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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
za chvilku nám, ale hlavně dětem začínají prázdniny, léto je v
plném proudu, část lidí přemýšlí, kam pojede na dovolenou a děti
se nemohou dočkat zasloužených prázdnin.
Ráda bych Vás občany informovala o tom, co se během prvního
pololetí letošního roku realizovalo v našem městě a obcích.
Ve městě jsme dokončili výměnu oken na zdravotním středisku a
v zasedací místnosti. Úspěšně byla dokončena oprava
komunikací na Vyšehradě, v ulici Žižkova, Smetanova a v ulici
Jiráskova, která byla částečně financována z dotace ze
Středočeského kraje. Dále jsme zrealizovali plánovanou výstavbu
komunikací v ulici Východní a Nová. Lavičky, které jsou určeny
pro náctileté, jsme umístili na hřiště u školy. O prázdninách nás
čeká výměna části oken na základní škole a předláždění chodníků
na Komenského náměstí.
V obci Doubravčany se v současné době připravuje nové veřejné
osvětlení. V obci Nesměň byla uskutečněna schůzka ohledně
budoucího hřiště, které by mělo sloužit všem občanům. Stezka,
která propojuje město Zásmuky a obec Sobočice, byla opatřena
novou lavičkou.
Město Zásmuky uspořádalo ve spolupráci se Sokolem, hasiči,
kynology, pionýry a rybáři Dětský den, kterého se zúčastnilo
téměř 200 dětí.
Zároveň bych ráda věnovala pozornost také našim nejmenším
obyvatelům. Obřadní síň zásmucké radnice prožívala v sobotu
4. dubna dopoledne za hezkého počasí slavnostní chvíle při vítání
nových občánků města. Byl to významný den pro naše nejmladší
občánky. Letos jsme přivítali celkem 11 dětí. Po uvítacím
proslovu rodiče podepsali „Pamětní zápis o slavnostním uvítání
do života dítěte“, obdrželi blahopřání, maminky kytičku, drobný
dárek a finanční příspěvek od města. Rodičům bych ráda popřála
hodně sil při náročné výchově, ale také zdraví a pohody.
Všem nově narozeným dětem přejeme jménem města Zásmuky hodně zdraví, pohody, radosti, a aby šťastně vykročily do
života, který na ně teprve čeká.
Všem našim občanům bych ráda s nastupujícím časem letních prázdnin popřála krásné léto a vše, co k létu patří. Naplňte
je odpočinkem, spoustou příjemných a zajímavých dovolenkových zážitků, potřebným časem pro své blízké a přátele a
také dobrou náladou.
PhDr. Marta Vaňková, MBA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v úterý 25. června 2019
od 18.00 hodin v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem v Zásmukách.
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ŠKOLY

