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zdarma

Rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2019

Vlevo uprostřed: děti z mateřské školy ve čtvrtek 28.11.
zdobily vánoční strom na náměstí.
Vpravo nahoře: lampionový průvod vychází od
sokolovny.
Vlevo dole: paní starostka a pěvecký sbor Pampelišky
Vlevo nahoře: mateřská škola při vystoupení
Vpravo dole: nové stánky s občerstvením
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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte poděkovat za tak velkou účast při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Je to opravdu příjemný
pocit vidět tolik místních lidí na 1. adventní neděli v našem krásném městě. Jsem velice ráda, že se každý rok scházíme
při rozsvícení vánočního stromu a věřím, že příští rok na Vás bude čekat zase nějaké příjemné překvapení, které možná
přiláká další občany, kteří letos nepřišli.
Čtyři neděle před Štědrým dnem se označují jako adventní čas, je to doba, po kterou se lidé a hlavně děti těší na Vánoce,
Ježíška, dárky a zároveň se dodržují vánoční zvyky. Mezi které mimo jiné patří každou neděli zapalování jedné ze čtyř
svící. Právě adventní věnec slouží k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby, kdy se chystáme na Štědrý
den. Toto období je asi nejkrásnější v roce. Možná ale také i jedno z nejhektičtější, kdy jsme sami přesvědčeni, že musíme
všechno doma a v práci stihnout. Ono to tak není. Vždyť co je nejkrásnějšího na našich dětech, maminkách, tatíncích,
babičkách, dědečcích a našich přátelích? Je to úsměv, radost a příjemný pocit, že si umíme udělat čas právě na ně. Sami
se musíme zamyslet, zda opravdu chceme všechno stihnout, nebo si vychutnat ten nádherný předvánoční čas, zastavit se a
udělat si čas pro své blízké a hlavně čas sami pro sebe. Vánoční nálada by nás měla oprostit od starostí a shonu všedního
dne. Uvádí nás do nálady, kdy chceme trochu rozjímat nejen v rodině, ale i v kruhu blízkých. Pozastavme se a v duchu
poděkujeme za lásku, porozumění, za pomoc a těšme se z maličkostí. Prožijme tuto krásnou vánoční atmosféru se štěstím,
láskou a pokojem. Ať Vás kouzlo vánočních svátků provází po celý nový rok 2020.
Přeji všem svým občanům, jejich rodinám a známým, aby prožili krásné nadcházející vánoční svátky, abyste si dopřáli
oddechový čas a využili ho k obnovení svých sil. Přeji co nejklidnější svátky, plné pohody a odpočinku.
Do nového roku 2020 bych Vám jménem městského úřadu chtěla popřát štěstí, spokojenost, hodně lásky, osobních a
pracovních úspěchů a hlavně to nejcennější – zdraví v novém roce.
Přeji Vám všem i vašim rodinám ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVÁTKY.

PhDr. Marta Vaňková, MBA

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Provozní hodiny na Městském úřadě v Zásmukách během vánočních svátků roku 2019
Vážení občané, věnujte prosím pozornost níže

