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Jaro v Zásmukách: Muškátová věž, nový chodník v Čechově ulici, kvetoucí keře u
cesty za školou, nové lampy v parku na Komenského náměstí, nové květináče u
autobusové zastávky, dětské hřiště – připravuje se nový herní prvek – lanová
pyramida.
Foto: Městský úřad Zásmuky, AN.

zdarma

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v úvodu červnového příspěvku bych ráda poděkovala všem těm, kteří v nelehkém období a v době krize byli ochotni
pomoci a pomohli. Nikdo z nás nebyl na krizi připraven, nikdo z nás s touto situací nepočítal. Museli jsme mnoho
svízelných situací řešit za pochodu a často jsme neměli ani dostatek informací, které bychom potřebovali Vám občanům
předat a včas Vás informovat. To pak ani nemluvím o nedostatku ochranných pomůcek, které byly nutné sehnat pro naše
občany.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na pomoci druhým a potřebným, dále pak těm, kteří nezištně nabídli
pomoc a věnovali desinfekci pro potřebu městského úřadu, dále i za šití roušek pro občany. Pečovatelské službě za pomoc
těm, kteří ji nejvíce potřebují, naši senioři. Dobrovolným hasičům za distribuci desinfekčních prostředků a taktéž
Osadnímu výboru Nesměň za roznášku desinfekčních prostředků v obci, ale také všem dárcům a dobrovolníkům. Velké
poděkování patří i společnosti ZEBRA s.r.o. se sídlem ve Velimi za rychlé a bezúplatné dodání samolepících etiket na
plastové láhve. Bylo Vás opravdu hodně, kdo jste pomáhali. Zároveň děkuji i zaměstnancům městského úřadu za pomoc.
Vám všem děkuji za Vaše odhodlání, sílu a práci, kterou jste pro druhé udělali. Závěrem Vám všem přeji co
nejklidnější letní dny a dětem ničím nerušené letní prázdniny. V úctě k Vám všem
PhDr. Marta Vaňková, MBA

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Město Zásmuky, se sídlem Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky zastoupené PhDr. Martou
Vaňkovou,MBA, starostkou města vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho úřadu –
tajemnici / tajemníka Městského úřadu Zásmuky
Druh práce:
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Pracovní poměr:
Termín nástupu:

vedoucí úřadu – tajemnice úřadu / tajemník úřadu
Zásmuky
11. platová třída:
na dobu neurčitou
01. 09. 2020 nebo dle dohody

Město Zásmuky se sídlem Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky prostřednictvím starostky města vyhlašuje výběrové řízení dle
zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na pozici:

Hlavní účetní, rozpočtář/ka
Místo výkonu práce: Zásmuky
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou
Předpokládaný termín nástupu: 01. 09. 2020 nebo dle dohody.
Platové zařazení: 9. platová třída, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě.
Požadované vzdělání: Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo vyšší odborné
vzdělání ekonomického směru.
_________________________________________________________________________________________________ ____________________________________

Město Zásmuky se sídlem Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky prostřednictvím starostky města vyhlašuje výběrové řízení dle
zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na pozici:

Asistent (ka) starostky města
Místo výkonu práce: Zásmuky
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou.
Předpokládaný termín nástupu: 01. 08. 2020 nebo dle dohody.
Platové zařazení: 6. platová třída, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě.
Požadované vzdělání: Ukončené úplné střední vzdělání, uživatelská znalost práce na počítači, praxe v oboru vítána.
Podrobné informace k výběrovým řízením jsou uvedeny na úřední desce města Zásmuky.
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZM 3. 6. 2020
odstranění ekologické zátěže Vlčí důl. Uvedla, že
v tomto roce bylo profinancováno 38 mil. Kč, z toho 32
mil. Kč z dotace MŽP, 4 mil. Kč z dotace Středočeského
kraje a 2 mil. Kč investovalo město.
Schváleno zařazení správního obvodu města Zásmuky
do územní působnosti MAS Podlipansko na období
2021-2027.
Schváleny prodeje pozemků v k.ú. Sobočice, k.ú.
Zásmuky, kácení stromů v k.ú. Zásmuky, ul. Hřbitovní,
v k.ú. Doubravčany
Nebyl schválen záměr na zastavění pozemku 650/4
v k.ú. Nesměň, osada Habr, nízkoenergetickými
rodinnými domky.
Finanční a kontrolní výbor informoval o své dosavadní
činnosti. Svou činnost představily i osadní výbory
Sobočice a Nesměň.

Schválena inventarizace majetku města Zásmuky,
pohledávek a závazků k 31. 12. 2019.
Schválena účetní závěrka města Zásmuky sestavená
k 31. 12. 2019 a radou města schválená rozpočtová
opatření.
Schválena dotace pro TJ Sokol Zásmuky pro rok 2020
ve výši 400 tis. Kč.
Schváleno rozdělení pozemků p.č. 629/1, 629/46 a
629/47 v k.ú. Zásmuky pro výstavbu rodinných domů,
ul. Na Průhonech. Zadáno bude vyhotovení projektu,
pokračovat se bude zadáním projektů na vybudování
inženýrských sítí. Další vývoj bude předmětem rozpočtu
na příští 2-3 roky.
Schválen rozpočet Dobrovolného svazku obcí JEKOZ
(Jevany, Kostelec, Zásmuky ) a místostarostou města
panem Mgr. Josefem Krombholzem, přednesena
informace o stavu výstavby vodovodního přivaděče
Červený Hrádek – Sobočice. V této souvislosti
informoval o zákazu připojování nových odběrných míst
pro odběr pitné vody, a to až do konce tohoto roku. Paní
starostka podala informaci o pracích vykonaných na akci