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Datum v kalendáři a teplé počasí napovídají, že se blíží léto a s ním krásný čas dovolených a prázdnin. Na žáky naší základní
školy čekají ještě nějaké písemky a zkoušení na doladění známek, ale i u nás je už cítit radostné očekávání blížícího se volna.
Naši deváťáci opět chystají loučení se školou a devíti lety, které v ní strávili. Všichni jsou přijati na zvolené obory, a tak se do
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příprav závěrečného týdne mohou pustit naplno. A jaké zajímavé akce naši žáci prožili, a nebo na ně ještě čekají v posledním
čtvrtletí školního roku 2018/2019?
- 12. 4. proběhl zápis do 1. tříd. V září přivítáme 1 třídu prvňáčků s 28 žáky.
- V dubnu jsme opět navštívili kolínské divadlo. Všichni žáci 1. stupně zhlédli příběh Kubula a Kuba Kubikula . Osmáci a
deváťáci přijeli nadšení ze zajímavě zpracovaného pásma Shakespearových dramat.
- V Bažantnici proběhl letní biatlon, kterého se zúčastnili žáci 7. tříd a 8. A. Zabojovali a postoupili do krajského kola
v Čáslavi.
- Koncem dubna žáci 8. A a 9. AB
podnikli zajímavou
exkurzi do
automobilky Škoda Mladá Boleslav.
- Nezapomenutelné zážitky si přivezli
začátkem května přihlášení žáci 2.
stupně z týdenního pobytu v Anglii.
- V květnu prožili krásný týden plný
pohybu žáci 2. A a 5. A na škole
v přírodě v Rokytnici nad Jizerou.
- Ve stejné době proběhl turistický kurz
v Peci pod Sněžkou. Žáci šestých a
sedmých tříd, kteří se zúčastnili, se
z týdenního putování vrátili nadšení a
plni plánů si kurz zopakovat.
- Osmáci a deváťáci absolvovali
v Kolíně preventivní program Hrou
proti AIDS.
- 4. AB navštívila výstavu o životním
prostředí v Kolíně.
- 31. května si všechny děti užily
Pohádkový les, tentokrát v režii 8. A. Na stanovištích na ně čekali známí superhrdinové se zajímavými úkoly. Poklad našli
všichni. Foto v textu.
- Začátkem června se 3. A chystá na zajímavý zážitek - spaní ve škole.
- Osmáci a deváťáci vyrobili krásné ekologické stavby do soutěže MODELUMPUS 2019. S napětím čekáme na výsledky.
- V červnu již tradičně proběhla Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky, kteří si při třech návštěvách školy vyzkoušeli, co je od
září čeká.
- Opět jsme se zúčastnili Kolínských sportovních her a byli jsme úspěšní. Všem děkujeme za skvělou reprezentaci. Na
medailových pozicích se umístili: v atletice získal Josef Šedivý (9. B) zlato, 2 zlaté přivezla Viktorie Hoření (5. A)za plavání,
další zlatou pak vybojovala v běhu na 800 m Vanessa Adamcová (9. A), stříbro přivezla Valentýna Adamcová za aerobic a
bronzové medaile získali Lucie Dandová (8. A) také v aerobicu a Ondřej Petr v hodu míčkem.
- Ve čtvrtek 20. 6. od 14 do 17 hodin vás zveme na Den otevřených dveří. Těšit se můžete na řadu dětských vystoupení,
netradiční vyučování i možnost zakoupení dětských výrobků a sladkých dobrůtek. Přijďte s námi prožít příjemné
předprázdninové odpoledne.
- Koncem června podniknou třídy 4. AB vlastivědnou procházku po Kutné Hoře. Všechny třídy byly nebo se chystají na školní
výlety. A pak už vysvědčení a hurá na prázdniny.
Prožijte i vy krásné a pohodové léto.
Soňa Součková
______________________________________________________________________________________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA - ŠKOLKA V PŘÍRODĚ A ATLETICKÉ ZÁVODY
Školka v přírodě se tento rok konala ve dnech 29. 4. - 3. 5. 2019. Účastnilo se jí 18 dětí ze třídy Včeliček a Motýlků.
Pedagogickým doprovodem byly tři učitelky - Dana
Štubňová, Kateřina Procházková a Jitka Mockovčiaková.
Ubytovaní jsme byli na horské chatě Roxana v Rokytnici
