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www.zasmuky.cz
Zprávy z městského úřadu

Vážení občané,
Jak jste si již určitě všimli, tak se nám
podařilo během letních prázdnin vybudovat
nové chodníky na Komenského náměstí
kolem parku a provést předláždění chodníku
před základní školou. Chodníky jsme doplnili
parkovými lavičkami a osázenými květináči a
věříme, že nám všem budou dlouho dělat
radost.
Na snímku vpravo nahoře: nový pan školník
právě uklízí zašlapané žvýkačky na novém
chodníku. Hoďte je, prosíme, příště do koše.
1

zdarma

VLČÍ DŮL - v září 2019 budou zahájeny stavební práce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov k Projektu nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé
skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách.
Základní informace o lokalitě a stručná historie skládky
Bývalá skládka “Vlčí důl“ se nachází v extravilánu města Zásmuky, okr. Kolín, kraj Středočeský. Skládka byla zřízena
v prostoru bývalé cihelny, kde se cca od roku 1963 do roku 1984 vyvážely chemické odpady z výroby syntetického
ethylvanilinu, který produkoval závod Aroma Praha, provoz Zásmuky, později koncernový podnik Astrid, závod
Zásmuky. Odpad tekutého charakteru prosakoval propustnými stěnami tzv. kalových polí a dnem skládky na níže
položené pozemky a následně vnikal do vod říčky Špandavy, kterou odtékal do vodního toku Výrovka.
Koncepce nápravných opatření
Koncepce nápravných opatření vychází ze závěrů analýzy rizik a následně zpracované studie proveditelnosti
nápravných opatření. Projektované práce zamezí další migraci polutantů z prostoru skládkového tělesa do údolní nivy a
přímé dotaci kontaminace do povrchových vod současnými drenážními příkopy. Dále znemožní průnik srážkových vod
do skládkového tělesa a do budoucna tím eliminuje riziko možnosti vzniku akutního havarijního stavu vlivem zvýšené
migrace kontaminace z tělesa skládky za nepříznivých podmínek.
Název celé akce:
Název projektu zní „Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé
skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách“. Zhotovitelem je Společnost VZE – Vodní
zdroje Ekomonitor s.r.o. & FCC Česká republika, s.r.o. Souhlasné stanovisko k RPD (realizační projektová
dokumentace) vydal řídící orgán (MŽP) dne 20. 8. 2019, Č.j.: MZP/2019/750/2448.
Stavební povolení:
Vydal MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ 62606/16 – Gl a nabylo právní moci
6.8.2016. Stavební úřad MěÚ Zásmuky dále vydal povolení, č.j. 1893/2016, které nabylo právní moci 6.8.2016.
Povolení k nakládání s vodami:
Vydal MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ55040/15 – Gl nabylo právní moci
22.9.2015.
Závazné termíny:
Veškeré technické práce (stavební a zemní práce) spojené s enkapsulací SEZ budou ukončeny do 13 měsíců od schválení
RPD, tzn. do 20. 9. 2020, a budou zhotovitelem vyhodnoceny/dokumentovány v etapové zprávě. Sanační monitoring
podzemních a povrchových vod bude následně pokračovat v délce dalších 12 měsíců do 20. 9. 2021. Veškeré práce
provedené v rámci nápravných opatření pak budou zhotovitelem vyhodnoceny/dokumentovány v závěrečné zprávě.
Poskytovatel dotace a financování:
Poskytovatelem dotace na realizaci tohoto projektu je Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 144/65, 100 10 Praha
10. Dotace je poskytována z „ Operačního programu životního prostředí 2014-2020“. Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
bude dotace poskytnuta ve výši 85.183.311,73 Kč - jedná se o finanční prostředky EU. Středočeský kraj městu Zásmuky
na základě Veřejnoprávní smlouvy poskytl na tento projekt účelovou dotaci z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod
Středočeského kraje ve výši 10,172.009,50 Kč. Z vlastních zdrojů město zaplatí 4,860.339,64 Kč. Celkové finanční
prostředky, které budou na projekt vynaloženy jsou ve výši 100,215.660,87 Kč.
V měsíci září 2019 budou zahájeny stavební práce, proto Vás žádáme, abyste pokud možno omezili vycházky
v této lokalitě nebo se v ní pohybovali s největší opatrností.
Děkujeme. MěÚ Zásmuky