Bližší informace naleznete na webových stránkách
města – sekce usnesení a zápisy zastupitelstva města.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE DOKONČENÉ DO 31. 5. 2020
VČETNĚ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ K REALIZACI
V Zásmukách byla dokončena akce položení kabelů veřejného osvětlení v ul. Čechova a části ul. Sladkovského a výměna
veřejného osvětlení v ulici Čechova. Provedena výměna veřejného osvětlení v parku na Komenského náměstí. Dokončena
rekonstrukce chodníku v ulici Čechova. Realizována nová stání pod kontejnery v Zásmukách a všech přilehlých obcích.
Pro údržbu veřejné zeleně zakoupen nový traktor a sekačka.
Pro potřeby našich dobrovolných hasičů zakoupeno další zásahové vybavení.
Z prostředků Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko pořízeny lavičky a koše, které byly umístěny na Komenského nám.
v Zásmukách a další lavičky rozvezeny po ostatních obcích. Provedena jarní květinová výsadba do květináčů u základní
školy a v parku na Komenského nám., u autobusové zastávky instalována květinová pyramida.
Díky vandalskému chování některých spoluobčanů byla poničena veřejná toaleta v parku, rozsah škody je odhadován na
75 tis. Kč.
Smluvně je již zajištěna rekonstrukce výdejny jídla a výměna interiérových dveří v budově mateřské školy. Též smluvně
je zajištěna výměna oken, vnitřních a vchodových dveří v hasičské zbrojnici v Doubravčanech. Plánována je nová
vyvážecí jímka u čp. 23 v Nesměni, připraven je projekt na místní hřiště na pozemku přilehlém k čp. 23. Objednány jsou
nové hrací prvky na dětské hřiště v Zásmukách – lanová pyramida a na malé dětské hřiště u nádraží dvouhoupačka.
Před dokončením je projekt na rekonstrukci komunikace Hřbitovní včetně vytvoření nových parkovacích míst a odstavné
plochy pro kontejner na uložení odpadů ze hřbitova. Realizace je plánována ještě v tomto roce.
Připravuje se projekt na opěrnou zeď v Doubravčanech a její následná realizace.
Plánováno je vybudování další části chodníku v parku před městským úřadem a nová fasáda na čp. 179 v ul. Čechova
(vedle úřadu).
Další postup při přípravě nového územního plánu - na základě předběžného koordinovaného vyhodnocení stanovisek a
připomínek doručených v rámci společného jednání k Návrhu Územního plánu Zásmuky probíhá v současné době
vyhodnocovací řízení s dotčenými orgány, v jejichž stanoviscích byly podány nesouhlasy s některými částmi řešení ÚP.
Předpoklad vyřešení dohod bude zřejmě do konce srpna, souběžně bude zpracován návrh vyhodnocení připomínek. Obojí
bude následně předloženo k projednání paní starostce jako určenému zastupiteli. Následně bude vydán pokyn k úpravě
Návrhu ÚP pro veřejné projednání, který by měl být zpracován nejpozději do konce listopadu 2020.
Poskytnuty dotace neziskovým organizacím – Český svaz ochránců přírody částka 30 tis. Kč, Myslivecký spolek
Zásmuky – 30 tis., TJ Sokol Zásmuky - 400 tis. Kč.
V období nouzového stavu byla provedena očista všech kontejnerů na odpad, sklo, papír v Zásmukách a všech přilehlých
obcích. Desinfikovány byly také všechny autobusové zastávky včetně zděné zastávky na Komenského náměstí, kde byla
provedena důkladná očista.
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Mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 telefonní a e-mailové kontakty
V tomto období upřednostňujeme písemný, telefonický či elektronický kontakt, osobní kontakt v úředních hodinách při
dodržování hygienických opatření - 2 metry odstup, obličej zakrytý rouškou, respirátorem apod., vstup do budovy na
zazvonění, zvonek u vstupních dveří, vstup pouze jednotlivě, použít desinfekci rukou, od 18. 5. 2020 jsou opět přijímány
platby za komunální odpad, přednostně kartou.
úřední dny: pondělí a středa 7.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hod.
sběrné místo otevřeno: středa 12.00 - 17.00
sobota 8.00 - 12. 00 hod.
knihovna - otevřena od 29. 4. 2020.
pečovatelská služba - na telefon 321 796 112, 730 149 610, e-mail pecovatelky.zasmuky@seznam.cz, dovoz obědů,
léků, nákupů.
obvodní lékař MUDr. Pavel Bohaboj - tel. 321 796 283 nebo 602 247 971 - vystavení receptu, konzultace ke
zdravotnímu stavu
Česká pošta Zásmuky má otevřeno: Pondělí - Pátek 8–11 13 – 15,15 hod. Sobota 8 - 10 hod.
PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka, mobil: 722 935 001
321 796 402, 322 312 876, starosta@zasmuky.cz
Petra Cibulcová, podatelna, objednávky vývozu septiků
322 312 875, podatelna@zasmuky.cz
Ing. David Veselý, pozemky, kácení stromů
322 312 874, mobil: 724 757 768, ekologie@zasmuky.cz
322 312 877, mobil: 724 757 762, technik@zasmuky.cz
Pavel Staněk, obj. vývozu odpadu, technické záležitosti
Hana Michálková, rozpočet, daňové záležitosti, dotace
322 312 873, mob. 721 806 921, info@zasmuky.cz
Hana Kratochvílová , informace k poplatkům, nájmům
322 312 879, fakturace@zasmuky.cz
322 312 878, ekonomika@zasmuky.cz
Ivana Podrápská, informace k poplatkům a fakturaci
322 312 870, 321 796 401, matrika@zasmuky.cz
Ivana Petrová , ev.obyvatel, svatby, CZECH-POINT
Petra Ouředníková, poplatky hroby, CZECH.POINT
322 312 872, 321 796 401, mzdy@zasmuky.cz
Aleš Šibrava, stavební úřad
322 312 871, 321 796 397, stavebni@zasmuky.cz
Nový platební terminál
Pro rychlé a pohodlné platby byl na městském úřadě pořízen další nový platební terminál. Jedná se o možnost
bezhotovostních plateb za služby – např. odvoz odpadních vod, odvoz odpadů nosičem kontejnerů, nájemné a další
drobné služby jako prodej knih a upomínkových předmětů.
Vítání nových občánků
Vítání nových občánků – narozených v období od července 2019 do prosince 2019 je odloženo na podzimní měsíce –
pravděpodobně na říjen 2020. Rodiče těchto narozených dětí budou včas informováni.
Kontejnery na plast
Upozorňujeme občany, že do konce června 2020 budou odstraněny ze separačních hnízd žluté kontejnery na plast. Pokud
ještě nemáte žlutou popelnici, můžete si ji vyzvednout vždy v pondělí a středu od 13.00 do 16.00 v domě č. 135 vedle
pošty.

