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Předjaří v Zásmukách, foto: K. Šišáková Tomášková

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám co nejklidnější první jarní dny i velikonoční svátky prožité v klidné atmosféře. Přeji Vám
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
PhDr. Marta Vaňková, MBA starostka města
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Město Zásmuky informuje o mimořádných opatřeních, které nařídilo Ministerstvo zdravotnictví
jako správní úřad v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem
SARS-CoV-2 v Evropě.

Vážení občané,
Město Zásmuky informuje o mimořádných opatřeních v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID 19 na webových
stránkách města. Situace se může poměrně rychle měnit, sledujte prosím, sekci Aktuality, kde budou případné nové
zprávy uveřejňovány.
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Projekt
nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú.
Zásmuky na podzemních a povrchových vodách.
Číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002534.
Spolufinancovaný z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vážení občané,
dovolte, abychom vám podali informace o postupu prací prováděných na sanaci
bývalé skládky nebezpečných odpadů Vlčí důl. Od září 2019, kdy byly zahájeny
stavební práce, proběhly 4 kontrolní dny za přítomnosti zástupců města, České
inspekce životního prostředí a zhotovitele. Do zápisů z těchto kontrolních dnů, kde
jsou popsány postupy prací, mohou občané nahlédnout na webových stránkách
města v sekci Vlčí důl, vývoj
v roce 2016-2020. Za období od
zahájení prací do současnosti bylo
proinvestováno na tuto akci celkem
15 milionů Kč. Práce probíhají za
každého počasí a stále platí, abyste
pokud možno omezili vycházky
v této lokalitě nebo se v ní
pohybovali s největší opatrností.
Prostory, kde probíhají stavební
práce, jsou označeny a je zde zákaz
vstupu.
MěÚ, 10.3. 2020
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Na snímcích: práce ve Vlčím dole.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

POPLATKY V ROCE 2020
Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že v roce 2020 došlo k navýšení poplatku za pejska
za jednoho psa - 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa – 200 Kč
Poplatek ze psa – 200 Kč
Podle OZV č. 1/2019 „O místním poplatku ze psů“ jsou povinni platit poplatek všichni držitelé psů, kteří jsou přihlášeni
nebo mají sídlo na území České republiky.
Od poplatku ze psa platí některá osvobození, ale držení psa i v těchto případech podléhá oznámení správci poplatku.
Poplatek se platí po dovršení tří měsíců stáří psa. Další informace vám budou podány přímo na městském úřadě.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2020.
Poplatek za komunální odpad – 750 Kč
Podle OZV č.4/20195 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ platí poplatek
a) fyzická osoba přihlášena v obci, poplatek činí 750 Kč
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu, poplatek činí 750 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2020.
Na požádání poplatníka lze tento poplatek zaplatit ve dvou splátkách splatných 31. 3. 2020 a 30. 9. 2020.
Poplatníkovi bude po zaplacení poplatku vydána známka, kterou si označí popelnici, neoznačené popelnice nebudou
vyváženy.
Platby jsou možné buď v hotovosti nebo kartou na Městském úřadě v Zásmukách, nebo složenkou či bankovním
převodem na účet města vedený u Komerční banky pod číslem 3927151/100.
Složenky jsou k dispozici na městském úřadě, kde Vám bude sdělen i variabilní symbol pro platbu, nebo si o ně lze
zažádat na e-mailové adrese fakturace@zasmuky.cz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna systému sběru separovaných plastů
V průběhu měsíce března bude probíhat přechod na třídění plastů do žlutých popelnic, umístěných u jednotlivých
nemovitostí, a následné zrušení žlutých kontejnerů v separačních hnízdech. Pytlový sběr bude zachován i nadále –
jednotlivé domácnosti se mohou rozhodnout, zda využijí žlutou popelnici 240 l, nebo jim postačí pytlový sběr. Svozové
termíny jsou shodné – pytle i popelnice budou sváženy současně. Distribuce žlutých popelnic právě probíhá, vydávána je
jedna popelnice na jedno číslo popisné. Mobilním občanům budou popelnice vydávány vždy v pondělí a ve středu od
13.00 do 16.00 v č.p. 135 na Komenského náměstí (vedle pošty). Pro občany, kteří nebudou schopni si popelnici
vyzvednout osobně, budou provádět rozvoz zaměstnanci města na základě došlých objednávek. Ty budou přijímány paní
Cibulcovou osobně na úřadě nebo telefonicky na čísle 322 312 875, 321 796 401. Nově bude zavedena i možnost
odkládání plastů na sběrném místě za hasičskou zbrojnicí ve středu a v sobotu v provozních hodinách.
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ZPRÁVY ZE ZÁSMUCKÉ MATRIKY:
Statistické údaje za rok 2019:
V roce 2019 se v Zásmukách narodilo 14 dětí, zemřelo 31 našich spoluobčanů, uskutečnilo se 53 svatebních
obřadů. Konaly se i 4 svatby církevní a mezinárodní, kdy jeden ze snoubenců byl cizinec (USA, Ukrajina). V loňském
roce jsme měli i jednu zlatou svatbu.
Na městském úřadě se vždy dvakrát ročně koná vítání občánků - 4. května a 5. října 2019. 26. června 2019 proběhlo
v obřadní síni slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. I v roce 2020 proběhnou na našem úřadě mezinárodní svatby,
zatím si zamluvili termín obřadu snoubenci z Velké Británie, Itálie, Německa, Irska a Slovenska.

ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA Zásmuky
I bez zimy bílé, radost – šťastné
chvíle…
I přesto, že zima byla letos bez sněhu,
v mateřské škole si tím nenechal nikdo
pokazit dobrou náladu. V rámci celoročního
projektu „Sluníčkový rok“ se děti vrhly do
bádání a experimentování. V měsíci lednu,
během „Barevného týdne“, vyzkoušela každá
třída mnoho pokusů s barvami, děti se
seznamovaly a samy se zapojily do
netradičních výtvarných technik, které
v závěru týdne prezentovaly před ostatními
kamarády z celé mateřské školy. Na
nejzdařilejší díla se může těšit i široká
veřejnost – ukázka výtvorů bude k nahlédnutí
během Dne otevřených dveří Mateřské školy Zásmuky, který se uskuteční 31.3.2020.
V rámci dotačního programu Šablony II., který je spolufinancován Evropskou unií, se po celý školní rok děti aktivně
účastní projektových dnů s Malou technickou
univerzitou. Cílem je vzbudit u dětí zájem o
techniku a své okolí pomocí objevitelské
metody, která je založena na vlastním prožitku
dětí. V únoru se děti z Berušek účastnily
polytechnického programu „Malý stavitel“ a
děti z Motýlků a Včeliček programu „Malý
zpracovatel odpadů“ a „Malý energetik“. U dětí
jsou v rámci projektu propojovány všechny
podporované
gramotnosti
(čtenářská,
matematická, digitální), v každé lekci pracují
děti skupinově i samostatně, učí se vzájemné
spolupráci, tvoří dle vzoru i vlastní fantazie a
na konci každé lekce získávají odměnu
v podobě diplomu/osvědčení.
Starším dětem ze třídy Motýlků začal oblíbený
plavecký kurz ve Vodním světě Kolín. Všechny
děti zvládají výuku bez potíží a cítí se jak ryby
ve vodě.
Měsíc únor byl v mateřské škole také v duchu masopustních příprav a veselí. Vše jsme na konci měsíce završili
KARNEVALEM. Celý den děti řádily v pestrobarevných kostýmech a za doprovodu hudby, tance, zpěvu a soutěží si
užily spoustu legrace.
Přejeme všem dobrou náladu do nadcházejících jarních dní.

