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Hodina tělocviku na novém školním hřišti.

zdarma

Probíhají dokončovací práce na úpravě pozemku u bytovky č.p.8.
Nová ulice Hřbitovní, zbývá dokončit úpravu hřbitovní zdi a
vstupní brány.
Pokračují restaurátorské práce na Mariánském sousoší před
kostelem.
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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
končí další prázdniny a při vyslovení data 1. září se většině z nás vybaví, že toto datum značí začátek
školního roku. Doufám, že nastupující školní rok nebude tak nepříznivým školním rokem, jako byl předchozí,
kdy děti i rodiče poprvé zažili distanční výuku. Přeji všem školákům, aby mohli chodit do školy, nabírali nové
zkušenosti a znalosti a postupně dohnali i ztráty způsobené obdobím pandemie.
Začátek školního roku přitom bývá vždy tak trochu výjimečnou událostí, a to hlavně pro prvňáčky.
Letos jsme spolu s vedením školy přivítali prvňáčky na zdejší základní škole. Vítání žáků do 1. třídy proběhlo
na zahradě základní školy. Rodiče doprovodili své děti do prostranství školy, děti byly nejdříve seznámeny se
zdejší školou a následovalo slavnostní přivítání. Poté si třídní učitelky odvedly své děti do třídy. Děti poprvé
uviděly svoji krásnou třídu. Nástup do školy je významným mezníkem v životě dětí i jejich rodičů. Musím říci,
že jsem měla hezký pocit nejen z rozzářených očí malých školáků, ale také z toho, kolik dětí k nám nastupuje
na základní školu. Děkuji všem pedagogům ve škole a přeji jim, aby jejich velké nadšení vydrželo celý rok.
Prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo a aby se do školy těšili na své kamarády a také na paní učitelku.
Vám, rodiče, přeji, aby Vám děti dělaly jen samou radost.
Stejné mé přání platí i pro mateřskou školu, kterou jsem měla možnost také navštívit. Mateřská škola
také prošla několika změnami. Nový nábytek, výzdoba a nově vymalované chodby. Ráda bych poděkovala
všem, kteří se na realizaci podíleli. Doufám, že se bude dětem ve školce líbit a dospělí ocení velký kus práce. I
dětem v mateřské škole přeji, aby se do školky těšily na své kamarády a paní učitelky.
V současné době byla dokončena nová příjezdová komunikace ke hřbitovu. Nyní ještě probíhá oprava
hřbitovní zdi a oprava vstupní brány. Původně byla v projektu naplánována podél zdi ještě další parkovací
místa. Ta jsme bohužel nemohli vybudovat, neboť přívodní kabel od trafostanice byl uložen v jiné hloubce, než
nám bylo doloženo. Ze strany města bude ČEZ požádán o přeložení přívodního kabelu, aby mohla vzniknout
další parkovací místa. Úplně na závěr realizace bude provedena výsadba okrasných dřevin.
Děkuji našim hasičům za přípravu a realizaci pouťové zábavy.
Marta Vaňková
Přeji všem občanům města Zásmuky příjemné a klidné babí léto.
ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.
Věnujte prosím pozornost změnám
v autobusových jízdních řádech.

Poslední společné foto a hurá do života!
29. 06. 2021 proběhlo rozloučení s devátými ročníky ZŠ
Zásmuky.
Všem přejeme mnoho úspěchů v životě.
Na začátku července byla restaurována socha Jana Amose
Komenského na střeše Základní školy v Zásmukách. Na
snímku: detail sochy.
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Projekt
„ Obnova školního hřiště ve městě Zásmuky“
byl pořízen / realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj
V průběhu školních prázdnin byla dokončena výstavba nového školního víceúčelového hřiště, které nahradilo
staré, ještě asfaltové. Celkové náklady na výstavbu byly ve výši 6,513.151,52 Kč. Dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR byla ve výši 3,121.816 Kč, město ze svého rozpočtu dofinancovalo částku 3,391.335,52 Kč.
Hřiště je určeno primárně pro výuku tělesné výchovy a zájmové kroužky Základní školy Zásmuky. Mimo
školní výuku bude možné využití mateřskou školou, veřejností a rovněž může být v určitých hodinách a na
základě dohody využito pro sportovní a kulturní akce pro jiné organizace.