ŠKOLY
Zpátky v mateřské škole
Dne 16. března došlo k uzavření
Mateřské školy v Zásmukách z
důvodu šíření nákazy Covid -19.
Během uzavření MŠ jsme se snažili
být v kontaktu s rodiči a dětmi přes
web naší školky, kde probíhalo tzv.„
Učení na dálku“. Každé pondělí jsme
obměňovali vzdělávací nabídku, děti s
rodiči měli možnost dle zájmu zaslat
splněné úkoly na email. V době
přerušení provozu všichni zaměstnanci
docházeli
do
mateřské
školy,
prováděli dezinfekci prostor, úklid,
přípravu pomůcek, na zahradě jsme
zapletli ploty z proutků kolem kytiček a motýlího keře. Pedagogický a provozní personál se také vzdělával formou online

na různá témata: osobnostně sociální rozvoj, polytechnická výchova, ADHD, infekční onemocnění, hygienické předpisy.
Mateřská škola byla znovu otevřena za mnoha přísnějších hygienických podmínek 18. 5. 2020. Třídy se navzájem
nepotkávají, zahradu máme rozdělenou na tři části. Bohužel kvůli šíření nemoci jsme přišli o mnoho akcí, museli jsme
zrušit i naplánovanou školku v přírodě.
Naštěstí školní rok ještě nekončí, a tak jsme si užili Dětský den. Letos nás čekala Cesta za zakletou princeznou a s dětmi
putovalo i 6 sudiček- převlečených učitelek. Na konci naší cesty nás čekala sladká odměna. Také jednoho slunečného dne
nás navštívili páni fotografové. A co nás ještě čeká? Proběhne ukončení školního projektu „ Sluníčkový rok“, zde si
ověříme získané manuální a sociální dovednosti. Také se uskuteční Pasování předškoláků na školáky a nebude chybět
krátké vystoupení dětí, soutěžení dětí s rodiči, tombola. Dne 24. 6 od 16:00h je naplánovaná schůzka pro rodiče nově
přijatých dětí, kterých jsme přijali pro příští školní rok celkem třicet čtyři. Všem přejeme nádherné prázdniny, plné
pohody a sluníčka.
Za mateřskou školu učitelka Kateřina Procházková
_________________________________________________________________________________________________
LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Řadu let vás na tomto místě seznamuji s mnoha jarními aktivitami
našich žáků, pohádkovým lesem, výlety, soutěžemi, rozlučkou s
deváťáky (tu v omezené míře přece jen chystáme)...
Letos je to jiné. Jak ta změna vlastně začala?
Pomalu nám končily jarní prázdniny, když nás zastihla zpráva, že
se kvůli koronaviru zavírají všechny školy. Myslím, že někteří
žáci, zvlášť ti z II. stupně, zajásali - budou delší prázdniny! Od dob
uhelných prázdnin v minulém století a možná ojedinělých
chřipkových situace nevídaná. A šly dny, týdny, měsíce a zvláštní
volno se prodlužovalo, návrat do školy v nedohlednu.
Většina našich žáků zaslouží pochvalu, protože brzy pochopila, že
nejde o prázdniny, a zodpovědně se pustila do plnění zadaných
úkolů na dálku. Velký dík zaslouží rodiče za dohled i pomoc, byly
hodně znát. Naštěstí, jestli lze v téhle chvíli o štěstí mluvit,
pandemie vypukla v době, kdy už byla většina učiva probrána a z
velké části se opakuje. Každý týden nové úkoly ze základního
učiva, na II. stupni z ČJ, M, AJ, NJ, PŘ, Z, D a F, každodenní
spojení na dálku přes počítače, slovní hodnocení, opakované
dovysvětlování... A stále častější otázka: ,,Kdy už půjdeme do
školy?" Stýskalo se hlavně po kamarádech, ale chyběly i společné
prožitky ve třídě, neopakovatelná atmosféra a sounáležitost žáků,
učitelů a školy.
Je tu 18. květen a škola poprvé ožívá - přicházejí deváťáci, aby
doladili formu na blížící se přijímací zkoušky. Ty proběhly v
pondělí 8. 6., letos jen jednokolové, teď čekáme na výsledky.
25. května také dobrovolně v počtu 99 (ze 183 žáků) nastupuje I.
stupeň. Žáčci v parku před školou vyhlížejí své paní učitelky a po
změření teploty a dezinfekci spořádaně odcházejí do svých tříd,
ovšem ve skupinách nejvíce po patnácti. Paní ředitelka oceňuje,
jak skvěle nezvyklou situaci žáci, paní učitelky i pedagogické
asistentky zvládli.
8. června se konečně do školy vracejí i žáci II. stupně. Každý
ročník jen na jeden den, opět ve skupinách nejvíce 15členných a
opět dobrovolně. A opět zvládnuté na jedničku. Tyto dny slouží
hlavně k socializačním aktivitám, k setkávání se spolužáky a s
učiteli, ale také podle potřeby k dovysvětlení učiva. Shledání po
takové době bylo krásné, plné úsměvů. Žáci si pochvalovali, že je
to takhle lepší než škola na dálku, svou roli v tom jistě hrál právě
ten jeden den :-).
Náročnější to určitě mají i ostatní zaměstnanci školy, neustále
opakovaná dezinfekce všech prostor, zvýšené nároky na hygienu v
kuchyni a hlavně v jídelně, kde se zájemci z řad žáků můžou
naobědvat.
Blíží se zasloužené letní prázdniny. I letos v létě se bude škola
zvelebovat. Plánuje se vymalování všech chodeb, výměna podlahy v počítačové pracovně, tam budou zároveň obnoveny