L. Sotonová
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Další informace:
•

•

•

PODĚKOVÁNÍ – Dovolte mi velmi poděkovat manželům Brychovým, kteří zakoupili do mateřské školy darem
automatickou pračku a sušičku. Město Zásmuky provedlo svépomocí veškeré úpravy původních sklepních prostor
a zrekonstruovalo dvě místnosti jako prádelnu a sušárnu prádla – dětských ručníčků a povlečení, které dosud prali
sami rodiče. Velmi za to všem děkujeme!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v mateřské škole Zásmuky se uskuteční dne 31. 3. 2020. Rodiče i veřejnost
mohou navštívit během celého dne naší školku a prohlédnout si jednotlivé třídy a ostatní prostory. V odpoledních
hodinách zahrají děti divadelní představení:
třída Berušky: pohádka „Pan doktor a zvířátka“
třída Včeličky: pohádka „O dvanácti měsíčkách“
třída Motýlci: pohádka: „Jak pejsek s kočičkou vařili dort“
Všichni jste srdečně zváni!
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od školního roku 2020-21 se bude konat v úterý 5. 5. 2020 od 7:30 do 16:30 h.
Zápis bude zveřejněn v měsíci dubnu způsobem obvyklým – na webu mateřské školy (www.skolka-zasmuky.cz)
a města (www.zasmuky.cz), na vývěsce mateřské školy i na vývěskách v Zásmukách a přidružených obcích,
oznámením v městském rozhlase.
J. Křápová

Poznámka redakce: Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje proběhla před vyhlášením stavu nouze v České republice. Plánované
akce se uskuteční podle vývoje situace v naší zemi.

______________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zásmuky

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Letošní teplou zimu si děti moc neužily.
Štěstí na sníh měli alespoň naši účastníci
lyžařského kurzu (viz foto) a vrátili se velmi
spokojení. Je tady březen a naše základní
škola už vyhlíží jaro. A jaké byly první
měsíce nového roku?
- Hned po vánočních prázdninách 5. 1.
vyrazili přihlášení žáci ze sedmých a osmých
tříd na týdenní lyžařský kurz na chatu
Štumpovka – Dvoračky v Rokytnici nad
Jizerou. Nadšení se vrátili ti, kteří neuměli a
naučili se lyžovat, i zdatní lyžaři. Všichni si pochvalovali i výborné jídlo a závěrečnou diskotéku v kostýmech.
- V lednu a v únoru jsme marně čekali na zamrzlý rybník v Zásmukách. Žáci 4. AB na teplou zimu vyzráli, když jezdili
do Kolína, kde si na stadionu krásně zabruslili.
- Od února do března probíhá v Kolíně plavecký výcvik 2. tříd.
- 10. 2. navštívily 1. – 4. třídy kolínské divadlo, kde zhlédly oblíbenou pohádku Pyšná princezna.
- Žáci 2. stupně navštěvují v rámci literární výchovy Městskou knihovnu v Zásmukách, kde má pro ně paní knihovnice
připravený interaktivní program.