nad Jizerou - Studenov. Ubytování bylo hezké a čisté, ještě
více se všem líbilo stravování. Nejvíce nás bavily snídaně ve
formě „švédských stolů.“
Po příjezdu do Krkonoš jsme hned začali poznávat svět v
přírodě. Po večeři jsme dětem rozdali deníčky, kam si každý
večer malovaly největší zážitek z celého dne.
Následující den jsme opět trávili většinu času venku v lese.
Soutěžili jsme o vytvoření nejhezčího domečku pro lesní
skřítky, děti používaly klacíky, kůru, šišky, mech, kamínky,
lístky, vše si musely samy najít, nasbírat a postavit. Navečer
jsme pro děti připravili šipkovanou, kde byl na konci cesty
schovaný poklad. Na večerní oslavu čarodějnic jsme si
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všichni namalovali trička dle fantazie a rozdělali malý ohýnek.
Třetí den jsme připravili Olympiádu. Děti soutěžily ve čtyřech
disciplínách: hod na cíl, skok do dálky, kop na branku, běh. Každý
byl oceněn zaslouženou medailí. Odpoledne jsme hráli soutěž
s názvem "Šest pírek". Všechny úkoly se opět týkaly tématu les,
například poznávání podle hmatu, hledání přírodnin v okolí. Děti
byly velmi nadšené.
Čtvrtý den jsme jeli na celodenní výlet do Poniklé, kde jsme
navštívili výrobnu ozdob a dekorací Rautis. Během exkurze jsme
se podívali do sklářské dílny a poté si děti samy vyrobily ozdobu.
Také jsme zde navštívili Muzeum krkonošských řemesel. V tomto
soukromém muzeu jsou k vidění tradiční řemesla: zpracování obilí
a slámy, drátování, výroba vánočních ozdob z foukaných perliček,
zpracování lnu, ale i staré hračky. Večer jsme dětem rozdali
diplomy s věnováním a zazpívali si píseň O Krakonošovi, kterou jsme se poctivě celý týden učili.
Ráno jsme šli po snídani naposledy do lesa. Ve stráni děti našly schovaný poklad od Krakonoše a po obědě se jelo domů!!!
Školku v přírodě jsme si všichni moc užili.
Na konci měsíce května, dne 30. 5. 2019, se děti ze zásmucké školky účastnily atletického víceboje Středočeského kraje.
Závody se konaly ve Vlašimi. Soutěžilo 14 starších dětí, sedm dívek a sedm chlapců. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na
30 metrů, hod míčem do dálky, skok do dálky a štafeta. Díky poctivému trénování se našemu týmu velmi dobře dařilo. Umístili
jsme se na druhém místě!!! Za pěkné sportovní výkony jsme obdrželi medaile, pohár a pěkné věcné ceny.
V měsíci červnu nás čekají ještě další akce, na které se moc těšíme. V letošním roce se rozloučíme s dalšími budoucími školáky
a od nového školního roku přijde do našich řad šestnáct nových dětí. Přejeme všem pěkné, slunné a klidné prázdniny!
Za mateřskou školu napsala Jitka Mockovčiaková DiS.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁSMUKY
Pečovatelská služba Zásmuky vás zve na výlet na zámek Žleby, který se uskuteční ve čtvrtek
22. srpna 2019.
Odjezd v 8.00 od pečovatelské služby, návrat v odpoledních hodinách. Přihlásit se můžete osobně u
pečovatelek nebo na tel. 602 628 580. Cena výletu činí 300 Kč (autobus, vstupné na zámek).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Upozorňujeme čtenáře i ostatní uživatele knihovny, že v týdnech:
od 22. 7. do 26. 7. a od 26. 8. do 30. 8. bude zavřeno z důvodu dovolené.
Nové knihy:
Preston: Karmínový déšť, Bellová: Sentimentální román, Trpiš: Volba, Tatttová: Stehlík, Mawer: Mendelův trpaslík, Vondruška:
Křišťálový klíč (1. díl šestidílné historické epopeje), Bauer: Spiklenci obruče a kladiva, řada moderních kuchařských knih,
Chalupová: Pomněnkové matky, Kučera: Tajný deník ruského legionáře (2 díly), Sirotek, Mornštajnová: Tiché roky, Ackerman:
Genialita ptáků, Mayne: Šelma a řada dalších titulů.