Čtvrtek
19.12.2019 7.00 - 12.00
Pátek
20.12.2019 7.00 - 13.30
23.12.2019 7.00 – 12.00
Pondělí
Pátek
27.12. 2019 7.00 – 12.00
Pondělí
30.12.2019 7.00 – 17.00
Úterý
31.12.2019 úřad uzavřen
Pokladny budou otevřeny do 27. 12. 2019 od 7.00 do 12.00 hodin.
Stavební úřad bude uzavřen od 23. do 31. 12. 2019, finanční účtárna uzavřena dne 20. 12. 2019.
Sběrné místo u hasičské zbrojnice bude o středách 25. 12. 2019 a 1. 1. 2020 uzavřeno.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Upozorňujeme občany, že začátkem prosince 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.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení občané,
dovolte, abychom se společně s Vámi ohlédli za 1. rokem volebního období 2018 -2022, přesněji za už končícím rokem
2019. Z plánovaných akcí schválených v rozpočtu města na tento rok bychom Vás chtěli informovat o těch, které se nám
podařilo uskutečnit, i o těch, které budou pokračovat v roce 2020.
Plánovaná oprava chodníku v ulici Čechova se neuskutečnila, a to z důvodu oznámení ČEZu o akci uložení kabelů ze
sloupů do země, kterou plánují v roce 2019-2020 právě v ulici Čechova.. Proto RM rozhodla plánované finanční
prostředky vložit do zadláždění chodníků u parku a předláždění chodníku před Základní školou na Komenského nám.
v Zásmukách. Tato akce je ukončena a na základě Smlouvy o dílo byla uhrazena cena 1,087 tis. Kč. U budovy mateřské
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školy bylo plánováno postavení přístřešku pro vozíky pro dovoz obědů. Akce byla realizována v částce cca 30 tis. Kč. V
základní škole byla plánována výměna dalších oken. Tato akce se uskutečnila během prázdninových měsíců, proplaceno
354 tis. Kč. Úspěšně pokračujeme v opravě památky Mariánský sloup zapsané do Ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek, na kterou v tomto roce vynaložíme částku ve výši téměř 250 tis. Kč. Pořídili jsme nové hrací prvky
do obcí Doubravčany, Sobočice i na dětské hřiště v Zásmukách. V budově zdravotního střediska jsme uskutečnili
plánovanou výměnu oken v celkové částce 285 tis. Kč. Zakoupili jsme nová akumulační kamna a židle do zasedací
místnosti pod zdravotním střediskem. Pro odkládání komunálního odpadu ze hřbitova jsme zakoupili nový kontejner jeho konečné umístění budeme ještě řešit. Pokračuje příprava územního plánu. Pro zlepšení veřejného prostranství jsme
pořídili květinový mobiliář, parkové lavičky, novou sekačku. K zahájení oslav adventu město zakoupilo nové vánoční
osvětlení a nové stánky pro prodejce na adventních trzích.
Pro klienty pečovatelské služby bylo zakoupeno nové sprchové křeslo a dva mechanické vozíky. Pokračoval rozvoj
požární ochrany v dobrovolné části, a to dalšími venkovními i vnitřními úpravami hasičské zbrojnice za spolupráce
dobrovolných hasičů. Vybudováno bylo parkoviště pro osobní auta, opraveny vnitřní místnosti. Našim dobrovolným
hasičům bylo zakoupeno další vybavení pro výjezdy, a to speciální hasičské obleky. Vše včetně dalších provozních
výdajů v celkové výši 900 tis. Kč. Na městském úřadě došlo k celkovým opravám kanceláří v 1. poschodí včetně
vybavení novým nábytkem. Pořízeny byly i informační tabulky a nová úřední deska ve vstupní chodbě. Uskutečnila se i
plánovaná výstavba komunikací v ul. Nová a Východní v celkové částce 1,590 tis. Kč. Proběhly akce Den dětí, vítání
nových občánků, vítání prvňáčků, pravidelně navštěvujeme s věcným darem naše starší občany u příležitosti jejich
životních výročí, dotace na provoz putují i do naší základní školy a mateřské školy. Zajištěna byla výstavní činnost během
letních měsíců, která se v tomto roce setkala s velkým úspěchem. Podporujeme činnost knihovny, pečovatelské služby,
finančně podporujeme dopravní obslužnost - autobusovou dopravu na Kolín, Prahu, Kutnou Horu.
Podporujeme činnost spolků a dalších neziskových organizací každoročně v celkové částce 700 tis. Kč. V obci
Doubravčany jsme zajistili položení kabelů veřejného osvětlení do země a stavbu nového veřejného osvětlení,
předpokládáme náklady ve výši 1,700 tis. Kč. Řešen je havarijní stav opěrné zdi v horní části Doubravčan, který si
v příštím roce vyžádá zařazení nemalých finančních prostředků do rozpočtu. Dále byla předána zhotoviteli stavba pro
projekt zkráceně zvaný Vlčí důl. Stavební práce by měly být ukončeny za 13 měsíců. Finančně je celý projekt zajištěn
dotacemi z MŽP, Středočeského kraje Havarijní fond ( máme již na účtu 10,172.009,50 Kč ) a dofinancování městem je
zajištěno prostřednictvím úvěru – celková předpokládaná částka za realizaci projektu je ve výši 100,215.660,87 Kč.
Stále jednáme ve věci bezpečnosti silničního provozu, bezpečnostního značení v obci Doubravčany a v městě Zásmuky.
V roce 2020 bude řešen výjezd hasičských vozidel z hasičské zbrojnice světelným značením. Zhotoven je již projekt na
vnitřní úpravy v městské knihovně. Pro obec Nesměň jsme vyčlenili finanční prostředky na opravu fasády na obecním
domku čp. 23 a u této nemovitosti by se mělo v roce 2020 realizovat odstranění staré a postavení nové jímky na odpadní
vody. Plánovaná příprava projektu na rozparcelování bývalých zahrádek v ulici Na Průhonech bude dokončena v roce
2020. V měsíci listopadu byla dokončena oprava střechy na bytovce čp. 8, ul. Za Zahrady. Plánované opravy nemovitosti
čp. 62 v Sobočicích jsou přesunuty do roku 2020. Uskutečnila se výstavba vodovodu v ul. 5. května v celkové hodnotě
512 tis. Kč. V letošním i příštím roce budou pokračovat přípravy projektů, stavebních povolení a dalších dokumentů
potřebných pro podání žádosti o dotaci na vodovod a kanalizaci v Sobočicích. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti
realizace těchto projektů je samotná stavba závislá na dotačních možnostech.
Rada města zasedala v tomto roce 29 x a zastupitelstvo města uskuteční dne 16.12. 2019 své 5. zasedání. Usnesení
z jednání rady města a usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva města jsou zveřejněny k nahlédnutí na webových
stránkách města www.zasmuky.cz
Městský úřad Zásmuky
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Odpady - změny v roce 2020
Svoz BIO odpadů a směsného komunálního odpadu
V zimním období (leden – březen 2020) bude proveden jeden mimořádný svoz BIO během února. Do listopadu
2020 se bude odvážet BIO v intervalu 1x za 14 dní střídavě s komunálním odpadem.
Svoz plastů
V průběhu roku 2020 dojde ke změně - budou vyřazeny kontejnery 1100 l ze
separačních hnízd a místo toho budou jednotlivé nemovitosti vybaveny
žlutou nádobou 240 l. Zároveň bude zachován pytlový sběr. Nádoby budou
vyváženy ve stejném termínu jako pytle.
K této změně dojde patrně v 2. čtvrtletí roku 2020.
Sběr jedlých olejů
Nově lze umístit PET láhev s upotřebeným jedlým olejem ke kterékoli
nádobě, určené ke svozu (foto vpravo). Jako samostatnou přílohu zpravodaje
najdete harmonogram svozu odpadu v Zásmukách.
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POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v pondělí 16. prosince 2019
od 18.00 hodin v zasedací místnosti pod zdravotním střediskem v Zásmukách.

