1.
ráno - 4°C, 4. 1. – 13. 1.
teploty kolem 0°C, toto
období je bohaté na
srážky. O víkendu 19. a
20. 1. nastává změna,
v noci -7°C, jasno.
V pondělí 21.1. ráno
můžeme
pozorovat
úplné zatmění Měsíce.
23. 1. ráno -8°C, na
Kvildě 30,8°C. 26. a 27.
1. nad nulou, leží sníh.
Únor 2019: 2. 2.
odpoledne 7°C, ráno 3.
2. leží 10 cm sněhu,
přes den připadlo ještě 5
cm. Následují mrazivá rána – až -8°C. O víkendu 9. a 10. 1. přichází obleva a silný vítr. 14. 2. odpoledne slunečno a
teplo, kolem 10°C – první letošní „jarní den“. Až do konce února prožíváme slunečné dny s ranními mrazíky a
vysokými odpoledními teplotami ( 14 - 17°C), na mnoha místech padají teplotní rekordy. Příroda se probouzí,
kvetou první jarní cibuloviny.
Březen 2019: V neděli 10. 3. téměř celý den prší, večer a v noci sužuje naši republiku vichřice Eberhard, v našem
regionu nejsou hlášeny velké škody, ale ve většině krajů je hlášen kalamitní stav a bez proudu se ocitlo přes 300 000
odběrových míst. V pondělí 11. 3. přicházejí dešťové i sněhové přeháňky, 12. 3. nás ráno probouzí sněhový
poprašek. Uplynulé čtvrtletí bylo poměrně bohaté na srážky, uvidíme, jaké nás letos čeká léto. Počasí přálo i Petru
Kováčovi, který staví sochy ze sněhu. Na snímcích jeho letošní díla: Rapa-Nui socha z Velikonočního ostrova, Ježíš
a Buddha ( z filmu Malý Buddha).

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ

Keltský telegraf ( 10. ročník) 23. března 2019, Jelčanský kopec, čas předání světelného poselství: 20.54 hod.
Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného
signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec. V Evropě a tedy
i u nás jej k dokonalosti dovedly keltské kmeny a využívalo se jej ještě ve středověku, kdy na vrcholcích kopců
vyrostly strážní hrady a tvrze. Keltové, k nimž se symbolicky vracíme samotným názvem Keltský telegraf, žili v
hlubokém souladu s přírodou, kterou uctívali a respektovali. Naší ambicí je na jejich tradice navázat a jednou
ročně, s příchodem jara a tedy oživením přírody, vzdát předáváním světla hold Zemi a vracet se tak ke kořenům,
které dnešní civilizace úspěšně opouští a kope si tím vlastní hrob. Světlo je i symbolem osvícení potemnělé krajiny v
každém z nás. Jde o symbolický návrat k přírodě, ve které se s přicházejícím jarem rodí nový život. Pro účastníky
Keltského telegrafu je to jedinečná příležitost zažít neopakovatelný večer s mysteriem noční krajiny.
Další místa v okolí, které můžete 23. 3. večer navštívit: Vysoká u Kutné Hory, Menhiry Kutná Hora, Oškobrh u
Poděbrad. Bližší informace na www.keltskytelegraf.cz

Muzeum lidových staveb Kouřim, národopisné pořady:
Smrtná neděle 7. dubna, 10.00 - 16.00 hodin
Sezónu otevíráme tradičním vynášením smrtky a přinášením nového léta.
Další plánované národopisné pořady:
Bílá sobota 20. 4. 2019
Boží hod velikonoční 21. 4. 2019
Letnice 9. 6. 2019
Svatojánská noc 22. 6. 2019
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OBECNÍ DOMEČEK V NESMĚNI
vás zve na tyto jarní akce:
30. března 2019 16.00 Jarní probuzení,
s Jitkou Růžičkovou. Přenáška s vařením a
ochutnávkou.
31. března 2019 „Škarpování“ očista obce a
obecních cest.
6. dubna 2019 Velikonoční tvoření.
Výroba drobných keramických dekorací,
ukázka zdobení kraslic, pletení pomlázek.
Na snímku vpravo: 16. února 2019 –
sousedské posezení Vzpomínkové „táčky“ o
dobách dávno i nedávno minulých. Povídání
s paní Jaroslavou Holou o historii obcí
Nesměň a Habr.

KMOCHŮV JARNÍ POCHOD ANEB ZE ZÁSMUK DO ZÁSMUK: SOBOTA 11. 5. 2019
start 10.00 – 11.00 hod na Komenského náměstí. Pojďte s námi již počtrnácté na vycházku rozkvetlou jarní
přírodou. Opět zvolíme nenáročnou trasu v rozmezí 8 – 12 km.