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v úterý 24. září 2019
od 18.00 hodin v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem v Zásmukách.
2

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA ZÁMKU – OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍ SEZÓNOU 2019
Letos jsme pro zásmucké občany a turisty navštěvující naše město připravili tyto výstavy: Česká krajina – obrazy
kolínského malíře Vlastimila Bareše (vystavoval již v Zásmukách v roce 2008), Libuše Hoznauerová – dílo a
vzpomínky zůstávají: dosud nevystavené Libušiny kresby (zapůjčila vnučka Eliška). V srpnu se ještě připojili zásmučtí
včelaři se svou zajímavou výstavou o včelách a včelaření. Výstavní sezóna sice skončila v neděli 1. září, ale kresby
L. Hoznauerové a včelařská expozice zůstávají na zámku ještě několik dní, aby si je mohly prohlédnout děti ze základní
školy. Letos se nekonala vernisáž, výstavní síň navštívilo 181 dospělých, 69 dětí. Na vstupném se vybralo 2715 Kč
(dospělí 15 Kč, děti zdarma), za 2765 Kč se prodaly propagační předměty (turistické známky, vizitky, pohlednice atd.).
Bylo prodáno 14 obrazů Vlastimila Bareše, což je zřejmě rekord v celém období provozu výstavní síně.
Za kulturní komisi města
AN

ŠKOLY

Nový školní rok v mateřské škole
Po měsíčním uzavření mateřské školy, kdy probíhala renovace třídy, zabudování herních prvků a generální úklid všech
prostor, jsme opět otevřeli 2. září. Přivítali jsme 84 dětí, z toho 19 jich bylo nových. Podařilo se, se souhlasem zřizovatele
Města Zásmuky a Krajského úřadu Středočeského kraje, zvýšit kapacitu alespoň o jedno místo, a maximálně tak využít
prostory dle hygienických předpisů a
školského zákona. Přesto se nám nepodařilo
uspokojit všechny zájemce, kteří podali
žádost o nástup do mateřské školy při zápisu
na školní rok 2019/20.
Jak jsem se již zmínila, proběhly během
letních prázdnin další úpravy mateřské školy.
Snažíme se o to, aby byla školka stále
upravená, čistá a moderní. Proto jsme
vylepšili třídu Motýlků novou malbou,
nábytkem a kobercem. Do výdejny jsme
zakoupili novou myčku a nádobí. Zahradu
mateřské školy jsme vybavili dalšími herními
prvky z trvanlivého akátového dřeva – lezící
sestavou Paravánek, pružinovým houpadlem
Koník a dřevěnými chůdy. Vše bylo
zafinancováno z provozních dotací Města
Zásmuky a z rezervního fondu, jehož součástí
jsou i získané dary. Zřizovatel Město Zásmuky také vybudoval u mateřské školy nový dřevěný domek na uskladňování
vozíků na převoz jídla.
Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, podle něhož
máme utvořený školní vzdělávací program s názvem „Putování se sluníčkem“. Třídy pracují dle integrovaných bloků
situovaných podle ročních období. Nabídka pro děti je rozšířená ještě o další aktivity: pohybovou aktivitu Klokánek,
výtvarnou
aktivitu
Barvínek,
hudební aktivitu Písnička, plavání,
besídky, bramboriádu s opékáním
brambor v ohníčku, Halloweenskou
noc s přespáním ve školce, tvořivé
odpoledne
s rodiči,
divadla,
přednášky a preventivní programy
v mateřské škole, výlety, čištění
zoubků po obědě a jiné, dle plánu.
V letošním roce jsme bohužel
zrušili výuku angličtiny, a to
z důvodu nesouhlasného stanoviska
České školní inspekce.
Nově budeme pracovat se školním
projektem Sluníčkový rok s mottem
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„Nejlepší pocity přináší vyvážený život“. Bude zaměřený na rozvoj polytechnických a sociálních činností a umožní nám
vzájemnou spolupráci mezi třídami. Mateřská škola se také od 1. září zapojila do dotačního programu Šablony II.
spolufinancovaného Evropskou unií. S tímto programem získáme prostředky na posílení personální oblasti v podobě
školního asistenta, na vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností mezi ostatními školami, odborné přednášky pro rodiče a
projektové dny s Malou technickou univerzitou, na což se moc těšíme. Hezký nový školní rok všem. J. Křápová, ředitelka
______________________________________________________________________________________________________________________________________