Audio knihy:
Začínáme s půjčováním audioknih, pro začátek si můžete vypůjčit Tajný deník ruského legionáře a dvě další audioknihy J. Kučery,
koncem června bude naší knihovně zapůjčen první soubor asi 10 audioknih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Co se chystá v knihovně:
V knihovně si můžete zakoupit originální přání k různým příležitostem, m.j. také pro paní učitelky na konec školního roku od Járy
Štolbové a Hany Enuica. Koncem června proběhne v knihovně pasování prvňáčků na čtenáře pro 3 třídy žáčků ze ZŠ Zásmuky a
Bečváry. O prázdninách nás čeká již podruhé Hravé léto. Pro děti i hravé dospělé budou v knihovně připravena místa k hraní: puzzle,
společenské hry, pexeso, dílnička pro šikovné ručičky. Po domluvě můžeme připravit i turnaj v pexesu…

Knižní „hrabárna“ – knihy zdarma:
Návštěvníci knihovny vědí, že v chodbě knihovny si můžou brát knihy zdarma. Vybírat můžete mezi neupotřebenými dary a
vyřazenými knihami z knihovny. Nyní máme právě k dispozici větší množství knih z poslední aktualizace.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
Prázdniny už klepou na dveře a dětem i rodičům se blíží čas dovolených, přesto se vrátíme ještě ke zhodnocení
dubnového soutěžení na Zlatém listu v zásmucké Bažantnici. O pravidlech soutěže, zkušebních disciplínách jsme již
psali, tak rovnou k výsledkům.
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Kategorie 1. - 3. třída
1. místo ZŠ Zásmuky I. - 120b, 2. místo ZŠ Zásmuky II. - 109,5b, 3. místo ZŠ Bečváry - 109b, kategorie 4. – 6. třída 1. místo MOP
Říčany - 128,5 b, 2. místo MOP Šestka Zásmuky - 126b, 3. místo ZŠ Bečváry -124b, 4. místo ZŠ Suchdol - 123,5b ,5. místo ZŠ
Kouřim Miloše Šolleho - 117b.
6. místo MOP Říčany II.-116,5 b, 7. místo ZŠ Zásmuky - 115,5 b, 8. místo MOP Šestka II.- 108,5b. Hosté ZŠ Kouřim Okružní nebodováno. Kategorie. 7 – 9. třída. 1. místo ZŠ Zásmuky - 121,5 b, 2. místo ZŠ Kouřim Miloše Šolleho – 109,5 b, 3. místo ZŠ
Suchdol – 109 b.
Celkově se soutěžení zúčastnilo ve dvou dnech kolem 100 dětí. Děkujeme všem žákům, lektorům, učitelům, pedagogickému dozoru
za výborné výkony a statečnost nováčků, kteří soutěžili proti
starším kategoriím a byli velmi dobří. Více o soutěži, naší činnosti
se můžete dozvědět na www.sestka-zasmuky.webnode.cz. V
současném období se připravujeme na již 9. ročník táborového
víkendu na Máchově jezeře. Tento tradiční výlet s tábořením je
rozlučkou se školním rokem i s absolventy, kteří nastupují na
střední školu, a pro nováčky je výletem na zkušenou před naším
letním táborem. Tábořiště právě upravujeme sekáním, srovnáním
povrchu pro hřiště, stavbou přístřešku proti dešti. Z dotace Města
Zásmuky také dokončujeme i pořízení dalších stanů.
Z krásného okolí tábořiště lze pozvat turisty na přírodní
pískovcové útvary Českého ráje – hrad Valečov, Drábské
světničky, skalní město Kozlov a hrady Trosky, Kost, zámek
Humprecht, televizní vesničku Vesec. Dále připravujeme s našimi
šikovnými rodiči dětí z kroužku zřízení vlastního včelího úlu
z dutého kmene spadlé lípy. S nástupem prázdnin bohužel opět
očekáváme tzv. prázdninové škody páchané náctiletými.
V současné době leží jedna naučná cedule u Jeleního tunelu.
Nejvíce nás vždy mrzí polámání vysazených ovocných stromků. Poprosíme občany, všímejte si, jděte se k nim podívat s dotazem na
mladé, jestli neví, kdo to ničí, a jestli se mohou někoho zeptat, kdo to dělá? Reagují obvykle, že to nedělají, ale vzájemná interakce
s problémem vandalismu zde určitě může pomoci.
Závěrem bychom se zabývali problémem přeplňování kontejnerů na plast u sběrných nádob a poprosíme všechny občany, aby
plasty z domácností třídili přednostně do žlutých plastových pytlů, abychom se nemuseli stydět za naše veřejné prostory u sběrných
nádob. (viz sběrné stanoviště u nádraží aj.)
S přáním pohodových prázdnin a dovolených.
Ing. Milan Petr