ŠKOLY

Podzimní ohlédnutí
V naší školce se snažíme, aby děti zažily každý den množství podnětů, získaly užitečné poznatky, rozvíjely a upevňovaly
kamarádské vztahy. V tomto duchu probíhalo naše společné podzimní putování. Děti měly možnost poznávat podzimní
přírodu a přírodní jevy pomocí různorodých prožitků tradičních i méně obvyklých.
Předškoláci ze třídy Včeliček absolvovali oblíbený plavecký kurz ve Vodním světě Kolín. Každý měsíc se všechny třídy
– nejmladší Berušky a starší Včeličky a Motýlci – sejdeme u příležitosti divadelního představení. Obvykle zhlédneme
pěknou, veselou pohádku, často i s písničkami. A občas se dětem podaří se do vystoupení aktivně zapojit. Tyto chvíle
jsou plné sounáležitosti. Zajímavá byla ukázka cvičených ptáků na
školní zahradě. Děti poznaly různé druhy dravců a sov a dozvěděly
se množství zajímavých informací.
Díky dlouhodobé spolupráci s firmou Nykos mohla třída Motýlků
navštívit její provozovnu ve Ždánicích a prakticky poznat třídění
odpadu a jeho následné využití k recyklaci. Na konci října proběhla
tradiční akce Bramboriáda, letos velmi úspěšná. Děti poznávaly
tuto plodinu všemi smysly, využívaly ji ke tvoření, vlastnoručně
připravily bramborovou kaši a ochutnaly různé pokrmy – placky,
šišky, bramboráky, knedlíky, koláčky. Na závěr jsme si opět zkusili
upéct brambory v horkém popelu. Jen se po nich zaprášilo.
Uspořádali jsme také podzimní setkání s dílnou, kdy děti a rodiče
společně tvořili výzdobu u příležitosti blížícího se Halloweenu.
Prožili jsme hezké chvíle a ocenili možnost poznat se blíže. Děkujeme všem rodičům za aktivní přístup a vyzdobení celé
školky svítícími dýněmi a lampičkami. Následovalo oblíbené strašidelné hemžení a pro nejstarší strávení noci ve školce.
Vyjeli jsme také na dopolední výlet autobusem do Štítar u
Kolína. Zde jsme na výstavě chovatelů obdivovali domácí
zvířectvo. Děti viděly mnoho domácích zvířat z bezprostřední
blízkosti a poznaly je tak detailně. Během listopadu bylo
nutné zamknout les. Odnesli jsme lesní zvěři do přístřešku
rozmanité dobroty a prožili atmosféru ukládání přírody
k zimnímu spánku.
Podzimní čas se nachýlil a nás čekalo adventní setkání u
příležitosti rozsvícení vánočního stromu našeho města.
Zapojili jsme se nejen do jeho zdobení, ale hlavně do průvodu
se světýlky a do vystoupení před budovou městského úřadu.
Mohli jste nás na pódiu vidět a slyšet jako pastýřské
společenství z Betléma. Přejeme vám všem požehnané
Vánoce a úspěšný nový rok.
Za kolektiv mateřské školy učitelka Dana Štubňová
_________________________________________________________________________________________________
LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Už je tady zase krásný adventní čas, kdy se všichni těšíme na Vánoce a zvlášť děti je nedočkavě vyhlížejí. Abychom
našim žákům zpříjemnili radostné očekávání, připravili jsme pro ně řadu aktivit.
* Už koncem října proběhla zajímavá mezitřídní soutěž o nejhezčí halloweenskou dýni, která se setkala u dětí s velkým
ohlasem. Nejlepší tři vybrala dětská porota, ale vítězi byli vlastně všichni. Dýně pak ozdobily vchod do školy i park před
školou.
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* Ve stejné době byla vyhodnocena výtvarná soutěž vyhlášená ZOO Praha „ Zvířata
v erbech“, které jsme se zúčastnili. Obdrželi jsme pamětní list a pochvalu za aktivní
účast. Byla to další z akcí charitativního hnutí Stonožka, které pomáhá dětem. Jako
stonožková škola spolupracujeme s hnutím již 29 let. (www.stonozka.org)
* V listopadu se zúčastnil žákovský parlament naší ZŠ srazu žákovských parlamentů
v Červených Pečkách. Naši starostové tříd a jejich zástupci nás velmi pěkně
reprezentovali a zanechali ten nejlepší dojem.
* 12. 11. se vydali žáci 6. AB a 9. A na Pražský hrad, kde získali spoustu
zajímavých poznatků. 21. 11. dívky 7. AB v rámci pracovních činností (vaření)
podnikly exkurzi do hotelu Theresia v Kolíně. 25. 11. zhlédli v Kolíně děti 1. – 4.
tříd divadelní představení Velké dobrodružství malého brouka. 26. 11. šesté třídy a
9. A se v kutnohorském kině zúčastnily pořadu Kouzelná planeta. 28. 11. třídy 8.
AB navštívily Den otevřených dveří SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře, který by
měl žákům pomoci při výběru
povolání. 29. 11. navštívila 9. A
Geosvět Praha.
* Prosinec jsme zahájili již tradičně
aktivní
účastí
na
rozsvěcení
zásmuckého vánočního stromu. Tentokrát jsme vedle stánku s teplými
nápoji a sladkými dobrotami, připravenými zaměstnanci školy, nabídli
dvě výstavy dětských prací, jednu pro duši a druhou prodejní, kde si
návštěvníci mohli za symbolické ceny koupit drobné dárky, které pro ně
vyrobili naši žáci v hodinách VV, PČ, v kroužcích i ve školní družině.
(viz foto) S velkým zájmem se zejména u dětí setkaly losy štěstí. Krásným
zpěvem udělal všem radost náš pěvecký sbor Pampelišky společně s dětmi
z mateřské školy, tentokrát na krytém pódiu. Počasí nejen nám, ale i
dalším stánkařům letos přálo, veškerá organizace klapala, a tak lidé
odcházeli do svých domovů s těmi nejlepšími dojmy.
5. 12. navštívil naši školu Mikuláš se svými pomocníky, čerty a anděly, když nejdřív vyrazil na pochůzku do mateřské
školy. V režii deváťáků si všichni kouzelné dopoledne krásně užili. (viz foto)
* 9. 12. navštívily druhé třídy svíčkárnu v Šestajovicích a vrátily se se zajímavými poznatky i vlastnoručními výrobky.
10. 12. nás naši tři deváťáci reprezentovali na soutěži Mladý chemik v Pardubicích, jejich výsledky do uzávěrky ještě
nedorazily. 12. 12. zhlédly třídy 5. AB v multikinu na Černém Mostě Ledové království 2. Hned další den 7. A navštívila
kolínské kino a film Mia a bílý lev.
* 12. 12. nám udělaly velkou radost naše florbalistky z 8. a 9. tříd. Vybojovaly pro nás 1. místo v okrese a postoupily do
krajského kola. Děkujeme a blahopřejeme!
* 13. 12. proběhl v zásmuckém kostele tradiční adventní koncert našeho pěveckého sboru Pampelišky. Rodiče, babičky,
dědečkové i ostatní návštěvníci opět zaplnili lavice do posledního místečka, aby si poslechli nádherné vánoční písně a
koledy, některé písně z dílny pana učitele Červeného zazněly tradičně premiérově. A zase jste byli štědří. Částku 6078 Kč
zašleme na konto Stonožky (viz. výše). Moc děkujeme za otevřená srdce po ty, kteří to nejvíc potřebují.
* 19. 12. podnikne 8. B barokní cestu Kutnou Horou spojenou s bruslením. 20. 12. vyrazí 8. A a 7. B do kina v Kolíně na
Adamsovu rodinu. Všechny třídy chystají vánoční besídky a těší se na prázdniny. O týden delší je budou mít přihlášení
žáci ze 7. AB a 8. AB, protože hned 5. 1. 2020 vyrážejí na Dvoračky na lyžařský kurz.
Za celou školu Vám všem přeji krásné Vánoce a do nového roku zdraví, štěstí a úsměvy.
Soňa Součková