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Prázdniny utekly jako voda a je tu opět nový školní rok,
který začínáme s novým vedením. Bývalá paní ředitelka
Mgr. Hana Kovářová skončila na vlastní žádost ve
funkci a na škole nadále zůstává jako učitelka. Patří jí
náš dík za šestileté úspěšné vedení a modernizaci školy
(plastová okna, ve všech patrech nové toalety,
interaktivní tabule, nové podlahy a nábytek ve třídách
aj.) Během prázdnin proběhl konkurs na místo ředitelky
školy, ve kterém zvítězila a naší novou paní ředitelkou
se stala dosavadní zástupkyně Mgr. Alena Bernardová.
Na místě zástupkyně teď bude působit Mgr. Hana
Pecharová, která současně zůstává funkci výchovné
poradkyně. A jak jsme školní rok 2019/2020 zahájili?
- Ani letos škola během prázdnin neutichla. Pokračovala
výměna oken, některé další třídy dostaly novou podlahu,
jiné třídy nové skříně, v jídelně máme nové výdejové
okénko. Určitě i spolu s vámi máme radost z nového

chodníku u školy. Okna i chodník financovalo Město
Zásmuky, moc děkujeme.
- Do naší ZŠ poprvé letos zamířilo 25 prvňáčků (viz foto
na další straně). Jejich slavnostního uvítání se vedle
třídní učitelky a ředitelky školy zúčastnila i paní
starostka. Děti jako vzpomínku na svůj velký den
dostaly spoustu dárečků – od paní učitelky pamětní list,
od školy dárkový balíček a také paní starostka jim
předala dárkovou tašku s logem Města Zásmuky, která
ukrývala pomůcky na vyučování, sladkost a krásný
dřevěný penálek se jménem každého obdarovaného
žáčka.
- I letos nabízíme žákům řadu zájmových kroužků (viz
tabulka). Všechny kroužky začnou pracovat od října.
- Žákům, rodičům i učitelům přejeme úspěšný a
pohodový školní rok a Vám všem příjemný podzim.
S. Součková

ZŠ ZÁSMUKY – NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Vedoucí

Název

Pro ročník

Den a hodina

Jeništa

Ruština

5. – 9.

po domluvě

Šafránková
Zářecká

Matematický seminář
Seminář z českého jazyka

9.
9.

středa 12.30-14.00 1x za 14 dní
středa 12.30-14.00 1x za 14 dní

Mikšovský

4. – 9.

úterý 15.00-16.30

2. – 5.

středa 12.30-13.30

Masopustová

Programování s kocourem
Scratchem
Buď fit (vlastní podložka na
cvičení)
„Barvínek“ (výtvarný)

2. – 4.

středa 15.00-16.00

Trmalová

Anglický klub

7. - 9.

středa 14.15-15.15

Pellerová

Keramika

3. – 5.

Pellerová
Červený

Keramika
Pěvecký sbor „Pampelišky“

6. – 9.
1. – 9.

úterý 12.45-14.15
1x za 14 dní
středa 12.45-14.15 1x za 14 dní
čtvrtek 12.10-12.55

Beran

Dopravní

3. – 9.

pátek 12.30-13.30

Literová

Sportovní hrátky

1.

úterý 12.00-13.00

Šebková

Angličtina hrou 1

1.

čtvrtek 12.15-13.15

Šebková

Angličtina hrou 2

2.