starší monitory, počítá se s instalací dalších interaktivních tabulí, do dalších tříd nový nábytek, do družiny budou
zakoupeny nové stoly a židle, městský úřad tam bude financovat nové dveře .Doufám, že příští příspěvek bude o škole a
školní práci, jak jsme ji znali před koronavirem.
Prožijte hezké léto.
Soňa Součková
_________________________________________________________________________________________________
VÝZVA PRO ŠKOLÁKY
V mimořádném čísle Zásmuckého zpravodaje byla uveřejněna výzva pro školáky „Nudíte se? Pište!. Přinášíme první dva
příspěvky:

Moderní pohádka o švadlence
Bylo, nebylo, není to tak dlouho, co se tenhle příběh odehrál. Za lesem u mobilního vysílače bydlela v bytovém domě
s bazénem paní jménem Maruška. Byla to šikovná 56letá žena, která uměla šít široko daleko nejlépe v okolí. Jednoho dne
přišel Marušce e-mail od paní starostky Smílové z města Mukyzas. Stálo tam: ,,Maruško, jen ty nás můžeš zachránit. Víš, jaká
je teď krize s tím koronavirem. A my nemůžeme sehnat roušky ani látky. Mám pro tebe tři úkoly. Prosím pomoz nám. Tvým
prvním úkolem je ušít 50 roušek pro hasiče, druhým 120 roušek pro naše seniory a třetím úkolem aspoň 30 pro nás na úřad.
Potřebovali bychom to co nejdříve.“ Maruška neváhala ani vteřinu. Zavolala hned svým dvěma kamarádům a ti jí pomohli
nastříhat zbytky látek, které měla doma. Pracovali dlouho do večera, ale s dobrým pocitem u srdce. Kamarádi stříhali, Maruška
šila a šila. Pozdě v noci usínali.
Po probuzení Maruška všech dvě stě roušek vyžehlila a dala je do batohu. Město Mukyzas bylo tři kilometry daleko, a tak si
dala batoh na záda a vzala své elektrokolo. Byla u úřadu během chvilky. Paní starostka Smílová ji přivítala s potěšením a
řekla:,,Maru, ty jsi prostě úžasná! Z které jsi přijela pohádky?“
Děkujeme všem švadlenkám, které nás zachránily.
Petra Carvanová, 7. A
__________________________________________________________________________________________________
Nouzové prázdniny
Jednoho dne vláda vyhlásila nouzový stav, že se nesmělo ani do školy. Naši učitelé nám začali
posílat domácí úkoly na naše školní stránky a mamka byla úplně hotová, že mě k učení nedokope
a že se na něj vykašlu. Řekla jsem si, že bych nechtěla mít ve škole problém a že udělám mamce
radost! Když nám přišly první týden úkoly, tak jsem je hned dělala a za dva dny jsem je měla
hotové. Už se moc těším do školy. Pavlína Veselá, 7. B

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna je pro čtenáře i ostatní uživatele otevřena již 6 týdnů s některými opatřeními. Uživatel vstupuje s rouškou, hned za
vchodem odloží vrácené knihy, použije dezinfekční prostředek na ruce. Vrácené knihy jsou v karanténě 48 hodin, poté je jejich
igelitový obal vydezinfikován a knihy odepsány z účtu čtenáře a tím připraveny k dalšímu půjčování. Prostory knihovny jsou větrány.
Pokud Vám zdravotní stav nedovoluje dojít si osobně pro knížky, na tel. čísle 321 796 234 si můžete objednat donáškovou službu.
Zatím ještě neprobíhají společné akce (např. tvoření), ale pokud situace dovolí, o prázdninách bychom se k nim rádi vrátili.
Dovolená: knihovna bude uzavřena ve dnech 20. – 24. července a 24. – 28. srpna.
Nové knihy: máme pro vás spoustu novinek, např.: Vondruška,V.: Křišťálový klíč II., Smith,W.: Král králů, Kobaltové nebe, Na
leopardí skále, Walker, M.: Proč spíme, Třeštíková, R.: Foukneš do pěny, Stehlíková, P.: Naslouchač, Faja, Escobar, M.: Osvětimská
ukolébavka. Vypůjčit si můžete i nové audioknihy, deskové hry a elektronickou tužku Albi.
Knihovna získala do fondu i dvě kroniky zásmuckých skautů oddílů Vlčat a Poldinek, psané po dobu působení v letech 1991 – 98.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
Blíží se konec školního roku, který byl letos vlivem situace související s pandemií coronaviru velmi odlišný.
Z pravidelných činností ČSOP jsme na počátku měsíce března v rámci pravidelné výsadby lip v památné aleji doplnili
výsadby o tři exempláře lip a v Bažantnici o 10-15 sazenic dubu. V rámci péče o dříve vysazené duby
pravidelně obsekáváme a některé mají již cca 4 m výšky a daří se jim dobře. Dále s kroužkem pečujeme o dva
okrasné záhonky, záhon bylinek, jezírko na zahradě ZŠ Zásmuky. Z dalších plánovaných akcí se na konci
dubna neuskutečnila přírodovědná soutěž Zlatý list pro žáky základních škol konaná pravidelně v zásmucké
Bažantnici. V době karantény bylo výrazně vidět, že se občané Zásmuk i návštěvníci ze širokého okolí hojně procházejí v
areálu Bažantnice a využívají ji ke sportovnímu vyžití. Velkou frekvenci občanů bylo možné vidět i na ovocné stezce u
Sobočic a kolem prameniště potoka Špandavy směrem k rybníkům Žemličky. V aleji u Sobočic ovocné stromy již třetím
rokem hojně plodí a jsme rádi, že kromě sadařské údržby již nevyžadují nutnost pravidelné zálivky. Doba následné 5 – ti