Areál tvoří víceúčelové hřiště s umělým povrchem určené pro běžné míčové hry, tartanová běžecká dráha, která
je určena výhradně k běžeckým disciplínám - není ji možné využívat pro jízdu na kole, koloběžce,
skateboardu, na in-line bruslích, dále pískové doskočiště, workoutové prvky a oplocení hřiště.
Město prosí všechny návštěvníky, aby do areálu vstupovali pouze hlavním vchodem a při vstupu se seznámili s
provozním řádem a dodržovali jeho ustanovení.

Věříme, že se vám hřiště bude líbit
a že nám všem bude dlouho sloužit.

Trvalá změna otevírací doby České pošty v Zásmukách

Pondělí 10,00 - 12,00 13,00 - 18,00
Středa 10,00 - 12,00 13,00 - 18,00
Pátek 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
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Úterý 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
Čtvrtek 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
Sobota 8,00 - 10,00

ŠKOLY

PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE
Se změnami počasí začal také nový školní rok
v mateřské škole. Přivítali jsme 28 nových dětí a celkovou
kapacitu pro 84 dětí jsme znovu naplnili.
Co je nového? Provoz mateřské školy je prodloužen do 17
hodin, třídy a společné chodby jsou vymalovány, do třídy
nejmenších dětí jsme dokoupili nový nábytek, pracujeme
podle nového školního vzdělávacího programu.
Školní vzdělávací program „Školka je náš kamarád,
pojďte, budeme si spolu hrát“ se zaměřuje na osobnostní
rozvoj každého dítěte v podnětném, přátelském a
bezpečném prostředí. Ve své koncepci podporuje rozvoj
zdraví a pohybu, řečovou a environmentální výchovu.
Vzdělávání v mateřské škole probíhá formou hravých
činností a je uskutečňováno přirozenou cestou
během celého dne. Vzdělávací činnosti volíme
tak, aby se mohly všechny děti aktivně zapojit.
Záměry vzdělávání jsou naplňovány
také dalšími doplňujícími aktivitami, jako jsou
například pěší a poznávací výlety, bramboriáda,
divadelní představení, vánoční a jarní besídky,
karneval, čarodějnice, oslavy dětského dne a
akce s rodiči. Pro starší děti nabízíme pohybovou
aktivitu Klokánek, výtvarnou aktivitu Barvínek,
hudebně pohybovou aktivitu Notička, plavání,
školku v přírodě.
Nově jsme zapojeni do dotačního
projektu Šablony III., kterým mateřská škola
získala další finanční prostředky na školního
asistenta a projektové dny. Mateřská škola je
také zapojena do sítě škol se zájmem o
ekologickou výchovu a do projektu Se Sokolem do života, jehož obsahem jsou celoroční aktivity rozvíjející pohybové
dovednosti předškolních dětí. Naším společným cílem je úspěšný školní rok se spokojenými dětmi i rodiči.
Za mateřskou školu J. Křápová
_________________________________________________________________________________________________