čtvrtek 13.20-14.20

Šebková
Petrová

Matematika Hejného metodou
Přírodovědný

1.
1. – 2.

středa 11.30-12.30
čtvrtek 12.30-14.00

Svoboda
Svoboda

Tělo jako činka (kalistenika)
Florbal +

7. – 9.
6. – 7.

pondělí 15.00-16.30
středa 12.30-14.00

Krejčová
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1x za 14 dní

První společná
fotografie našich
letošních
prvňáčků: Letos
máme jen jednu
třídu, 25 žáčků.
Při cestě do říše
písmenek, čísel a
poznávání světa
jim bude
průvodkyní třídní
učitelka Mgr.
Zuzana Literová.

obrázek: www.google.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁSMUKY

Vážení občané Zásmuk a okolí, zveme Vás na tradiční
výlet na veletrh Zahrada Čech do Litoměřic, který se
koná ve středu
18. září 2019. Odjíždí se od pečovatelské služby v 7.30
hod. Cena výletu i se vstupem činí 300 Kč, počítá se
s návratem v odpoledních hodinách.
Těší se Olina, Dáša a Eva
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce: Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov: 26. – 28. září 2019
Výstava 17. listopad v českých dějinách 20. století 1939, 1989 potrvá do 29. 11. 2019.
Dílničky pro šikovné ručičky: středy 30. 10., 27. 11., 18. 12. 2019, vždy od 14.30 hod. do 16.30 hod.
Upozornění: víčka od pet lahví se již nesbírají!!!!
Nové knihy: L. Šimánek: Novým Zélandem od severu k jihu, Denemarková: Hodiny z olova, Cílek, V.: Evropa, náš
domov, Läckberg,C.: Zlatá klec, Kopřiva, P.: Respektovat a být respektován, Bauer, J.: Záhady pro rychtáře, Tajemná
alchymistka, Entrychová, P: Komisař Vrťapka (3 díly), Whittonová, H.: Božena Česká, Körnerová, H.: Hlas kukačky,
Follet, K.: Klíč k Rebece, Devátá, I.: Kde spí lufťáci, Váňová, M.: Herečky, kolekce turistických map (ČR) a řada dalších
titulů.
Audioknihy:Prachet: Soudné sestry, Pavel: O rybách, Vondruška: Apage Satanas!, Skála: Svatební cesta do Jiljí, Svěrák:
Po strništi bos, Remarque: Na západní frontě klid, Flynn: Ostré předměty a další tituly.

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE

Hledám hlídání dítěte
Hledám celodenní hlídání 5-ti letého dítěte. Zodpovědná osoba. Nejlépe paní v důchodu nebo na rodičovské.
Dlouhodobě. Info tel. 723 305 344
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PŘEHLÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