leté péče ČSOP o stromořadí stanovená dotací Nadace partnerství Brno již uplynula a běžná údržba nyní probíhá formou
pravidelného sečení v rámci údržby městských travnatých ploch a cest.
Z věcí, které nám nedělají radost, je špatný zdravotní stav obou lipových alejí ve směru k hájence a ve směru na
Mlékovice. V předchozím období bylo vydáno příslušnými úřady povolení, na základě kterých měly být pokáceny lípy i
další dřeviny ve špatném zdravotním stavu včetně provedení ošetření suchých větví. Bohužel se tak již v období
uplynulých 3-4 let nestalo a několik lip či velkých větví spadlo do pole i na komunikaci. Je pozitivní, že se každé ja ro
dozvíme, že je již vybrán zhotovitel prací, ale nic se prakticky neděje. Při pravidelném ošetření je možné nechat staré
stromy bezpečně dožít a postupně alej vhodně doplnit novými sazenicemi. Jednou budeme také staří a byli bychom
neradi, kdyby o naše zdraví nebylo řádně pečováno.
Druhou věcí v Zásmukách, která je
předmětem veřejné diskuse, je zdržení výstavby
obchodu Penny marketu na ploše bývalé pily
Zásmuky. Není pravdivá informace, že ČSOP
Zásmuky blokuje výstavbu v této lokalitě. Máme
oprávněný předběžný požadavek, aby v řešeném
prostoru bylo dostatek zeleně, aby zde celkově
vzniklo pěkné místo, které navazuje na lesnatý
prostor obory Bažantnice. Rádi bychom, aby nové
stavby byly umístěny v optimální vzdálenosti od
korun dubů v Bažantnici, aby zde nevznikala
obava z jejich pádu. Projednání projektů a jejich
vlastní
zasíťování
pozemků
je
obecně
administrativně složité a nyní se ukazuje jako
hlavní
podmínka
výstavby
v Zásmukách
pozastavené připojování nemovitosti na veřejný vodovod, které si každý stavebník musí řešit individuální výstavbou
vlastního zdroje pitné vody.
Už se těšíme na prázdninový Tábor Šestky, který se koná opět v krásné lokalitě Českého ráje u obce Sobotka. Užijte si
prázdniny a sejdeme se v Šestce opět v září. S přáním klidného léta.
S pozdravem Ing. Milan Petr
_________________________________________________________________________________________________
K problému špatného zdravotního stavu lipových alejí ve výše uvedeném článku bychom chtěli podotknout, že MěÚ
Zásmuky, jako místně a věcně příslušný orgán OP, vydal na žádost vlastníka, tedy Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, rozhodnutí o povolení potřebných zásahů již 15. 10. 2018.
D. Veselý, MěÚ Zásmuky

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili článek pana Karla Nováka o potomcích rodiny Jana Nerudy. Tento článek,
doplněný o další informace otiskl časopis MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Zábavný měsíčník o vážných věcech. (5/2020)
pod názvem Ze Zásmuk do Ameriky v rubrice Objevy.
Redakce ZZ blahopřeje.