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁSMUKY
Vánoční odpolední setkání seniorů
Ve středu 11. 12. 2019 se konalo letošní vánoční odpoledne
v prostorách Pečovatelské služby Zásmuky. Na krásně
vyzdobeném stole bylo připravené pohoštění a každá
účastnice dostala originálně vyzdobený perník od Petry
Cibulcové. Přítomné přišla pozdravit paní starostka a popřála
všem krásné svátky. A pak již přiběhly děti z MŠ Zásmuky.
Dvanáct šikulek a šikulů z předškolní třídy Včeliček
předvedlo krásně secvičené pásmo vánočních říkadel,
písniček a básniček pod nenápadným vedením paní ředitelky
J. Křápové a paní učitelky
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L. Sotonové. Každé vystoupení bylo po zásluze odměněno
potleskem a malí účinkující nakonec i drobným dárkem od
sponzora akce – Potraviny Pavel Chábera.
Vzhledem k tomu, že se akce účastnily samé dámy, debata, která se
po odchodu Včeliček rozproudila, se nesla v duchu příprav na
Vánoce. Přítomné ochutnávaly různé druhy předloženého cukroví,
hodnotily a případně vyměňovaly své vyzkoušené recepty. Při
odchodu dostala každá účastnice ještě dárkovou tašku od hlavního
sponzora Hügli Food s.r.o. Zásmuky.
Pečovatelská služba přeje všem klidné a spokojené svátky a do
roku 2020 hodně štěstí a zdraví.
My všechny účastnice vánočního odpoledne doufáme, že se
v plném počtu a dobrém zdraví sejdeme zase za rok anebo dřív, protože Klub seniorů se bude od ledna opět scházet
každou středu od 14 ti hodin v prostorách pečovatelské služby.
Děkujeme za příjemné odpoledne. D.S.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Upozorňujeme čtenáře i ostatní uživatele knihovny, že ve dnech 23. prosince 2019 – 2. ledna 2020 bude zavřeno
z důvodu dovolené. Letos bude naposledy otevřeno v pátek 20. prosince.
Nový autor v naší knihovně a jeho knihy: pro milovníky thrillerů máme (zatím) zakoupeny dvě
knihy Tima Weavera. Knihy slibují napětí až do poslední stránky.
Půjčovat si můžete i celou řadu dalších nových titulů. Pokud knihy budou zrovna půjčeny, můžete
si je rezervovat. Až se požadovaný titul vrátí, bude Vám tato skutečnost oznámena dohodnutým
způsobem a můžete si ji pak neprodleně vyzvednout.
Akce:
* Prodej vánočních přání J. Štolbové a drobné bižuterie G. Balabánové.
*Vánoční dekorace na poslední chvíli středa 18. 12. 2019 od 14.30 hod.
*Pravidelný cyklus programů pro 1. stupeň a popř. i 2. stupeň ZŠ. Úterý a čtvrtky 12., 17. a 19. 12. 2019 budou patřit
dětem ze základní školy.
*Dámský klub: středa 15. ledna 2020 16.00 – 17.30 hod. Můžete si v knihovně popovídat při kávě, surfovat na internetu
(neumíte? naučíme!), zahrát si karty či nějakou deskovou hru, naplánovat si společnou vycházku či výlet, domluvit si další posezení.
Knihovna může být i místem setkávání, navazování nových kontaktů, dalšího sebevzdělávání nebo třeba jen zázemím pro příjemné
popovídání. Víte např., že kolínské kino pořádá 2x do měsíce zlevněné promítání pro diváky ve věku 55+? Podíváme se na program
kina a jízdní řády na internetu a můžete si naplánovat třeba společný výlet do Kolína. Je přece tolik možností jak aktivně a hlavně
příjemně trávit volný čas. Zatím se předpokládá, že by se schůzky konaly jedenkrát do měsíce.