S koncem prázdnin a začátkem školního roku přichází na řadu i plánování toho, co budou vaše děti dělat mimo
školu/školku. Právě z toho důvodu jsme pro vás letos připravili „Přehlídku volnočasových aktivit“. Oslovili jsme
organizace a organizátory „kroužků“ pro děti v Zásmukách i v okolí. Řada z nich svou dlouhodobou aktivní činností má
zajištěný dostatek účastníků, a tedy naši pozvánku odmítli. Přesto se nám podařilo sestavit pestrou sestavu kvalitních
poskytovatelů. Přehlídka se konala v úterý 3. 9. 2019 v zasedací místnosti Zásmuky od 17 do 19 hodin a prezentovalo se
osobně celkem 10 institucí, k dispozici byly i kontakty a letáky od organizací, které se účastnit osobně nemohly. Přehled
o jejich činnosti a kontaktní uvádíme níže:
Dance Club Inferno se zaměřuje na volnočasové aktivity pro děti a mládež – zejména na moderní tanec, Disco dance,
Street dance apod. Kurzy nabízí pro děti od 3 let a během září můžete využít i nabídky otevřených hodin pro rodiče.
www.dcinferno.cz.
Hoop Funny nabízí zábavnou formu cvičení pro děti a mládež od 4 let. Jedná se o cvičení a pohybové hry s obručemi.
Od listopadu 2018 bylo tento kurz možné navštívit i v sokolovně v Zásmukách, a to každé úterý. Nyní se kurzy připravují
a nabídka bude připravená během září. S kurzy začínají od října. https://www.facebook.com/hoopfunny/. Svoji prezentaci
doplnili o videa – ukázky.
Dům dětí a mládeže je školská organizace zajišťující zájmové vzdělávání. Pestrý přehled kurzů zahrnuje mimo jiné i
Taneční klub Bohuslava Matiáše, Pohybovou rytmiku, Předškolní keramiku, Artefiletiku, řízenou činnost v klubu Rimava
pod názvem Bez mamky, Skateboarding, Sportovní střelbu, Šachový kroužek a řadu dalších. V jejich nabídce naleznete
aktivity pro děti od 2 let. www.ddmkolin.cz.
Helen Doron English (Kutná Hora) je unikátním systémem výuky angličtiny dětí od 3 měsíců do 19 let. Metoda není
jednostranně zaměřená, zahrnuje výtvarné, pohybové i hudební aktivity a podporuje tak rozvoj všech smyslů.
https://www.helendoron.cz/kutna-hora/. Paní Mgr. Kapičová potěšila děti kromě výkladu i balónky.
Aqua Baby club nabízí plavání pro děti ve věku od 6 měsíců do školního věku, lekce jsou zábavně zaměřené na
všeobecný rozvoj plaveckých dovedností a motorických schopností. Kurzy jsou v semestrech a je možné čerpat náhradní
lekce. www.aquababyclub.cz.
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Pohybové aktivity s Jančou je název zastřešující jógové cvičení pro děti, mládež i dospělé na statku v Bohuňovicích a
oblíbené příměstské tábory na statku. Věříme, že svou nabídku rozšíří nově i do Zásmuk.
https://www.facebook.com/pohyboveaktivitysjancou.
Klub bojových umění Tygříci spadá pod Českou asociaci BUDO KARATE. Dětský program nabízí disciplínu,
komplexní pohybové návyky a funguje jako prevence šikany ve škole. Během tréninku je možné využít hernu pro malé
děti, ale je zde i možnost wellness služeb v Octárně, kde se kurzy konají (pro děti do 4 - 15 let). Svoji prezentaci doplnili i
o několik ukázek od účastníka z kurzu pro větší děti. https://www.tygrici.cz.
Taneční klub CrossDance nás kromě přiblížení činnosti klubu, velmi zajímavých foto prezentací a ukázek pohárů,
potěšil i třemi ukázkami tanců. Na místě předvedla své umění dívka ve věku 10 let a chlapec ve věku 12 let. Aktuálně
přijímají dívky i kluky ve věku od 4,5 let do 16 let. https://www.crossdance.cz/.
Šestka Zásmuky se snaží svou činnosti naučit děti kladně vnímat přírodu a pomoci chránit krásu zdejší přírody. Jedná se
o přírodovědný kroužek místní organizace ČSOP v Zásmukách. Během září můžete sledovat na jejich webu
https://sestka-zasmuky.webnode.cz/ aktuální nabídku volných míst, či je přímo kontaktovat.
Sedmikráska Art Shop pořádá kreativní kurzy v Kolíně. V případě, že chcete zpestřit narozeninovou oslavu svého
dítěte, uspořádat odpoledne či akci s tvořením pro děti či dospělé, jistě Vám připraví zajímavou nabídku. Nabízí akce i do
MŠ a ZŠ. Tvoří s různými materiály, korálky, pěnovkami, vyrábí krásná trička, jak můžete vidět i v přehledu fotografií na
jejich webu. Velmi zajímavé jsou akreditované kurzy pro pedagogy. https://www.sedmikraska-artshop.cz/.
Informace o kurzech a činnosti nám dále poskytli Sokol Zásmuky, Český svaz včelařů Zásmuky, Hasiči Zásmuky,
ZUŠ Zásmuky, Rybáři Zásmuky, Městská knihovna Zásmuky, Sokol Kutná Hora, Zebra jazyková škola (s
pobočkami Kutná Hora, Kolín a Chrudim), paní Beranová – nové kurzy spinningu v Zásmukách pro děti od 11 let i
dospělé a Fit Dance s Lubi. Veškeré zbylé tištěné materiály a letáky jsou k dispozici v knihovně Zásmuky.
Každého z návštěvníků jsme požádali o vyplnění krátkého dotazníku, týkající se zájmových aktivit dětí, abychom získali
přehled pro další aktivity. Pokud se Vás tato tématika také týká a chtěli byste přispět svým názorem, je možné dané
dotazníky vyplnit i nyní v knihovně a nechat k dalšímu zpracování přímo tam.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem návštěvníkům i zúčastněným za podporu, zejména Městskému úřadu
v Zásmukách za poskytnutí prostoru a občerstvení.
- Jana Humlová ve spolupráci s Kateřinou Procházkovou
_______________________________________________________________________________________________
NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR
VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu!
Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwondo! Jsme největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší
nabídkou tréninků. Již několik let po sobě se nám podařilo
obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky a
patříme do nejlepšího Střediska talentované mládeže v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a
sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově
vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon, gumdo a
hoppae sool. Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás
získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma.
Proto neváhejte a přidejte se k nám každé úterý od 14:00 v ZŠ Zásmuky. Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje