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Je tady nový školní rok, který jsme zahájili ve svých třídách, se svými učiteli i kamarády. Řeklo by se normální stav. Po
zkušenostech z minulých dlouhých měsíců distanční výuky si tento návrat k normálu opravdu užíváme. Moc si přejeme,
abychom i všechny ostatní dny mohli být spolu a minulý školní rok „na dálku“ se už neopakoval.
A co je u nás nového?
- Vrátím se ještě k červnu a loučení s deváťáky. Měli to složité, o řadu akcí bohužel přišli, ale závěrečné rozloučení
na zásmuckém MěÚ – za přítomnosti paní starostky, paní ředitelky, třídních učitelů a dojatých rodičů – proběhlo
a jistě zanechalo hezké vzpomínky. Stejně jako poslední zvonění, kdy deváťáci procházeli celou školu a jejich
mladší spolužáci se s nimi svými zvonečky loučili.
- Ani o letošních prázdninách škola úplně neosiřela. Utichly jen dětské hlasy, ale jinak se pilně pracovalo –
proběhla výmalba tříd, obnova podlahové krytiny a nábytku ve sborovně i v některých třídách. Vedle toho
proběhla i obnova fondu učebnic a byl zakoupen balicí stroj na nové učebnice. Také byl obnoven fond knih pro
školní knihovnu.
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- Slavnostní zahájení školního roku bylo v úvodu „zpestřeno“
testováním žáků 2. – 9. tříd antigenními testy, pak už jsme se vítali a
společně vzpomínali na prázdniny.
- Prvňáčci se testovali až 2. 9., takže si mohli užít svůj slavný
den
–
jejich
slavnostní
přivítání
proběhlo
vzhledem
k epidemiologické situaci na školní zahradě viz článek níže. Ve
školním roce 2021/2022 máme 44 prvňáčků, jejich třídními paní
učitelkami jsou Zuzana Literová a Lucie Šebková.
- A jaký nás čeká podzim?
Plánovaná škola v přírodě pro prvňáčky byla přesunuta na jaro. Jsme
rádi, že vzhledem k pěknému počasí můžeme často vyučovací hodiny
trávit ve venkovní učebně, také nové hřiště u školy je každodenně
využíváno žáky v hodinách TV i školní družinou.
9. 9. začali žáci 3. A jezdit na plaveckou výuku. Od října chystáme
otevření zájmových kroužků (jazykových, keramického, sportovních,
seminářů z ČJ a M…) Jejich úplný seznam žáci brzy obdrží, aby se
mohli přihlásit. Zveřejněn bude také na webových stránkách školy.
Pro žáky, kteří potřebují doplnit znalosti z minulého školního roku,
chystáme doučování.
Uskutečnění všech dalších plánovaných akcí závisí na vývoji
epidemiologické situace (podzimní turistický kurz, lyžařský kurz,
vánoční výstava…)
Zopakuji přání z úvodu. Kéž je situace kolem covidu natolik příznivá,
aby se všechny tyto a další akce mohly uskutečnit a aby i výuka
probíhala bez omezení, jak jsme byli celé roky zvyklí. Držte
nám palce.
Mějte příjemný podzim.
Soňa Součková