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
Poradna pro oběti trestných činů v Kolíně, která působí v rámci střediska Probační a mediační služby (PMS), pomáhá každému, kdo
se cítí být obětí trestného činu (dle zákona č. 45/2013 Sb.), nehledě na druh trestného činu, nebo fázi trestního řízení. Poradna
poskytuje zejména právní informace (objasnění práv oběti nebo poškozeného, informace k náhradě škody, peněžité pomoci),
doprovázení (jakožto důvěrník), psychosociální podporu (lze zprostředkovat bezplatné služby psychoterapeuta), nebo dle situace
zprostředkování dalších služeb. Cílem poradny je pomoci oběti při zvládání následků trestného činu a podpora při návratu zpět do
běžného života. Ze zkušeností víme, že nejčastěji chodí do poradny lidé, kteří si často nejsou jisti svými právy a nemají jasnou a
konkrétní představu, co trestní řízení všechno obnáší. O pomoc může požádat kdokoli, kdo se cítí jako oběť, nehledě na to, zda se
trestný čin stal, či zda byl dopaden pachatel.
Pro pomoc obětem je také důležitá úzká spolupráce s dalšími institucemi. Díky kvalitní spolupráci napříč institucemi jako jsou orgány
činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soud, a městský úřad, či jiné organizace je možné oběti poskytnout mnohem
kvalitnější a včasnější pomoc ušitou na míru.
Kolínská poradna sídlí v ulici Politických vězňů č. 109, vedle budovy okresního soudu. Je otevřená každou středu od 12:00 do 15:00
hodin a každý čtvrtek od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Lze se objednat, není to však podmínkou. Poradkyni Mgr. Věru Čápovou je
možné kontaktovat i telefonicky na čísle 727 873 139. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Poradna pro oběti
funguje v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

POČASÍ
Březen: Sobota 16. 3.: po většinu dne déšť, chladno, 17. 3. odpoledne 18°C, následují mrazivá rána, slunečno, kolem 10°C, v sobotu
23. 3. je kolem 20°C – padají teplotní rekordy pro tento den, neděle 24.3. je chladnější, mění se ráz počasí, přichází ochlazení a
přeháňky.
Duben: Na začátku měsíce chladná rána a přes den slunečno, teplo, neprší. 10.,11. a 12. 4. ráno přízemní mrazíky, ochlazení,
studený vítr. Kvetou třešně, broskve, magnólie, meruňky už jsou odkvetlé – uškodí jim mrazíky? V neděli 14. 4. dopoledne padá sníh
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s deštěm – 1mm. Od této doby jsou srážky měřeny jednoduchým srážkoměrem, 3km od Zásmuk, údaje se proto musí brát jako
přibližné. V pondělí 15. 4. ranní mrazík donutil řidiče oškrabat skla u aut, magnolie namrzly. Následují teplejší noci a příjemné teplo
i ve dne. Konečně prší – 29. 4. napršelo 28 mm.
Květen: V sobotu 4. 5. napršelo 10 mm, 7. 5. ráno -1,6°C, padaly rekordy, v Krušných horách naměřili -9,2°C. Někde mráz poškodil
ovocné stromy. Ledoví muži: 14. 5. přízemní mrazík, chladno, do čtvrtka 16. 5. napršelo 7 mm, následující dny jsou velmi chladné. O
víkendu 18. a 19. 5. už se odpolední teploty pohybují kolem 20°C. 20. 5. napršelo 14 mm, 22. 5. 33 mm, desítky míst v Česku hlásí
povodňový stav. Další víkend byl slunečný, v úterý 28. 5. napršelo 11 mm, začíná se oteplovat. Za květen spadlo cca 75 mm srážek.
Červen: Od 3. do 5. 6. panují tropické teploty, které vyvrcholí 6. 6. bouřkami. U nás napršely pouze 3 mm, Prahu zasáhl prudký déšť
a krupobití, v jižních Čechách se rozvodnily vodní toky. Následují další teplé dny bez deště, z 11. na 12. červen jsme prožili první
tropickou noc. Ve středu 12. 6. se večer přehnala bouřka, napršelo 17 mm, chvilku padaly i drobné kroupy.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ

______
_________________________________________________________________

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Svatojánská noc 22. 6. 2019, Řemeslné pohádkové léto 29. 6., 6.
7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8. 2019, Dožínky 17. 8. 2019.

Zámek Zásmuky:
6. 7. – 1. 9. 2019 Výstava obrazů Vlastimila Bareše, vzpomínka na Libuši Hoznauerovou, od srpna přibude ještě
expozice zásmuckých včelařů. Otevřeno: soboty 12.00 – 17.00, neděle: 10.00 – 17.00.