Na počátku školního roku pravidelně informujeme čtenáře o činnosti Českého svazu ochránců přírody
v Zásmukách a přírodovědného kroužku MOP Šestka Zásmuky a krátce hodnotíme již dokončené akce.
Z činnosti Šestky jsme rádi, že děti mají stále aktivní zájem učit se o přírodě a kladně reagují na akce
pořádané v přírodě, výlety i letní tábor Šestky v Českém ráji.
Prázdniny jsou za námi, začínáme se již učit a jsme hlavně rádi, že poničených věcí a zlomených stromků v našem okolí
ubývá. Určitě je zapotřebí děti více iniciovat i o prázdninách a zaujmout je formou workautových prvků pro náctileté,
které mohou být umístěny na vhodných místech v Bažantnici, na plácku u nádraží nebo jiném místě mimo ohrožení
památek města.
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V rámci činnosti ČSOP Zásmuky jsme se zapojili do grantu
MŠMT šablony, ze kterého jsou poskytovány dotace MŠMT
na mimoškolní vzdělávání dětí v ochraně přírody a krajiny.
V případě poskytnutí dotace lze připravit i lektorovanou
výukovou hodinu pro děti ze Šestky, žáky ZŠ a MŠ
Zásmuky. Rádi bychom z důvodu rozšíření kapacity
přenesli výuku v kroužku i do nových prostor navazující na
spolkovou klubovnu, aby se děti při výuce vzájemně
nerušily. V závěru informujeme děti i rodiče, že
přírodovědný kroužek Šestka Zásmuky od září přijímá nové
zájemce o účast v přírodovědném kroužku MOP Šestka
v rozmezí věku II. až IX. třídy. Žáci I. třídy (přípravka) se
mohou přihlásit prostřednictvím přírodovědného kroužku
při ZŠ Zásmuky a děti zde uvidí, jestli je to bude bavit
s námi i ve vyšších ročnících. Přijít se můžete podívat i
osobně každé úterý od 13.30h do 15h po dohodě s vedoucím
kroužku.
Více o nás se můžete dozvědět i na našem webu: www.sestka-zásmuky.webnode.cz.
Děkujeme za Vaši podporu a budeme se těšit na Vaši účast.