POČASÍ
Březen 2020: Od 12. do 19. 3. teplé dny, kolem 15 °C, i víc, padají teplotní rekordy, 12.3. napršel 1mm. 20. a 21.3
přichází ochlazení, prší a padá i sníh – 12 mm. 22.3. jsme ráno naměřili - 4°C, celý den bylo kolem 0°C. Pokračují ranní
mrazy kolem -5° - - 6°C, dny jsou slunečné, kolem 5°C. Jen 27. a 28.3. jsme si užili oteplení, odpoledne bylo kolem 15°C
a následovalo další ochlazení. 30. a 31.3. byl ráno poprašek, přes den sněžilo, ale sníh hned roztával. Celkový úhrn
srážek za měsíc březen cca 50mm.
Duben: Aprílové ráno bylo mrazivé -5°C. pokračuje slunečné počasí, odpolední teploty se zvedají až ke 20°C. Z 7. na 8.
dubna přichází superúplněk – první jarní úplněk, podle kterého se počítají Velikonoce. 13. 4. přichází studená fronta, u
nás neprší. 14. 4. dopoledne poletuje sníh. Začíná se opět oteplovat, ale noci jsou chladné. 18. 4. začíná pršet a do konce
měsíce napršelo 26 mm. Celkový úhrn srážek za měsíc duben cca 26 mm.
Květen: Do 10. 5. napršelo 14mm, teploty do 20°C. 11.5 přichází prudké ochlazení, fouká silný vítr., napršelo 19 mm.
Ledoví muži jsou letos opravdu ledoví, v noci mrzne. Následují teplé dny, o víkendu 23. a 24. 5. se ochlazuje. Začíná
pršet a přeháňky nás provázejí až do konce měsíce. Celkový úhrn srážek za měsíc květen cca 65 mm.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁSMUKÁCH A OKOLÍ
Zámek Zásmuky 4. července – 30. srpna
2020 vystavuje volné sdružení kolínských
výtvarníků (či spíše výtvarnic) Bez rámu.
Otevřeno o víkendech: soboty 12.00 –
17.00, neděle 10.00 – 17.00. Vernisáž se
konat nebude.
Naše sdružení Bez rámu vzniklo v roce
2005 a v současnosti čítá 12 aktivních členů různého věku,
různého povolání a bydliště; společné je nadšení pro štětce, barvy
a výtvarné umění. Zakladatelem sdružení Bez rámu je ředitel
ZUŠ v Kolíně Mgr. Michal Dubnický. Setkáváme se několikrát
v roce při společné tvorbě v ateliérech, návštěvách uměleckých
výstav, ale nejvíce společného času trávíme na letních setkáních
krajinomalby. Vybereme společně každý rok jedno zajímavé
město, kde se na týden ubytujeme, brouzdáme uličkami, hledáme náměty, zajímavá zákoutí a zapadlé uličky, kreslíme,
skicujeme, ochutnáváme místní dobroty, hledáme inspiraci ve víně, vypravujeme si, konzultujeme a při této bohulibé
činnosti nasáváme atmosféru historie města a podle skic, kreseb a ovlivnění atmosférou města, tvoříme obrazy Nevídáme
se příliš často, ale přesto náš společný zájem o umění
z nás dělá přátele. Díky tomuto přátelství jsme dokázali
zorganizovat již mnoho společných výstav.
____________________________________________________________

JIŘÍ TRNKA –V ZAHRADÁCH IMAGINACE
prodlouženo do - 26. 06. 2020 Pořádá: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK)
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Kouřim – muzeum lidových staveb
Řemeslné pohádkové léto
4., 11., 25. července, 1., 8. a 15. srpna O prázdninových sobotách návštěvníkům předvedeme šest různých povolání
našich předků. Většinu z nich si budou moci i vyzkoušet. Nejen pro nejmenší se budou číst pohádky o vybraných
řemeslech. Program probíhá vždy od 10 do 18 hodin.
Hravá sobota 4. 7. bude patřit výrobě dřevěných hraček, Medová sobota 11. 7. včelařství, Modrobílá sobota 25. 7. modrotisku,
Vlněná sobota 1. 8. zpracování vlny a chovu ovcí, Lněná sobota 8. 8. pěstování a zpracování lnu a tkalcovství, Sobota na skle
malovaná 15. 8. podmalbě na skle. Plánované národopisné pořady: Dožínky 22. 8. 2020

JAROSLAVA HOLÁ….Mlýny a mlynáři
Zapomenuté osudy a osobnosti z mlynářských rodů a mlýnů na Vavřineckém potoce u nás zvaném Kouřimka
Mlýn Davídkov má na rozdíl od jiných mlýnů seznam
svých mlynářů celkem podrobně zmapován. Počátek
mlýna se datuje do roku 1650, kdy byl majitelem
Mikuláš Smolík. Přesto i v tomto případě v seznamu
chybí jedno jméno mlynáře a jeho blízkých, kteří
podstatnou měrou vstoupili do dějin nejen
davídkovského mlýna, ale i mlýna budského.
Je to Antonín P l e s k o t, který se narodil 12. 4.
1824 (zemřel 15. 11. 1905 a je pochován na hřbitově
v Maloticích), byl mlynářem a vlastníkem mlýna
v Průhonicích. V roce 1851, přesně 23. února, se žení
s Marií Němečkovou (nar. 4. 4. 1813 +13. 11. 1884),
o 11 let starší vdovou po Vincentu Němečkovi,
mlynáři v Davídkově, který zemřel 20. 8. 1850 na
choleru. Bylo mu 50 let a jeho vdově 37 let. Den na to
21. 8. 1850 umírá jejich společná 5-ti letá dcera Marie,
rovněž na choleru. A aby toho nebylo málo, tak 3
týdny před tím umírá rok a čtvrt starý syn Alois na nádor. Matce zůstala nejstarší 8letá dcera Kristýna Němečková a mlýn
bez mlynáře. Proto tak rychlá svatba. Těžko si lze představit, co prožívala. Jednala však racionálně a zcela určitě se
dočkala i radostných chvil.
Manželé Vincent a Marie Němečkovi mlýn Davídkov
koupili 6. 2. 1845 od Jana a Anny Sobotkových.
Vincenc Němeček byl davídkovským mlynářem od
roku 1845 do 1850 – 5 let
Krátce po svatbě se manželům Pleskotovým narodil 9. 12.
1851 syn Antonín, který se stane spisovatelem a básníkem. Je
autorem „veršovaných románků“ a operních libret. Dne 25. 5.
1853 se narodila dcera Francisca de Paula a v roce 1857 dcera
Antonie, která krátce po té umírá. Dne 7. 6. 1862 se nejstarší
dcera Kristýna Němečková ve věku 20 let vdává za 24letého
Gustava Kukana, mlynáře v Pátku 4. Podle trhové smlouvy
ze dne 14. 11. 1867 bylo vloženo vlastnické právo k mlýnu
Davídkov na Kristýnu Kukanovou.
-

-

Antonín Pleskot byl davídkovským mlynářem od
roku 1851 do roku 1867 - 16 let.