- 13. 2. absolvovali žáci 6. AB projektový den ve škole Ze života české společnosti.
- 25. 2. besedovali deváťáci v rámci občanské výchovy se zásmuckou paní starostkou, kdy se dozvěděli mnoho
zajímavého o práci starosty i chodu úřadu.
- 20. 2. vyrazili žáci 7. AB na Veletrh řemesel v Lysé nad Labem. Dětem se akce moc líbila. Některé postřehy shrnula
Dorotka Jarošová v samostatném příspěvku.
- 3. 3. podnikly 6. třídy zajímavou exkurzi do Dačického domu v Kutné Hoře.
- 17. 3. je v 7. třídách naplánována beseda o dospívání.
- Na 20. 3. chystáme velmi oblíbený barevný den. Ve školním parlamentu si zástupci jednotlivých ročníků vylosovali
barvu, ve které tento den přijdou do školy. Nejlépe a nejvíc v dané barvě oblečená třída získá titul NEJBAREVNĚJŠÍ
TŘÍDA.
- 7. 4. proběhne v 1. A „ Velikonoční tvoření“ dětí s rodiči.
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- Z dubnových akcí dále vybírám ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD MĚSTEM, na který Vás srdečně zveme! Proběhne 30. 4.
a zapojí se i děti z MŠ. Na dětském hřišti pak budou pro ně i mladší žáky připraveny soutěže.
- 24. 4. od 13. 00 do 17. 00 hodin proběhne zápis dětí do 1. tříd. Prožijte hezké jaro a buďte zdraví.
Soňa Součková
Poznámka redakce: Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje proběhla před vyhlášením stavu nouze v České republice. Plánované
akce se uskuteční podle vývoje situace v naší zemi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELETRH ŘEMESEL
Je krásně, sluníčko nám pěkně svítí a my netrpělivě čekáme před školou, abychom vyrazili na exkurzi do Lysé nad Labem.
Autobus už je tu.
V Lysé nás přivítala budova s nápisem ŘEMESLA - Lysá nad Labem. Paní učitelky nás poučily, jak se máme chovat, a už
vstupujeme do přízemí budovy. Zaujalo mě hned akvárium podél zdi, kde plavaly malé okrasné rybky. V 1. patře byly
ukázky různých řemesel, mezi kterými si už brzy možná budeme vybírat. V dalším patře mě opravdu nadchla módní
přehlídka. A bylo nás víc, kdo jsme ji s údivem a nadšením sledovali. Nakonec jsme vyplnili kvíz z toho, co jsme si
zapamatovali. Kvíz mi připadal jednoduchý. Za odměnu jsem dostala malou čokoládu. Je neuvěřitelné, jak rychle uběhly
dvě hodiny, které jsme na prohlídku veletrhu měli. Před budovou jsme se ještě zastavili u stánků s občerstvením, ani já
jsem neodolala vůni nadýchané klobásy. Blízko stánku jsme ještě viděli krásné a přítulné sovy.
V autobusu jsme si vyprávěli zážitky, když paní učitelky přišly se skvělým nápadem: „ Milé děti, máme pro vás překvapení.
Cestou zpátky se stavíme v McDonaldu.“ Všichni jsme měli obrovskou radost.
Exkurzi jsme si moc užili a už přemýšlíme o další.
Dorota Jarošová 7. A