Český svaz včelařů informuje

Vážení spoluobčané a čtenáři.
Úvodem bych chtěl poděkovat Městu Zásmuky za poskytnutý dar, který byl použit na
úhradu dopravy autobusem na níže zmiňovaný zájezd.
29. 6. 2019 jsme navštívili „Medové slavnosti 2019“ na zámku Hrádek u Nechanic. Tento
zájezd, na který jsme zvali širokou veřejnost i prostřednictvím zpravodaje, se nesl
v nostalgickém duchu zámeckého prostředí. Připravený hlavní program v podzámčí a
doprovodný v jeho okolí byl vskutku široce pojat. Včelaři nabízející všechny včelí produkty
a výrobky z nich nebyli skoupí na slovo, odpovídali na všetečné otázky a možnost
ochutnání nebo vyzkoušení budilo důvěru. Doprovodný program, ideální počasí, osvědčený
a spolehlivý dopravce - to vše umocňovalo příjemné strávení dne. Příjemný zážitek z tohoto
zájezdu též vytvořila výborná parta lidí, která se zde sešla, a těm patří i můj velký dík!
Velké poděkování za vytvoření Včelařské výstavy ve výstavní síni zdejšího zámku patří
paní Skývové a kulturní komisi. Kromě pravidelné osvěty našich členů jsme byli v tomto
roce účastníky na akci „Zlatý list“ a dětského dnu v Bažantnici. Připravili jsme ve
spolupráci s Městem i malé občerstvení s vůní medu při rozsvěcení vánočního stromku.
Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku zdraví a štěstí Vám a blízkým za Základní organizaci ČSV Zásmuky
přeje Martin Spěváček, jednatel ZO ČSV z.s. Zásmuky, tel. 607 857 196.
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MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
Zprávičky ze Šestky:
Na posledním listopadový víkend byla kolektivem vedoucích pro děti ze
Šestky a pro nováčky z přípravky I. a II. tř. ZŠ Zásmuk připravena
volnočasová aktivita v městské spolkové klubovně.
V rámci akce byli pasováni nováčci z I. a II. třídy za členy MOP Šestka a jako
doprovodný program jsme připravili různé večerní úkoly v okolí klubovny i na školní
zahradě. Určitě akci zopakujeme a budeme rádi, když se nováčci aktivně zapojí do
našeho celoročního programu, ze kterého lze vyjmenovat soutěž Zlatý list
v zásmucké Bažantnici, víkendové výlety do přírody do různých míst ČR a letní tábor
v Českém ráji. Na závěr víkendovky proběhlo v upravené zasedací místnosti města
promítání pohádky. Na závěr zde děti přespaly a v sobotu ráno po úklidu společných
prostor jsme se rozešli domů. Na pomoc s přípravou programu jsme pozvali i naše
náctileté instruktory, kteří by po nás mohli jednou vedení Šestky převzít. Musíme je
na tuto možnost připravit a dát jim samostatný prostor k realizaci a ještě nějaký čas
v činnosti vydržet. Dalším cílem hlavní činnost naší ČSOP je více se rozvinout na
úroveň ekocentra výukového typu. Věříme, že budeme v naší činnost úspěšně pokračovat i v roce 2020.
Výsadba stromů:
V zimním období plánujeme doplnit i výsadby dřevin v dříve vysazených ovocných alejích, ale i v Bažantnici o nové
výsadby, o které průběžně s dětmi pečujeme.
V současné době probíhají v ČR kampaně na výsadbu nových stromů a výsadby podél polních cest za účasti veřejnosti.
Tyto akce vítáme. Zároveň však je pro celkový úspěch důležitá i dobrá příprava projektu včetně zajištění péče o vysazené
dřeviny ve formě průběžné zálivky, sečení plevelů v jejich blízkosti a nezbytná výměna odumřelých dřevin aj.
Změna stavebního práva:
Významnou hrozbou pro naše příznivé životní prostředí není v současném období téma nastupující klimatické změny,
kterou někteří odborníci nazývají spíše již klimatickou krizí, ale v médiích tak prospěšně diskutovaná novela stavebního
zákona. K popisu podstaty problému není v tomto článku dostatek prostoru, ale úprava stavebních pravidel z dílny
hospodářské komory nemůže pro ochranu přírody, ochrany lesů, památkovou péče aj. dopadnout příznivě. Nic nemůže
růst v harmonii donekonečna. Více o této budoucí úpravě stavebního práva se můžete dozvědět i na našem webu:
www.sestka-zásmuky.webnode.cz.
Vám všem, kteří nás podporují v naší činnosti či jakkoliv pomáhají přírodě, přejeme klidné a pohodové prožití vánočních
svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěšný vstup do roku 2020.
Ing. Milan Petr

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
Terapeutické centrum Modré dveře od listopadu 2019 realizuje projekt MAS Podlipansko II zaměřený
na podporu lidí se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiče samoživitele,
nebo ty, co pečují o jiné závislé osoby. Těmto lidem nabízí možnost čerpat dlouhodobě individuální,
párovou nebo rodinnou terapii zcela zdarma.
Individuální terapie může pomoci v řadě životních situací překonat těžká období, přizpůsobit se změně, najít ztracenou stabilitu nebo
pojmenovat si své potřeby a hledat cestu k jejich naplnění. Párová terapie je vedena dvěma terapeuty a věnuje se především
zkvalitňování mezilidských vztahů mezi partnery a nalézání způsobů efektivní komunikace. Rodinná terapie je zaměřena na práci
s celým rodinným systémem tak, aby změny, které v tomto systému nastanou, mohly být trvalé a měly přínos pro všechny členy rodiny.
Rodinnou terapii taktéž vedou dva terapeuti.
Máte-li pocit, že bychom vám nebo vaší rodině mohli pomoci a máte trvalé bydliště v mikroregionu Podlipanska nebo máte zájem a
chcete ujistit, zda by terapie byly pro vás vhodné nebo zda vaše trvalé bydliště do regionu Podlipanska patří, kontaktujte nás na tel.
čísle 725 885 885. Rádi vám na vaše dotazy odpovíme.
Psychoterapie zdarma budou v rámci tohoto projektu poskytovány v TC MD v Říčanech. Více podrobností na www.modredvere.cz.
Těšíme se na vás!