Ing. Milan Petr

POČASÍ
Červen: V sobotu 15. 6. napršelo 10mm, teploty se stále pohybují kolem 30°C., 15. 6. přichází odpoledne bouřka, spadlo
14,5 mm srážek. V pátek 21.6. v 17.30 začíná astronomické léto, napršely 2mm, přes víkend 22. a 23.6. 12 mm. Od
pondělí 24.6. nás začínají trápit tropické teploty, vedra jsou v celé Evropě, teploty se pohybují kolem 35°C. 30.6. bylo
v Klementinu naměřeno 37,9°C - byl to nejteplejší den za 244 let. Celkový úhrn srážek za červen: 55,5mm, tento údaj
je pouze orientační, měření probíhá 3 km od Zásmuk, hodnoty se mohou trochu lišit.
Červenec: 1.7. odpoledne a večer bouří, napršelo 10 mm, 2.7. ve 21.16 hod. nastává úplné zatmění slunce. Od 7.7.
přichází ochlazení, teploty se pohybují kolem 20°C. Od pátku 12. do neděle 14.7. napršelo 22 mm. 16. 7. přesně na den
50. výročí startu Apolla 11 můžeme pozorovat zatmění Měsíce, začíná kolem 22. hodiny, viditelnost je výborná. Vrchol
zatmění přichází ve 23.30 hod., Měsíc je ponořen ze 2/3 v zemském stínu. Další zatmění viditelné z Česka bude 10. ledna
2020, ale bude pouze polostínové. Na další úplné zatmění Měsíce
si počkáme do 7. 9. 2025. 19. – 20. 7. napršelo 4 mm vody,
teploty kolem 25°C, od 24.7. přicházejí opět tropy – kolem 33°C,
rekordy padají na třetině meteorologických stanic. Svatá Anna
přinesla teplé ráno a ve 14.00 jsme naměřili 32 °C. Do konce
měsíce bylo teplo a napršelo cca 3mm.
Celkový úhrn srážek za červenec: 39 mm.
Srpen: Od 3. 8. do 7. 8. spadlo 17,5 mm srážek, na zásmuckou
Porcinkuli zapršelo – jak je již mnohaletou tradicí. Na rozdíl od
loňského roku se konal ohňostroj ( v roce 2018 byl zakázán kvůli
suchu). Jsou příjemné letní teploty 25-28°C. Od 10. do 20. 8.
přibylo 66 mm srážek a začínají houbové žně i v našich nepříliš
rozlehlých lesích. Do konce měsíce jsme si užili ještě tropické
teploty kolem 30°C. Celkový úhrn srážek za srpen: 83,5 mm.
Září: Tropy končí v neděli 1. 9. pozdně odpoledním deštěm –
6mm, následuje ochlazení, školáci jdou poprvé do školy
v pláštěnkách, je pouhých 16°C a do večera napršelo 3,5 mm.
Následují dny s příjemnými letními teplotami, ale rána jsou již
chladná. 7. 9. – 9. 9. napršelo jen 18 mm, ale na východní
Moravě se zvedají hladiny řek.
Marie, Marušky a Marjánky mají na svůj svátek příjemné
slunečné počasí, lehce nad 20 °C a nadcházející dny si prý
budeme užívat „mariánské léto“ s teplotami kolem 25°C.
Foto: K. Pejml: Pranostiky, ilustrace Mikoláš Aleš, vydal Jos. R.
Vilímek 1941.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ

Poznámka redakce: Ve zpravodaji 1/19 byla otištěna fotografie tří zásmuckých bicyklistů J. Křížka, V. Paška a ? spolu s výzvou
Mgr. Lenky Mazačové, autorky této výstavy. Bohužel se nikdo neozval, a tudíž identita těchto tří mužů nebyla objasněna.

Ze života Nesměně
Motto:
My jsme tím, kdo určuje, jaký náš život skutečně
bude. Nejdříve si ale musíme uvědomit, že tuto
volbu máme.
Červen 2019
Cíl: „hravá“ sportovně zábavná sobota u „Čápa“
pro děti od 1 do 99 let, s reprodukovanou i živou
hudbou a spoustou dobrého jídla a pití.
Co bylo zapotřebí? Nápad a chuť věnovat svůj
čas a energii pro radost druhých.
Výsledek? Rozzářené oči 35 dětí a široký úsměv
stovky dospěláků. Velké díky organizátorům –
hlavně Radce Nouzákové, kteří plně naplnili své
heslo „děláme malé věci s velkou chutí“. V tomto
případě lze jen opravit „velké věci ještě s větší
chutí“.
Červenec 2019
Cíl – ustavit nový funkční a pracovitý osadní výbor na volební období 2018-2022.
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Co bylo zapotřebí? Vyhledat občany, kteří
jsou ochotni bez nároku na plat pracovat ve
prospěch obce.
Výsledek? Důležitá podmínka – trvalý pobyt byl při hledání kandidátů do OV nejobtížnější.
Zastupitelstvo města Zásmuky zvolilo všech 7
nominovaných kandidátů do Osadního výboru
obce Nesměň. Předsedou byl zvolen Ing. Aleš
Landfeld, místopředseda Petr Špitálník,
zapisovatel Mgr. David Pšenička a Sylva
Filipová, správce obecního domečku Ing. Petr
Sýkora, Ilona Fialová a Jiří Svoboda – práce
všeho druhu. Ať se daří!