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav.

Z TOHOTO DŮVODU BUDE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZÁSMUKY OD
13. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA PRO VEŘEJNOST.
Děkuji za pochopení a těším se na setkání sVámi, milými čtenáři i ostatními uživateli knihovny v lepších časech, až to
situace dovolí.
A. Nouzáková

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR z.s. – Místní organizace v Zásmukách informuje
•
•

Výroční členská schůze se koná 24. 4. 2020 od 14.00 v penzionu Beruška ve Chmelišti, po schůzi následuje
posezení s hudbou.
V termínu od 29. 8. do 5. 9. 2020 se uskuteční ozdravný pobyt v hotelu Jenišov na Lipně.
Cena pobytu činí cca 6.000 Kč. Autobus zůstává na místě, možnost výletů. Členové
organizace mají přednostní právo zúčastnit se ozdravného pobytu. Bližší informace a
možnost přihlášení z řad veřejnosti na tel. čísle 733 137 641, pan Josef Srb.

Poznámka redakce: Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje proběhla před vyhlášením stavu nouze
v České republice. Plánované akce se uskuteční podle vývoje situace v naší zemi.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ informuje

Vážení přátelé,
ZO ČSV z. s. Zásmuky za podpory Města Zásmuky, OÚ Bečváry a OÚ D. Chvatliny
Vás zvou na zájezd Nasavrky – Včelařské učiliště a skanzen Veselý Kopec, který se
uskuteční v sobotu 23. 5. 2020.
Pořádaný zájezd je určen nejen pro včelaře ale i pro širokou veřejnost. V areálu
Středního odborného učiliště včelařského Nasavrky je pro nás připravena exkurze. Ing.
Novotná nám představí areál, a ve včelařském arboretu včelařsky významné rostliny.
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Následovat bude prohlídka haly na získávání včelích produktů. Závěrem exkurze bude společný oběd.
Přesun autobusem na parkoviště skanzenu Veselý Kopec – rozchod ( na snímku – zdroj internet). Pro zájemce bude
zajištěn průvodce – čas bude upřesněn. Pokud nebude stanoveno a nabídnuto jinak, vstupenky do areálu si každý zajištuje
a hradí sám.
Program:
• Odjezd autobusu ze Zásmuk 7:20 z Komenského náměstí
• SOUV Nasavrky – 9:00 exkurze završena jednotným obědem
• Cca 12:30 Skanzen Veselý Kopec – rozchod
• 15:30 Odjezd z parkoviště směr Zásmuky
• Plánovaný příjezd do Zásmuk cca17.30 hod.
Doprava je hrazena částečně z daru Města Zásmuky ( 4000,-Kč), OÚ Bečváry ( 1000,-Kč) a OÚ D. Chvatliny (1000,-Kč).
Tímto za podporu děkujeme!
Cena zájezdu je 200,-Kč/ osoba. V ceně zájezdu je doprava, exkurze, společný oběd (polévka, vepřový řízek
s bramborovou kaší) a průvodce skanzenem Veselý Kopec. Pokud nebude stanoveno a nabídnuto jinak, vstupy do
skanzenu si zájemci hradí a zajišťují sami. Je to z důvodu možných slev a i vstupů zdarma (ZTP).
Možnost přihlášení je do pátku 15. 5. 2020. Pokud máte vážný zájem na účasti, přihlaste se co nejdříve.
Přihlášení nebo informace přijímá
Za ZO Zásmuky: jednatel Martin Spěváček, tel. 607 857 196 nebo 720 983 015,email: martas.22@seznam.cz
Poznámka redakce: Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje proběhla před vyhlášením stavu nouze v České republice. Plánovaná
akce se uskuteční podle vývoje situace v naší zemi.

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE

Potomci Nerudovi aneb ze Zásmuk do Ameriky
Osobnost spisovatele Jana Nerudy je všeobecně
známa. Již méně je známo, že jeho předkové pocházejí ze
Zásmuk. Ševci Václavu Nerudovi a jeho manželce Barboře
se v roce 1765 narodila v Zásmukách č. 35 dcera Barbora.
Ona je základem velmi široké větve spřízněných
zásmuckých občanů. Jejích potomků je zdokumentováno
387. Provdala se za Martina Votřese roku 1784 a měli spolu
4 děti. Jejich druhá dcera Marie rozená 1788 se provdala za
Josefa Vendla. Jeho rod pocházel z Ratboře. Z jejich
potomků žije v Zásmukách v současnosti 11 rodin. Je to
rodina Vendlova, Mickova, Rubešova, Jaroslava a Jiřího
Švarce, Stanislava Frenglová, rodina Novákova, Hronova,
Frenglova, Wintrova a Hruškova. Mnoho ostatních se v
průběhu doby ze Zásmuk odstěhovalo.
Poté, co ševci Václavovi zemřela manželka Barbora, se
znovu oženil s Kateřinou Vlachovskou z Kostelce n. Č.
lesy a měli spolu v Zásmukách roku 1784 syna Antonína,
který sloužil v armádě jako vrchní kanonýr. Oženil se v
roce 1817 s Helenou Pelikánovou z Krásné Hory, měli
spolu v roce 1820 dceru Marii, která se provdala za Josefa
Boháčka, řemenáře z Kostelce n. Č. lesy. Jejich rozsáhlé
potomstvo žije v USA.
Po smrti manželky Heleny se Antonín Neruda znovu oženil
roku 1831 s Barborou Leitnerovou a měli spolu roku 1834
v Praze slavného syna, spisovatele Jana Nerudu. Ten ale již
žádné děti neměl a zemřel roku 1891 v Praze.
Vrátíme se k dceři Antonína Nerudy z prvého manželství,
Marii. Se svým manželem Josefem Boháčkem žili v
Zásmukách na Hořejším náměstí – dnes Kmochovo č. 34.
Měli tři dcery, první Antonii, narozenou 1839, ta ale roku