Trhy v Kolíně:
26. 8. 2019 Posvícenský trh - náměstí, 8.00 – 17.00, 31. 8. 2019 Blešák na vzduchu – Komenského park, 9.30 – 12.00
Kladivářka Kateřina Šafránková je další limitářkou pro Mistrovství světa v lehké atletice
Katka Šafránková poslala na závodech v Pardubicích své náčiní do vzdálenosti 71.09, čímž o devět centimetrů vyhověla nominačním
požadavkům pro start na Mistrovství světa v Dauhá. Zároveň se jedná o její nejdelší pokus od finálového závodu na MS v Londýně
2017. Zdroj: www.atletika.cz

ČESKÁ POŠTA Zásmuky nová otevírací doba platná do 31. 8. 2019
pondělí:
8.30 – 11.00
13.00 – 17.00
úterý
8.30 – 11.00
13.00 – 15.15
středa
8.30 – 11.00
13.00 – 17.00
čtvrtek
8.30 – 11.00
13.00 – 15.15
pátek
8.30 – 11.00
13.00 – 15.15
sobota
8.00 – 10.00
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STARÉ POHLEDNICE 13. díl – z archívu pana Michaela Urbana

Pohled na Zásmuky od Chvátlin
Dopisnice odeslaná v dubnu 1915 ze Zásmuk p. Jiřímu Mádlemu.
Dopisnici odeslal svému otci, zásmuckému knihkupci (a zároveň
nakladateli této dopisnice), žák Jeník Mádle (*1904, +1971). Zásmucký
knihkupec Jiří Mádle se narodil 13. února 1880 v Žírovicích čp.47
(německý název Sirmitz; okres Cheb). Byl synem truhláře Františka
Mádleho (narozeného v Zásmukách, syna Josefa Mádle, obuvníka ze
Zásmuk čp.189, a jeho ženy Marie, rozené Koutové) a jeho manželky
Anny, rozené Prokopové, ze Zásmuk čp.229, dcery tkalce Václava
Prokopa, a jeho manželky Františky, rozené Adamcové z Nové Vsi.
(SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, církev římskokatolická,
matrika Horní Lomany 139 (N 1877-1899, fol. 12 - http://www.portafontium.eu/iipimage/30062172/horni-lomany-139_0140n) Jiří Mádle byl oddán dne 28.4. 1903 v Košicích (okres Kutná Hora) s Janou, rozenou Vlasákovou. (SOA Praha, Sbírka
matrik, církev římskokatolická, matrika Košice 18 (Oi 1785-1910, fol. 91 - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7062/91) Jiří Mádle
zemřel v roce 1937.