Srpen 2019
Cíl – navrátit na obecní náves, minulým režimem odstraněný,
vzpomínkový pomníček padlých 13 nesměňských rodáků v první
světové válce a dodat tomuto místu původní vážnost a důstojnost.
Co bylo zapotřebí? Ochota, nápad, síla, zručnost, energie, čas a
odhodlání vše bezplatně udělat ve prospěch obce, resp. k napravení
amorálního jednání minulého režimu.
Výsledek? Zatím „polotovar“, ale krásně učesaný a upravený, který se
v plné kráse představí při slavnostním odhalení 28. října 2019 ke 101
výročí vzniku republiky. Současný stav je výsledkem čtyř
pracovních odpolední.
------------------------------------------------------------------------------Cíl – setkat se s rodáky Nesměně a zavzpomínat na události, které
byly nedílnou součástí jejich života a zcela určitě by stály za
zaznamenání do Kroniky obce pro další generace.
Co bylo zapotřebí? Téměř detektivní činnost při hledání a
pátrání….
Výsledek? Díky Marii Boumové se podařilo uvítat 16 rodáků
v úctyhodném věku, 86, 84, 82 a pak několik mladíků po
sedmdesátce. Živá zábava a obrovská radost z návštěvy
rozkvétající rodné obce.
Vzhledem k tomu, že nejstarší rodák pan Ing. Otakar Urban –
ročník 1926 - byl v době společného setkání rodáků v lázních,
byla jeho návštěva uskutečněna v jiném termínu. V rodné obci byl
přivítán paní starostkou Vaňkovou a vnučkami jeho kamarádů.
Nepřijel stařec, ale elegantní důstojný muž s ohromnou detailní
pamětí!
Pro všechny nádherný zážitek. Tak hodně zdraví, rodáci!
A brzy na viděnou. Máme si toho ještě tolik říci!
Jaroslava Holá, kronikářka obce Nesměň
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
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STARÉ POHLEDNICE 14. díl
Pohlednice Zásmuk z roku 1900

Nahoře: obě Žemličky, dobře je vidět stavba synagogy, na pohlednicích města téměř nebývá. Vpravo vidíme
Komenského náměstí se sochou sv. Jana Nepomuckého a malými stromky budoucího parku. Kašna se sochou sv. Floriána
je na tomto obrázku také zachycena, ale je špatně
vidět.
Text na pohlednici:
„Až v dáli v dáli budu dlíti a nebudu Vás moci zříti,
pak pohleďte sem v toto mrtvé písmo, jež ruka moje
napsala a vzpomeňte si, že i v dáli Vám věrná
přítelkyně zůstala. Se srdečným pozdravem K. Za 10
dní teprve odjedu na známé Vám již místo. Budu
vbrzku očekávat již slíbený pohled. Prosím za odpověď
na adresu Josefine Krupička v Horních Chvátlinách,
p. p. Zásmuky. Pozdrav na p. P.K. W.J.S. Na horním
okraji zřejmě: Chvátliny ?/7 1900.
Pohlednice je uložena v městské knihovně ve sbírce
regionálních dokumentů, kterou založila Libuše
Hoznauerová.

Zásmucký zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Občasník Města Zásmuky. 3/2019. 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 prosince 2019, uzávěrka 6. prosince 2019.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů nebo jejich neuveřejnění. Tisk vlastní.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana . Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.

Prodej:

29.9. a 26.10. 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
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