1842 ještě v Zásmukách zemřela. Druhá dcera Karolína se
narodila v roce 1842 a třetí Marie v roce 1845, všechny v č.
34. Zde také u nich, jako malý chlapec, dva roky žil
budoucí spisovatel Jan Neruda. V roce 1857, kdy byla v
Čechách velká bída, emigrovali do Ameriky. Na lodním
lístku je zaznamenána celá rodina. V USA se usadili v
Cincinnati v Ohiu. Protože se dobře uchytili, pozvali do
Ameriky též dva bratry Josefa, Aloise a Václava
Boháčkovy, též oba z Kostelce.
Karolína, dcera Josefa Boháčka a Marie, rozené Nerudové,
se v Americe provdala za Antona Hronka. Měli spolu v
roce 1863 dceru Mary a ta se provdala v roce 1880 za
Václava Boháčka, jenž byl vlastně bratranec její matky.
Tím byl rod Boháčků propojen ze dvou větví. V Americe je
zdokumentováno 58 jejich potomků.
Rodina Boháčků měla i slavné osobnosti. Jeden z nich byl
Stuart, narozen 1910 ve Wilberu v Nebrasce. Nejprve byl
redaktorem novin Wilberský republikán. Na Syracuské
univerzitě studoval jazyky, na univerzitě Yale studoval pro
armádu ruský jazyk. Za hrdinství v druhé světové válce byl
vyznamenán purpurovým srdcem. Po válce byl tiskovým a
kulturním atašé v Praze. Později byl šéf vysílání Hlasu
Ameriky do Československa v českém jazyce. Následně
byl opět redaktorem tentokrát měsíčníku Wilberský
republikán, celkem 10 let. Také pracoval 6 let na japonské
ambasádě.
Další osobností byl William Bohacek narozen 1918 v
Omaze v Nebrasce. Byl členem Sněmovny reprezentantů
za Nebrasku.
Měl celkem 11 dětí. Jedna z nich Jackie, narozená 1957 v
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Sacramentu v Kalifornii, se velmi zajímá o české kořeny
rodu Boháčků.
Nechala si zpracovat rodokmen odborníky v Americe i v
Čechách. Rozsáhlá kniha připomíná potomky u nás i v
Americe, příjezd imigrantů do Ameriky, popisuje slavné
osobnosti a celé rodiny, v české části hlavně větev Boháčků
z Kostelce n. Č. lesy.
Při pátráních po předcích ze Zásmuk narazili na Zásmucký
zpravodaj z roku 2014, kde jsem napsal článek k výročí
narození Jana Nerudy v roce 1834. V článku jsou popsáni
potomci rodu Nerudů v Zásmukách, mezi ně patřím i já s
mou rodinou. Domluvili jsme si v roce 2018 návštěvu u
mne, kde jsem jim ukázal svůj rodokmen čítající 167
předků a celkem zdokumentovaných 5742 osob. Též
zhlédli několik mých filmů o historii a městě Zásmuky.
Poté jsem je provedl po Zásmukách. Celkem jich přijelo 9.
Po prohlídce města jsme ještě navštívili Kutnou Horu.
Jenom se podivovali, že na Nerudových domech, ani nikde
jinde v Zásmukách, není žádná pamětní deska nebo
památník.
Nejpozoruhodnější ale je, že zatímco zde se začalo
považovat vlastenectví za něco téměř špatného, potomci
imigrantů z Čech, přestože jsou již sedmá generace, se