JAROSLAVA HOLÁ….
Pozdrav z Nesměně
Unikátní fotografie, která doposud nebyla nikde zveřejněna
František Krátký (1851 – 1924) autor fotografie – od roku 1880 provozoval v Kolíně fotografický ateliér, věnoval se fotografování
pamětihodností a patřil k nejvýznamnějším fotografům a vydavatelům v českých zemích za Rakouska-Uherska.
Na fotografii je obecní náves se zvoničkou a rybníčkem, byla pořízena s největší pravděpodobností v roce 1880 před obnovou
zvoničky a návsi. Zvoničky se v obcích, kde nebyla fara či kostel, musely povinně stavět na základě Ohňového patentu Marie Terezie,
který byl vydán 21. 8. 1751.
Stanovil základní protipožární zásady při stavbě domů:
- do roka každý dům musí mít zděný komín a každá nová stavba musí být již zděná
- mezi domy musí být vysazeny stromy
- na návsi se musí zřídit vedle zvoničky rybníček či studna
- bezpečnost v obcích byla svěřena do rukou vartýřů, kteří v případě nutnosti měli zvonit na poplach.
Vartýř bydlel v obecní pastoušce č.p. 23, která byla původně dřevěná a došková a v obci stála spolu s prvními chalupami. Sloužila
jako příbytek obecních pastýřů, slouhů, zvoníků, ponocných a případně osiřelým sirotkům. Z uvedeného vyplývá, že zvonička byla
v Nesměni daleko dříve, než doposud uváděný datum na stávající kamenné zvoničce z roku 1882, zřejmě již od roku 1752, a byla
dřevěná. Tuto skutečnost potvrzuje i kronika obce Nesměně. Náves se zvoničkou byla středobodem veškerého dění v obci –
radostného i smutného. Zvonička svým zvonkem vyprovázela zemřelé – mužům zvonila 3x10 minut, ženám 2x10 minut a dětem 4x5
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minut. Zvonila poledne na modlitbu Anděl páně, klekání od 1. 4. do 1. 11. v půl čtvrté, v ostatní měsíce v půl páté, poledne ve 12
hodin a večer v 18 hodin. (V Hatích zvonička zvoní pomocí elektřiny i v současné době – ve 12 hod., v 18 hod. a vyprovází zemřelé –
poznámka redakce.) S posvěceným křížem se chodilo na křížovou cestu kolem dvora Ostrov a vždy se končilo u zvoničky na návsi,
kde se zvonilo za déšť, slunce, úrodu…Na snímku zachycené usedlosti zleva v té době vlastnili:
č.p. 20 Alžběta a František Šedivý
č.p. 21 Mašínová Anna
č.p. 22 Kořínek František – šenkýř, hospoda byla v této chalupě od roku 1801 do roku 1880, kdy byla zrušena. V roce 1892 chalupu
vlastnili Marie a František Ulrichovi (1908 starosta obce). Chalupa již nestojí, musela pravděpodobně ustoupit při dalším rozšiřování
silnice. Silnice v podobě zachycené na snímku je z roku 1862. Původní cesta vedla jinudy – kolem zahrad přes dvůr Ostrov směr
Zásmuky.
č.p. 19 Anna a Antonín Markovi
č.p. 18 Adéla a Josef Hokynářovi (spoluautor kroniky), jeho syn Václav Hokynář (od roku 1928 vlastník usedlosti) byl v roce 1890
předsedou Vodního družstva obce, v roce 1892 starostou obce a v roce 1896 starostou dobrovolných hasičů.
č.p. 55 nově postavený domek na zakoupeném pozemku od Hokynářů – vlastník Marie a Josef Hoblovi. Do roku 1855 se nesměly
odprodávat od stávajících usedlostí pozemky – pouze v odůvodněných případech. Volný prodej nastal až od roku 1864, pozemky se
začaly drobit a vznikaly další usedlosti. Chalupa nemá ještě pověstný nápis na štítu ( Hobl – hostinec a obchod smíšený). Hospoda a
obchod byl provozován od roku 1875 do 1948, neboť v roce 1945 ve věku 54 let zemřel Josef Hobl. Od této doby byl v provozu
pouze smíšený obchod, pamětníci ho jistě pamatují s paní Annou Řezníčkovou. V chalupě byl zaveden první veřejný telefon.

Prosba o spolupráci

V souvislosti s činností kronikáře obce Nesměň prosím o poskytnutí zajímavých vzpomínek, fotografií, dokumentů či
dokladů, které by pomohly zmapovat dávné i nedávné zajímavé události, které si zaslouží, aby se na ně nezapomnělo!
Poskytnuté fotografie a dokumenty budou po oskenování vráceny. Vzpomínky zůstanou…
Děkuji všem za Váš čas a ochotu.
Jaroslava Holá, email: hojarka11@email.cz
Ohlédnutí za jarními akcemi kulturní komise:
Kmochův jarní pochod 14. ročník: Na trasu se vydalo 65 účastníků, všichni v pořádku dorazili do cíle. Těšíme se na 15. ročník.
Komentované vycházky městem Zásmuky: Pěti vycházek se celkem zúčastnilo téměř 80 lidí. Dvakrát jsme potřebovali deštníky.
Děkujeme všem, kteří nás provedli zásmuckými historickými památkami. Po dohodě je možné vycházky (bez vstupů) zopakovat,
informace v Městské knihovně v Zásmukách.
Zásmucký zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Občasník Města Zásmuky. 2/2019. 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. 321796234,
knihovna.zasmuky@tiscali.cz. Příští číslo vyjde v polovině září 2019, uzávěrka 5. září 2019. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů nebo
jejich neuveřejnění. Tisk vlastní.
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