Dcera Gustava a Kristýny Kukanových – Vilemína
Kukanová, nar. 4. 4. 1865 svým sňatkem dne 14. 2. 1887
s Josefem Křečkem, synem rolníka z Barchovic 12, dává
základy rodu posledních davídkovských mlynářů. Josef
Křeček byl mimo jiné též odborník na drůbež a provozoval
zde jednu z plemenných stanic Zemědělské rady pro
Království české.
- Gustav Kukan byl davídkovským mlynářem od

roku 1867 do 1887 – 20 let
Podle notářské zprávy ze dne 12. 9. 1887 bylo vloženo právo vlastnické pro manžele Josefa a Vilemínu Křečkovi stejným
polovičním dílem.
- Josef Křeček a jeho potomci jsou davídkovskými mlynáři od roku 1887 do roku 1946.
Aloisie Křečková, nar. 1890, dcera Josefa Křečka a Vilemíny Kukanové se 20. 10. 1909 vdává za Josefa Kabátníka,
nar. 1880, majitele mlýna na Budech 11, vdovce po Marii Rančákové.
Marie Kabátníková - Rančáková se narodila 01.01.1888 v Praze 5 na Smíchově.Oddána s Josefem Kabátníkem byla
17.06.1907. U ženicha je již uvedeno, že je budský mlynář. Zemřela náhle na úbytě plic dne 7.12.1908 - nebylo jí ani 21.
let. Děti neměla. Z uvedeného mám domněnku, že právě tato okolnost vedla jejího otce k iniciování léčby plicních
chorob, právě na Budech, kde byl prvním primářem, ačkoliv nebyl lékařem. Rodiče Marie byli Jan Rančák a Antonie
rozená Svobodová z Choltic.
Marie Rančáková byla dcerou Jana Rančáka, nar. 1861, majitele a ředitele soukromé účetní a obchodní školy v Praze,
později působící v Liberci. V roce 1899 koupil mlýn Buda s okolními loukami a pastvinami. Mlýn, který v témže roce
vyhořel, byl opraven a zřízen v něm výletní hostinec, pro který byla později postavena u mlýna samostatná budova. U
cesty dal postavit kapličku Narození Panny Marie, „vysvěcena byla 9. 8. 1900 zásmuckým děkanem Antonínem
Skokanem za přítomnosti dalších 5 okolních kněží“ (podle J. Tůmy). Majitel mlýna také vydal na své náklady pohlednice
osady Buda v roce 1905. V roce 1938 inicioval vybudování spojovací cesty z Nesměně od Rytinovy vily směr mlýn
Buda. Cesta byla hojně využívána a obec Nesměň ji pravidelně udržovala. V roce 1905 koupila pozemky nad mlýnem
Buda Františka Kašparová, jejíž manžel byl nájemcem Rančákova hostince ve mlýně. Kašparovi zde vybudovali vilu
Viktorii – později dále přestavovanou a rozšiřovanou, která byla určena pro letní pobyty měšťanských rodin. V roce 1923
ji koupil spolek Zemgor, který zde zřídil sanatorium pro ruské uprchlíky. Od roku 1930 byla využívána jako zdravotní
ústav společnosti československého červeného kříže s názvem Sanatorium Buda pro plicní choroby a profesor Rančák,
zde byl primářem. Později byly luka a pastviny, které patřily k mlýnu, rozprodávány na stavbu chat. Tak vznikla dnešní
chatová osada. Jan Rančák měl záměr zde vybudovat i menší rekreační či lázeňský komplex – letní byty či vodoléčebný
ústav. Svůj projekt nakonec nerealizoval.
Sňatkem s dcerou Rančákovou získává statut mlynáře Josef Kabátník, který pocházel z Vosetce u Horažďovic. Datum
jejich svatby se nepodařilo zjistit. Po smrti Marie Rančákové dne 26. 7. 1908 na něj přechází mlýn celý a 29. 10. 1909
propojuje sňatkem s Aloisií, dcerou davídkového mlýna Josefa Křečka, mlýn Buda.
-

Josef Kabátník byl mlynářem Buda od 1908 - úmrtí manželky Marie Rančákové (pravděpodobně od doby
sňatku – nelze však přesný rok doložit) do roku 1917, tedy 9 let možná i více.

V roce 1917 přebírá mlýn Buda Bohumil Kříž.
Vracíme se ale zpět k Francisce de Paula Pleskotové, která se 23. 5. 1874 vdává za Václava Josefa Nedvídka, narozeného
29 .5. 1845 v Kostelci u Jičína. V jeho životopise je uvedeno – vydavatel novin, redaktor, podnikatel, knihkupec, politik,
překladatel z němčiny a veřejný pracovník. Do Kolína přišel z Prahy ze Šimáčkova Posla. V letech 1871-1886 v Kolíně
vydával Korunu českou. Jako vydavatel a redaktor se podílel i na dalších místních novinách – Polaban, Polabské listy,
Jizeran , Hlas od Loučné a Oznamovatel. Stal se také spolumajitelem
tiskárny Pak a Nedvídek (1875-1885) a v roce 1886 založil třetí kolínské
knihkupectví. Byl členem mnoha spolků (Řemeslnická beseda, Sokol aj.)
Roku 1876 byl zvolen do obecního zastupitelstva v Kolíně. Z Kolína
odchází do Českých Budějovic a pak opět do Prahy. Z němčiny přeložil
veselohru Třeštílek od Augusta z Kotzebue. Zemřel 19. 5. 1912 ve věku 67
let v Davídkově a je pochován na hřbitově v Maloticích. V manželství
s Franciscou de Paula, zvanou Fany, měli celkem 5 dcer. Na počest
prvorozené dcery Zdenky, narozené 26.11.1875 v Kolíně 22, nechal v roce
1903 postavit vedle mlýna Davídkov vilu Zdenka s výletním hostincem a
ubytováním pro hosty. Ve vile byl i prosperující obchod s potravinami Jana
Pospíšila.
V roce 1930 byl přistaven letní sál pro taneční zábavy, kde se rovněž
pořádalo divadelní představení a promítání filmů. O zařízení byl vždy velký
zájem.
Zpracovala kronikářka obce Nesměň Jaroslava Holá.
Veškeré údaje jsou zjištěny z dostupných matrik, z dochovaných kronik,
odborných statí a soudobých novinových zpráv. V některých údajích se tedy
mohou lišit od doposud uveřejněných informací.
Na fotografiích: Nahoře: vila Zdenka kolem roku 1930, vpravo: dnešní
podoba vily.
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Vykoupím staré knižní pozůstalosti, sbírky
poštovních známek, fotografií, pohlednic,
dokumentů, staré obrazy, staré rybářské a
myslivecké potřeby atd.
731 489 630
STARÉ POHLEDNICE 17. díl