stále hlásí ke svým českým kořenům.
Ve městě Wilber ve státě Nebraska se každý rok pořádá
Český festival. Je zde usazeno mnoho potomků imigrantů z
Čech. V roce 1963 prohlásil guvernér Nebrasky Frank
Morrison Wilber za České hlavní město Nebrasky. Tento
titul byl v červenci 1987 ještě rozšířen na České hlavní
město USA proklamací podepsanou tehdejším prezidentem
Spojených států amerických Ronaldem Reaganem. Na
festivalu se každý rok volí královna krásy, soutěží se v
mnoha kategoriích, například velký talent, běžecký talent,
americký a pravý kroj, přednes, cena za přínos k dědictví,
miss sympatie, cena Sokola.
Ve městě Wilber je též česko-slovenský hřbitov, kde je
pochováno celkem 16 osob rodu Boháčků ( na snímku),
včetně Marie rozené Nerudové. Někteří se zde nechali
pohřbít, přestože bydleli jinde. Jen z Kalifornie, kde nyní
sídlí větší část rodu, je to přes 2000 km.
Tuto vzdálenost překonal v roce 2011 Boháčkův klan, jak
se sami nazývají. Přijeli nejen na padesátý Český festival,
ale i na hroby svých předků – Boháčků.
Je třeba se zamyslet, co pro nás znamená naše rodina, naši
předci a naše vlast.
Karel Novák, Zásmuky

_________________________________________________________________________________________________

Akce spolků pořádané v Zásmukách a okolí
Existuje mnoho zajímavých internetových stránek, na kterých lze hledat nejrůznější spolkové aktivity. Na sportovní
aktivity jsou zaměřené například projekty Sportuj s námi od České unie sportu nebo Sport v okolí. Tipy na aktivity pro
rodiny s dětmi a mladé lidi pak nabízí třeba Kam s dětmi.
Moderní aplikace MojeSpolky (www.mojespolky.cz) je určena pro všechny aktivity bez omezení. Na stránce je mapa
spolků a zároveň kalendář akcí, které pro veřejnost pořádají. Snadno a rychle tak získáte přehled o všech zajímavých
spolcích a jejich aktivitách ve svém okolí. MojeSpolky si můžete otevřít jak na počítači, tak v mobilním zařízení. A pak
už jen stačí na mapě vyhledat Zásmuky. (Náhled aplikace na následující straně)
Registrované spolky mohou na MojeSpolky vkládat události. Těm, které již mají kalendář událostí na svých stránkách,
nabízíme nově vkládání automatizované. Na druhé straně si obce mohou mapu nebo kalendář vložit na své stránky, takže
budou mít vždy aktuální informace přímo od spolků.
Pavel Otta, Velký Osek, spolutvůrce MojeSpolky
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POČASÍ
Prosinec: Od poloviny prosince bylo nadprůměrně teplo, padají
teplotní rekordy, bylo naměřeno až 15°C. V neděli 22. prosince
v 5:19 hod. nastal zimní slunovrat, začala astronomická zima, od
této chvíle se začal prodlužovat den. Štědrý den byl na blátě,
odpoledne bylo 8°C. Ráno 28. 12. byl sněhový poprašek,
přichází mírné ochlazení, přes den kolem 0°C.
Na Silvestra bylo slunečno, teplota kolem 4°C. Celkový úhrn
srážek za měsíc prosinec cca 17mm.
Leden: První dny v novém roce byly slunečné, v noci kolem
nuly, přes den kolem 4°C. 8. 1. odpoledne drobně pršelo. Teplé
počasí stále pokračuje, v noci kolen nuly a odpoledne kolem 5°C.
17. 1. jsme ráno jeli po namrzlé silnici, kostky v Sobočicích a
Zásmukách se leskly jako zrcadlo. Odpoledne fouká silnější vítr.
Následuje stejné počasí jako v první půlce ledna. 28.ledna
odpoledne přechází přes střední Čechy bouře, nejvíce škod
zaznamenali na Kladensku, Berounsku, na Praze- západ. Vysílač
Cukrák zasáhl výboj. U nás jen foukal silný vítr, místy pršelo
s krupkami. V posledních lednových dnech přichází oteplení.
Celkový úhrn srážek za měsíc leden cca 17 mm.
Únor: Začátek února je poměrně deštivý, 8. a 9. února jsme si
prožili slunečný víkend s teplotami 10 – 13 °C. 9. února jsme