Modernizace sportoviště v regionu – jízdárna ve Vršicích má nový povrch
Návštěvníci regionu mohou v roce 2020 využít nově zrekonstruovanou jízdárnu na farmě ve Vršicích. Po dohodě
s provozovatelem je možné zde absolvovat jízdu na koni.
Jízdárna byla postavena před čtyřmi lety, při stavbě se ale neinvestovalo do povrchu, který je pro výcvik koní a jezdců
zcela zásadní. „ Původně byl podkladní vrstvou pouze udusaný jíl - ten je příliš tvrdý a klouže,“, vysvětluje Jaroslav Abík
potřebu projekt realizovat. Nyní byl zhotoven nový pevný a pružný povrch, nové bezpečné zábradlí. Projekt byl podpořen
MAS Podlipansko v rámci Programu rozvoje venkova ČR.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Městskému úřadu, Mateřské a Základní škole v Zásmukách, hasičům, zkrátka všem, kteří nám připravili
příjemný první adventní podvečer. Na rozsvícení vánočního stromu chodíme každý rok. Rády se při této příležitosti
setkáváme s přáteli, pozdravíme se se známými, které třeba po celý rok nepotkáme. Těší nás, že pořadatelé připravují
stále něco nového, letos např. nové stánky s občerstvením, vánoční výstavu dětí ze základní školy. Dojemné vystoupení
Pampelišek i malých poslíčků z Betléma (MŠ), příznivé počasí – prostě paráda! ☺
Zásmucké sokolky

Historický jízdní řád nám zaslal pan Jan Psota, spisovatel, publicista a grafik. Zabývá se regionální historií Českobrodska
a Černokostelecka. V nejbližší době začne zpracovávat dějiny Olešky a Krymlova, který kdysi částí náležel i
zásmuckému panství. Za povšimnutí stojí, že cesta ze Zásmuk do Peček trvala téměř hodinu a půl ☺.

POČASÍ

Září: V noci na 17. 9. 2019 napršelo 3,5 mm, ráno 20. září nás
překvapil první „šediváček“. Dále však panují příjemné
teploty – 17-19°C, noční teploty jsou vyšší, je sucho. 23. 9.
v 9.51 hod. nastává podzimní rovnodennost. Opět rostou
houby. Od 25. do 28. 9. napršelo cca 5,5 mm, teploty stále
kolem 18°C. 30. září potrápila téměř celou republiku větrná
bouře Mortimer, v našem regionu se obešla bez následků.
Celkový úhrn srážek za září: 33,5 mm. (Měření srážek je
pouze orientační, měří se 3 km jižně od Zásmuk)
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Říjen: Do neděle 6. 10. napršelo 26 mm, 7.10. ráno 0°C – zamrzlá skla u auta, od 8. do 10. 10. napršelo 14 mm, je teplo i
přes 20°C, padají teplotní rekordy, máme „tereziánské léto“. Pokračují nadprůměrné teploty, je krásný, ale suchý podzim.
22. 10. začínají mlhavá rána, ale stále je kolem 20°C a přepisují se teplotní rekordy. 28.10. naprší 1mm a nastává zlom, ve
dne je jen kolem 9°C. Celkový úhrn srážek za říjen: 42 mm.
Listopad: Na začátku měsíce jsou teplé noci, teploty kolem 10°C, někdy i k 15°C, napršelo 5mm. 7. 11. přichází
ochlazení, napršelo 8mm. Martin se letos trochu opozdil, do Zásmuk vjel na svém bílém koni až ráno 13. 11. Dopoledne
chumelí (na fotografii), ale zakrátko sníh roztává. Teploty zůstávají poměrně vysoko, je zataženo, naprší 32 mm. 26.11 se
mírně ochlazuje – je kolem 7-8°C., naprší 1mm. 28. 11. se po dlouhé době ukazuje i sluníčko a odpolední nejvyšší teplota
dosahuje 10°C, naprší 2mm, v noci na 1. 12. se prudce ochlazuje. Celkový úhrn srážek za listopad: 48 mm.
Prosinec: 1. prosince 2019 je první adventní neděle, přes den naměříme kolem 2°C. Návštěvníky akce Rozsvícení
vánočního stromu celým podvečerem a večerem provázelo příjemné bezvětrné počasí. Určitě i přívětivé počasí přispělo
k tomu, že se na náměstí sešlo hodně lidí. Od 3. 12. začínají slunečné dny s nočními mrazíky a odpoledními teplotami do
5°C. Kolem úplňku jsou jasné noci s mrazíky až k -4°C., 13. 12. se po celý den teplota pohybuje kolem nuly.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Půlnoční mše 24. prosince 2019:16.15 Vavřinec: mše sv. z Vigilie NP, 24.00
Zásmuky, 24.00 Uhlířské Janovice
…………………………………………………………………………………………………………………

Drahobudice, kostel Nejsvětější trojice 26. 12. 2019
14.00 Vánoční koncert – Účinkují: hudební skupina Querela ( na snímku) chorály a sváteční písně z nejrůznějších koutů světa napříč staletími a děti
z Drahobudic.
…………………………………………………………………………………………………………………

Pozvánka do skanzenu v Kouřimi: Národopisné pořady:
Zlatá adventní neděle 22. prosinec, 10 - 16 hodin
Program: 11.00, 13.00 a 15.00 hodin: "Barokní roráte, aneb radostné zpěvy
adventní" - společné zpívání s Michaelem Pospíšilem. Po celý den: Obchůzky Lucek a Perchty, vyprávění o lidových obyčejích v
době adventu a Vánoc, pečení škvarkového cukroví a vaření muziky, výroba vonných františků, výroba slaměných a hubinkových
řetězů na stromeček, výroba království ze sušeného ovoce a svíček v ořechových skořápkách, výroba ozdob ze skleněných korálků.