Vážení přátelé, dovolte, abych se na vás obrátil s drobnou prosbou. Zajímám se o
historii a občas si koupím staré pohlednice. Nedávno jsem si přes internet objednal
soubor starých rakousko-uherských pohlednic, k nimž jsem do košíku čistě z rozmaru
přihodil také tu, kterou posílám v příloze. Jednak se mi líbila, jednak jsem uvažoval, že
bych ji jako ilustrační fotografii mohl použít do své nové knihy. Pohledy jsem
objednával z pražského Antikvariátu Arco, který měl na webu zveřejněnu pouze
lícovou stranu této pohlednice. Teprve po obdržení balíčku jsem zjistil, že pohlednice
byla poslána, a to slečně Mádle, zřejmě Tynynce (tedy možná Kristýně či nějaké jiné "Týně") do
Zásmuk, přičemž podrobnější adresa nebyla uvedena. Pouze pod jménem oné slečny je napsáno "majitelka černých vlasů". Místo
textu jsou uvedeny pouze podpisy deseti mladíků, kteří fotografii poslali zřejmě z dobrého rozmaru oné krásce - a lze předpokládat, že
na pohlednici je právě ona slečna Mádle, protože je nepravděpodobné, že by jí posílali obrázek nějaké cizí dámy. Můžeme se
kupříkladu domnívat, že třeba byla někde na návštěvě v cizím městě, tam ji dotyční potkali a přemluvili, aby se šla vyfotografovat,
aby měli památku - přičemž jeden snímek jí také poslali. Z razítka bohužel nelze vyčíst přesné datum odeslání, ale na známce je
letopočet 1908 - snímek tedy musel vzniknout po tomto roce. Celkově mě tento úsměvný případ zaujal, hlavně také fakt, že
pohlednice došla i přesto, že adresa byla napsána poněkud vágně. Z toho jsem ale usoudil, že rodina Mádlových byla v Zásmukách asi
dost známá, a proto jsem zkusil na internetu zapátrat, co vše o ní lze zjistit. Nu a je toho opravdu hodně - knihkupec Jiří Mádle (1880
– 1937) sbíral pohlednice, Volfgang Mádle (1886 - 1916) padl na ruské frontě a má ve městě kenotaf, František Mádle (1892 - 1945)
byl odbojář, který zahynul v Terezíně. Z roků narození lze soudit, že se jednalo o bratry, bohužel však nemohu nikde dohledat, zda
měli ještě sestru "Týnu". Na základě toho, že snímek vznikl zřejmě mezi lety 1908 až 1916 (spíše bych se klonil ale k tomu staršímu
datu) a na fotografii je jí mezi 17 až 21 let, můžeme soudit, že se narodila někdy mezi léty 1885 až 1895. Chtěl bych se proto zeptat,
zda máte o rodině Mádlových nějaké bližší informace, zda jsou mé vývody správné, či zda něco bližšího nevíte přímo o té "Týně"
(zejména její příjmení poté, co se vdala). Případně budu rád za kontakt na někoho, kdo by mi tyto informace mohl poskytnout.
Milan Krčmář, asistent senátorky Hany Žákové
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O doplňující informace jsme požádali pracovníka Vojenského historického ústavu v Praze. V roce 1932 začínala branná povinnost ve
dvaceti letech, ve věku plnoletosti. Tito mladí muži se tudíž narodili nejpozději v roce 1912. Mohli být i starší, pokud měli z nějakých
důvodů odklad. V roce 1932 trvala vojenská služba 18 měsíců, v roce 1933 už 2 roky. Na fotografii by mohli být tatínkové dnešních
sedmdesátiletých až osmdesátiletých spoluobčanů. Pokud někoho z těchto mladíků poznáte a dáte nám vědět do knihovny, rádi jejich
jména v příštím čísle uveřejníme.
___________________________________________________________________________________________________________
Duben 2020
Realita letošního
jara: prázdné ulice,
ojediněle osamělý
chodec se
zakrytým
obličejem,
dobrovolníci
stříhají, žehlí,
švadlenky
profesionálky i
amatérky šijí
roušky a prosí svůj
šicí stroj, aby
vydržel nezvyklou
zátěž. Hasiči míchají dezinfekci a rozvážejí…Dezinfikují se zastávky –
autobusy však jezdí téměř prázdné. V ovzduší je cítit jaro, ale i napětí a strach.
Červen 2020
Přežili jsme ve zdraví, děti se vrací do školy, venku chodíme bez roušek a
další uvolnění nás čeká. Přejeme Vám hezké prázdniny a dovolenou.
redakce ZZ.
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