mohli zaznamenat tzv. sněžný úplněk. 10. února jsme ráno
naměřili 13°C a přes Německo se k nám přihnal orkán Sabine, na
Sněžce dosáhl rychlosti přes 180 km/ hod. Ráno spadla přes
silnici borovice na kraji Zásmuk směrem od Sobočic, hasiči ji
rychle odstranili. Orkán řádí v celé ČR, domácnosti jsou bez
elektrického proudu. U nás byl jen krátký výpadek. V ten den
napršelo 10 mm. 11.2. celý den opět fouká silný vítr, v 15.30
hod. se dokonce přižene sněhová bouře. Následující den máme
lehký sněhový poprašek. V polovině měsíce přichází další
oteplení, padají teplotní rekordy, např. v Klatovech naměřili
18°C. 23.2. opět fouká silný vítr, večer už má sílu orkánu. Na
Sněžce byla večer naměřena rekordní nárazová rychlost větru
223 km/hod. (2007 – orkán Kyrill - 216 km/hod). Příčinou
silného větru byla tlaková níže Julie. U nás byl relativně klid. 28.
a 29. 2. napršelo 7 mm. Celkový úhrn srážek za měsíc únor
cca 67 mm.
Březen: Začátek měsíce je poměrně teplý a vlhký, napršelo 9
mm. Z 9. na 10.3. jsme zaznamenali superúplněk, tzn. že se nám
zdá měsíc zdánlivě větší, poslední zimní úplněk bývá nazýván
červí nebo vraní. 10. a 11. 3. bylo deštivo, za oba dny napršelo
25 mm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. Zdroj: internet.
Přejeme všem našim spoluobčanům hezké Velikonoce, chlapcům bohatou pomlázku a
dívkám přiměřené pomlazení, hodně zdraví a pohody.
redakce ZZ
Na snímku: perníkový pozdrav od p. Spěváčkové.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Kulturní komise města Zásmuky Vás zve již
popatnácté na Kmochův jarní pochod aneb Ze
Zásmuk do Zásmuk. Pojďte se s námi projít
kvetoucí jarní přírodou. Psi vítáni. Akce se koná
v sobotu 16. května 2020. Start pochodu od 10.00
hod do 11.00 hod. na Havlíčkově náměstí u
autobusové zastávky. Opět vybereme nenáročnou
trasu 8 – 12 km.
PŘIPRAVUJE SE:
akce ŽIVOT NEJEN PRO MATĚJE – nábor
dárců kostní dřeně, 16. května 2020 od 13.00 na
nádvoří zámku v Zásmukách s doprovodným
programem pro děti i dospělé, vstup zdarma.
Poznámka redakce: Uzávěrka tohoto čísla
zpravodaje proběhla před vyhlášením stavu nouze
v České republice. Plánovaná akce se uskuteční podle vývoje situace v naší zemi.

STARÉ POHLEDNICE 16. díl

Tentokrát jsme vybrali v archívu krásnou
pohlednici z roku 1925.
Vlevo: Polákova ulice – dům s pamětní
deskou M. Z. Poláka,
nahoře: základní škola, povšimněme si
(dávno již neexistujících) dvou domků
pod školou, a obchůdku nad školou. Dole:
pohled na dnešní Havlíčkovu ulici, foceno
zřejmě z půdy kláštera,
vlevo: pohled na klášter z Kmochova
náměstí.
Zásmucký
zpravodaj.
Periodický
tisk
územního samosprávného celku. Občasník
Města Zásmuky. 1/2020. 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 250 ks. Příspěvky přijímá Městská knihovna
Zásmuky, tel. 321796234, mail: knihovna.zasmuky@tiscali.cz.
Příští číslo vyjde v polovině června 2020, uzávěrka 3. června 2020. Redakce si
vyhrazuje právo na krácení rukopisů nebo jejich neuveřejnění. Tisk vlastní

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.
Prodej: 11.4., 10.5. a 7.6. 2020

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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