STARÉ POHLEDNICE 12. díl
Pohlednice Zásmuk, datovaná 26. 12. 1915. Prvně se setkáváme na zásmucké pohlednici s pohledem do Polákovy
ulice. Nemáme k dispozici rubovou stranu, ale dříve bylo běžné, že se psalo i na stranu lícovou.
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JAROSLAVA HOLÁ: Z KRONIKY OBCE NESMĚŇ 7.DÍL 1945 - 1946
Vystěhovalci do obce:
V neděli 4. března 1945 přistěhovalo se do obce asi 48 německých vystěhovalců pocházejících ze slezských hranic, kteří
přijeli vlakem do Zásmuk. Muselo se pro ně a jejich zavazadla asi se šesti povozy na nádraží. Byly to hlavně ženy, děti a
několik málo mužských. Byli zatímně ubytováni v hostinci u Koryntů na sále, kde musely se jim přichystat postele,
slamníky, prostěradla a sporák na vytápění a vaření. Ubytování a vyživování jich měla obec na starosti. Též i otop a
místnost ku vyprání prádla musela jim obec poskytnouti. Do č. p. 18 přivezl se jim kotel na vyváření prádla z Budského
sanatoria, kde si prali. Z dalšího nařízení nesměli býti v hostinci ubytováni, tedy byly 3 rodiny přiděleny do třech
popisných čísel: 20, 24, 33. Ostatní pak byly dány do Nouzova, do Davídkovské vily a do Církvice č. p. 48 u mostu, patřící
do Nesměně.
Lesní nucené práce:
Povinnost lesních prací zůstává z roku minulého (1944). Školní děti přes 12 roků staré musely choditi zase na kopání a
sázení školních stromků, což bylo povinné jako škola. Učitelové museli s nimi. V zimě děti vůbec nechodily do školy, ježto
nebylo uhlí pro vytápění, které bylo šetřeno pro válečné účely. Pak na jaře, když bylo tepleji, chodily děti jen střídavě do
školy a jen některé půldne a to do jedné třídy, poněvadž v celé škole bylo ubytováno německé vojsko. Potahy koňské
musely opětně jezdit po skončené práci
do lesa vytahovat dříví.
Vražda:
Dne 3. dubna 1946 byl zavražděn na
silnici mezi obcí Nesmění a Církvicí,
která prochází lesem blíže vozové cesty
a odbočuje v lese k samotě Nouzovu pan
Josef Barták, hostinský a autodopravce
ze Zásmuk. Josef Barták projížděl
v noční době po této silnici a neznámým
pachatelem byl střelen ranou do hlavy
revolverem ve svém autu. Toho dne byla
provedena soudní komise na místě činu
k dalšímu
pátrání,
které
zůstalo
bezvýsledné. K mému 70ti letému stáří
(kronikáře Josefa Mlázovského – pozn.
redakce)nikdy nepamatuji takovýto
zločin, že by se v našem katastru stal. I
v pozdější době zůstala věc nevyjasněna
– byla to sebevražda anebo vražda?
Tragická smrt vojína
Dne 20. května 1946 skončil tragickou
smrtí František Sajvera, vojín 22 roků
starý, sloužící u vojenského útvaru č.
5426, 3. tanková brigáda v Pardubicích.
Zabila jej a ještě jednoho kamaráda
vystřelená mina, která vybuchla
v neočekávaném okamžiku. Pohřeb měl
slavný, v Nesměni za přítomnosti
vojenských oddílů posádky zásmucké a
pardubické a s vojenskou hudbou
z Čáslavi.
Průtrž mračen s krupobitím:
Dne 27. května 1946 snesla se nad naší
obcí silná bouře, která vyvrcholila
průtrží mračen a krupobitím. Do obce se
přivalilo tolik vody, že silniční most
sotva stačil, aby voda jím proběhla,
lávka byla úplně pod vodou a obecní
rybník též rovný. Potok se rozvodnil tak,
že regulaci nebylo ani znát a voda
rozlila se až do silnice.
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana .
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: 16.3., 14.4., 19.5. a 16.6. 2019
Zásmuky – u hasič. zbrojnice- 16.10 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po - Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Město Zásmuky
hledá průvodkyni/průvodce do výstavní síně na zámku v Zásmukách
pro letošní sezónu.
Jedná se o víkendy - soboty 12.00 – 17.00, neděle 10.00 – 17.00
od 6. 7. do 1. 9. 2019.
Bližší informace na tel. 322 312 873, 321 796 234 nebo přímo na Městském úřadě v Zásmukách.
Vhodné pro důchodce i studenty možno pracovat i ve dvojici.

Krásné Velikonoce, pohodu, slunce alespoň
v duši (pokud bude zrovna schované za mraky), děvčatům a ženám
pevnou ruku při malovaní vajíček a chlapcům a mužům lehkou
ruku při pomlazování“
redakce ZZ.
Foto: nápady na velikonoční dekorace: www.pinterest.com
Zásmucký zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Občasník Města Zásmuky. 1/2019. 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 června 2019, uzávěrka 5. června 2019. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů nebo jejich
neuveřejnění. Tisk vlastní.
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Příspěvek pana Mgr. Michaela Urbana, Bc. – Účet firmy Strojírny Fr. Vojtíšek Sboru dobrovolných hasičů v Zásmukách
z roku 1913.
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