Tříkrálová koleda 5. leden, 10 - 16 hodin
Program: 11.00, 13.00 a 15.00 hodin: Tříkrálová kolední hra s obchůzkou, 12.00 a 14.00 hodin: Zpívání vánočních koled s
Michaelem Pospíšilem. Po celý den: vyprávění o novoročních a tříkrálových lidových obyčejích, malování svatých obrázků technikou
podmalby s Jiřím Honissem, výroba fanfrnochů s Miroslavem Stecherem, pečení svátečních oplatek v oplatečnici, výroba
betlémských hvězd ze slámy a drátů,výroba tříkrálových korun, výroba vonných františků a voničkové purpury, výroba máčených
svíček.

Další plánované národopisné pořady: Masopust 23. 2. 2020.
Myslivecký ples 18. ledna 2020 sokolovna Zásmuky, hraje ECHO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Regionální muzeum v Kolíně Socialistický sen Vize & realita 19. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Projekt Socialistický sen. Vize a realita se dělí do dvou komponovaných výstavních celků. První část výstavního projektu, instalovaná
ve Veigertovském domě, se snaží zmapovat ve sledovaném období panelovou výstavbu v Kolíně a podobu tehdejší bytové kultury.
Představuje vývoj interiéru v socialistickém Československu a stěžejní obory designu − nábytek,
keramika, sklo, plasty, textil, spotřebiče pro domácnost či český fenomén tzv. „domácí umění“.
Instalace se zabývá nejen tehdejší realitou, ale i sny, které architekti a designéři vkládali do svých
návrhů, jež mnohdy zůstaly jen na papíře či ve výstavních prototypech. Druhá část, instalovaná
v Červinkovském domě, se zaměřuje na běžný život obyvatel socialistického Československa od 50.
do konce 80. let 20. století. Výstava je doplněna i o trojrozměrné exponáty, které neodmyslitelně k
tehdejší době patřily. Pro lepší přehlednost jsou rozřazeny do čtyř celků – oděvy a módní doplňky,
sport, hračky a technika. Mezi nimi najdeme i několik téměř kultovních předmětů, které i dnes
vzbuzují velkou pozornost a jsou žádaným artiklem např. skútr Čezeta, zvaný lidově prase, či
kotoučový magnetofon Sonet Duo. Výstavu obohatí interaktivní herna pro malé i velké, jež bude
zpřístupněna od 21. prosince v Červinkovském domě. Návštěvníci si budou moci pohrát s dětskými
stavebnicemi značky Seva, které dělají radost již třetí generaci. Pamětníci si se svými potomky
mohou vyzkoušet dnes už zapomenuté předměty jako například psací stroj, meoskop či vytáčecí
telefon. K výstavě jsou připraveny speciální webové stránky socialistickysen.muzeumkolin.cz. Na
webu naleznete nejen doplňující informace k prezentovaným tématům, ale také například slovníček
pojmů z dob socialismu nebo přehlídka exponátů, které se do výstavních prostor již nevešly.
Expozice bude s webovou stránkou propojená skrze QR kódy. Po načtení QR kódů mobilním telefonem se návštěvníci budou moci
zapojit do tematické hry a výstavu si prohlédnout netradičním a zábavným způsobem.
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JIŘÍ TRNKA –V ZAHRADÁCH IMAGINACE
27. 10.2019 - 22. 03.2020
Pořádá: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK)
Komentované prohlídky s autory výstavy:
11/1/2020
1/2/2020
7/3/2020
vždy od 14 hodin
Projekt pořádaný k 50. výročí úmrtí Jiřího Trnky, českého výtvarníka, ilustrátora,
spisovatele, sochaře, scenáristy, loutkáře, kostýmního výtvarníka, režiséra
animovaných filmů a jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu.

30/1 2020 (čt) od 15.00 do 16.00 h GASK bez bariér / Komentovaná prohlídka ne/jen pro seniory k výstavě Jiřího Trnky s Monikou
Březinovou Seifertovou. Vstupné zdarma.

STARÉ POHLEDNICE 15. díl Pozdrav ze Zásmuk – Františkánský klášter
Tento poklad máme v archívu starých fotografií a pohlednic v městské knihovně. Pohlednice je adresována spanilé slečně
Fančí Riegelové do Častolovic. Ze zásmucké pošty byla dopisnice odeslána dne 26. 11. 1902 a častolovická pošta ji
přijala dne 27. 11. 1902!! Rozluštěný text na lícové straně: „Děkuji srdečně za milou vzpomínku! Opětuji též, mnoho
srdečných pozdravů Vám zasílá Milča Zemanová. Mařku L. líbám.“ Všimněme si na rubové straně krásného rukopisu.

JAROSLAVA HOLÁ….Ze života Nesměně
Přísloví: Slova hýbají, příklady táhnou. Pomocnou ruku najdeš nejspíše na konci svého ramene.
Září 2019
Cíl: oprava fasády obecního domku
Co bylo zapotřebí? Získat souhlas a hlavně finanční přispění na nákup lepidla, perlinky a barvy od Města Zásmuky. Děkujeme! A pak
to méně důležité, lešení a spoustu dělných rukou s heslem kdo umí – umí, kdo
neumí, tak se
to neprodleně
naučí …
Výsledek:
5 celodenních
brigád v dešti,
slunci, větru vytvořilo
nádhernou,
nepřehlédnutel
nou dominantu
Nesměně.
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Říjen 2019
Cíl: podzimní tvoření pro
malé i velké
Co bylo zapotřebí? Sběr
podzimních darů lesa a
zahrady a pak spoustu
představivosti, trpělivosti a
šikovnosti.
Výsledek? Zjištění, že
umělec je v každém z nás a
každý výrobek je originál. Prostory uvnitř a kolem domečku sotva stačily
nadšeným zájemcům. Není to krásné? A to je jen úlomeček všech
kouzelných výtvorů …
Cíl: znovuodhalení památníku padlých
Co bylo zapotřebí: trochu organizace a hromady a hromady drobných i větších prací po
dobu několika měsíců … a doufání, že matka příroda bude nakloněna našemu konání, a
radost z dobře vykonané práce nám nezkazí déšť či jiný nečas.
Výsledek: Tolik
lidí najednou
Nesměň
nezažila již
hodně dlouho.
Dojemná,
důstojná oslava
100+1 výročí
vzniku republiky
při státní hymně
procítěně
zahrané a
zazpívané
dětským
seskupením
z Krymlova.
Posezení se
sousedy při
dobrém jídle a
pití v příjemném prostředí našeho obecního domečku bylo
pouze posledním kamínkem do mozaiky nádherného a smysluplného dne.

Cíl: setkání s druhou nejstarší žijící rodačkou obce Nesměň - 93 let.
Kdo: Paní Růžena Špitálníková – Medalová, dcera pana Josefa Medala
– kováře z Nesměně čp. 47.
Výsledek: Poutavé a neskutečně zajímavé povídání o dětství, mládí,
spolužácích, rodině,
sousedech, zkrátka o
všem, co prožila v rodné
obci Nesměň.
Listopad 2019
2. listopad – památka
zesnulých
Není co dodávat …

Cíl: zimní tvoření pro malé a velké, oprava dřevěného betlému z loňského roku,
posezení a zazpívání vánočních koled za přispění dobrého svařáku a nakonec si na
uvítání nastávajícího adventního měsíce rozsvítíme náš vánoční stromeček.
Co bylo zapotřebí? Hlavně přijít a pak to jde vše jako po másle.
Výsledek: kdo nebyl, o hodně přišel. Takže příště. Foto na následující straně.
Pokojné Vánoce Vám všem!
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5. prosinec 2019 Mikuláš
Cíl: uspořádat Mikulášskou nadílku pro naše malé rarachy
se vším co k tomu patří.
Co je zapotřebí? Chuť stát se na chvilku dětmi, což
prakticky nikomu nedělá problémy, a když dělá, tak to není
vidět, a hlavně přilákat ty malé nezbedníky, aby bylo s kým
si hrát a trochu „pekelničit“.
Výsledek: z příchozích 18 čertíků je 18 polepšených
andílků! Kniha hříchů byla skartována. Děti jsou plné pokory a radosti, že čert opět jen vyhrožoval a dospělí doufají, že jím to
alespoň do Vánoc vydrží!
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Pečovat o ty, kteří dříve pečovali o nás, je jedním
z nejhlubších projevů úcty a respektu. Při péči
o druhého máme často příležitost poznat hloubku
lásky, o které jsme ani netušili, že je vůbec možná.
Tia Walker

Chcete pracovat u solidního
zaměstnavatele a máte vztah k
seniorům? Pak hledáme právě Vás…
Do domova pro seniory Clementas v Mlékovicích u Toušic, okr. Kolín, hledáme Zdravotní
sestry a Pečovatele.
Náplň práce
Zdravotní sestra – Poskytování odborných zdravotních úkonů.
Pečovatel - Komplexní přímá obslužná péče (pomoc při oblékání, podávání jídla a pití, hygieně a další)
Nabízíme
Hlavní pracovní poměr, popř. dohodu o provedení pracovních činností
Plný nebo zkrácený úvazek na dobu neurčitou
Směnný provoz v příjemném a přátelském kolektivu
Zaškolení nových zaměstnanců
Velmi dobré platové podmínky
Další benefity zaměstnavatele
5 dní dovolené navíc ve směnném provozu
Obědy zdarma
Přespávání mezi službami přímo v domově
Sleva na léky ve významné výši
Možnost profesního růstu
Vzdělávání a stáže v rámci ČR
Sleva na volání pro celou rodinu (Vodafone)
Zřízení a vedení účtu u bankovního ústavu v ČR zdarma
Požadujeme
Laskavý přístup ke klientům a radost z práce
Vzdělání Zdravotní sestry – střední škola zdravotnická zakončená maturitou; Pečovatele - Minimálně základní
vzdělání, vyšší vzdělání výhodou
Akreditovaný kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a praxe v pobytové sociální službě výhodou
Pro více informací kontaktujte ředitelku Mgr. Andreu Faltysovou DiS., MBA tel.: 778 413 980, nebo email: andrea.faltysova@clementas.cz.
Zásmucký zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Občasník Města Zásmuky. 4/2019. 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 března 2020, uzávěrka 5. března 2020. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů
nebo jejich neuveřejnění. Tisk vlastní.
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Petr Kováč vyrobil pro zásmuckou
základní školu sochu věstonické Venuše
– na fotografii dole.
Socha je vysoká asi 50 cm, vytesaná
z ytongu a opatřena povrchovým nátěrem.
Pan Kováč už opět netrpělivě vyhlíží
ochlazení a sníh, aby mohl postavit na
louce v Horních Chvátlinách další
monumentální sněhovou sochu.
Co má v plánu, je zatím tajemství. Jsme
přesvědčeni, že na papíře už budoucí
sněhový objekt má rozkreslený.
Teď stačí už jen ten sníh…

Přejeme všem našim čtenářům
vánoční svátky plné pohody,
dárečky, které Vás potěší,
veselé rozloučení se starým
rokem a hodně štěstí, zdraví a
úspěchů v novém roce 2020.
Redakce ZZ
Na snímku: perníčky od paní
Heleny Spěváčkové.

Vážení občané, těšíme se na další
spolupráci v novém roce.

Rozšířili jsme počet odběrných míst Zásmuckého zpravodaje. Můžete si jej
vyzvedávat v chodbě městského úřadu, v prodejně tabáku u Evy Drahotové,
v J+J Potravinách, v Zeleném baru u Kabátů, v prodejně u Cháberů a v městské
knihovně (zde můžeme zpravodaj v případě zájmu dotisknout.) V barevném
provedení je k dispozici i na www.zasmuky.cz.
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