Slavnostní přivítání prvňáčků
K zahájení každého školního roku patří neodmyslitelně i
slavnostní uvítání prvňáčků. Tentokrát tato významná událost
proběhla na školní zahradě, kde děti a jejich rodiče slavnostně
uvítala paní
ředitelka Alena
Bernardová
spolu s paní
starostkou
Martou
Vaňkovou.
Mezi
přítomnými
samozřejmě
nechyběly ani
jejich
nastávající paní učitelky Zuzana Literová a Lucie Šebková, které se po
předání všech dárků dětí ujaly a odvedly je do svých tříd, aby se s nimi
seznámily. Nakonec měli možnost podívat se do tříd i rodiče.
Druhý školní den byl zahájen nezbytným testováním, které děti
bez problémů zvládly bez asistence rodičů. Nijak je to neodradilo od
nadšení z jejich nové etapy života. Paní učitelky se budou snažit udělat
maximum, aby jim radost z učení a objevování vydržela co nejdéle.
Mgr. Lucie Šebková
Na snímcích:
Nové dezinfekční zásobníky – na chodbách děti musí používat roušky.
Výtvarná výchova v 7.B., noví prvňáčci. Žáci se pohybují ve třídách bez roušek.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Od 18. do 22. října 2021 bude knihovna uzavřena z důvodu dovolené.
Během letních prázdnin se děti (některé i s rodiči) scházely každou středu
odpoledne v Dílničce. Společně jsme např. dekorovali květináče (na
snímku), vyráběli ruční papír, zvonkohru z mušliček, ulit a korálků,
malovali na kamínky. Pokud epidemiologická situace dovolí, plánují se
podzimní a vánoční středeční tvoření.
Nové knihy: Poncarová: Cyklistka, Cole: Imitátor, Klevisová: Prokletý kraj, Fuchs: Dvě hrsti života, Bauer: Ztracený
diadém, Keleová-Vasilková: Julinčina pekárna, Kolář: Posilování stresem, Jacobsová: Nebe nad Kilimandžárem a další
tituly. Kniha Karla Gotta Má cesta za štěstím je zatím u dodavatele objednaná, bude pro čtenáře k dispozici koncem září.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSOP informuje
Léto bylo mírné, poměrně deštivé, tak můžeme konstatovat, že se vysazeným stromům dařilo. Příroda v jedné
části přidá a v druhé naopak ubere. Méně slunečných dní neprospívá myším, kůrovcovitému hmyzu a zpěvní ptáci či
dravci obecně letos měli méně potravy. Z pozorování
ornitologů vyšlo, že se sovám puštíka narodilo méně
mláďat. Lidé krajinu zemědělstvím výrazně ovlivňují a
ta na změny s mírným zpožděním reaguje a tak to u
živáčků bývá.
Současně se začátkem školního roku začíná činnost
přírodovědného kroužku Šestka Zásmuky. V září jsme
se sešli na první oddílové schůzce a zavzpomínali jsme
na tábor v Malé Lhotě. V čem byl tábor jiný? Počet
podsadových stanů každým roku rozšiřujeme o 1-2
kusy, počet táborníků se zvětšuje. Druhým rokem s
sebou bereme i kola. Tábor skvěle zvládly i menší děti a
věříme, že se zde za rok opět sejdeme. Zprávy z Šestky:
Při schůzkách, které se konají v městské
spolkové klubovně každé úterý od 13.30-16.30 podle
věku, opět oprášíme, co jsme ze znalostí o přírodě zapomněli. Na první schůze jsme vyrazili na bylinkový záhonek
v dolíku Na Ohrádce a poznávali bylinky a běžné druhy rostlin, které zde rostou. Děti zde ostříhaly odkvetlé rostliny, aby
se do příchodu zimy opět nově zazelenaly. Poznávání a pozorování zvířat si ponecháme na zimní období, kdy se příroda
uloží ke spánku a zvěř využívá potravy, které jim lidé poskytují doma na krmítku nebo v mysliveckých krmelcích a
zásypech.
V období října přichází vhodné období pro údržbu a zazimování jezírka na školní zahradě. Jezírko se musí každý
rok vyčerpat, vyčistit kal ze dna a odstranit listy z vodních rostlin. Při čištění spočítáme malé rybky druhu perlín
ostrobřichý a larvy vážek či šídla, které se na dně schovávají v bahně. Tyto nymfy jsou velmi dravé a za potravu využívají
larvy komárů.
Velmi se nám líbí nové lavičky v Bažantnici, které návštěvníci hojně využívají k odpočinku. Věříme, že zde
návštěvníci budou k odhození odpadků využívat koše a odhozených odpadků ubyde. Rádi bychom také podpořili instalaci
nových naučných prvků v lokalitě u rybníka a u odpadového stání u nádraží.
S přáním příjemného babího léta Ing. Milan Petr

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE
PSYCHOTERAPIE – CESTA, KTERÁ POMŮŽE PŘEKONAT VAŠE PROBLÉMY
Pandemie zahnala mnoho lidí do slepé uličky, ze které si často neví rady. Mnoho rodin i jednotlivců čelí novým, náročnějším
situacím, které nejsou schopni sami zvládnout. Řešení bývá obvykle blízko, jen o něm nevíme.
Cestou z problémů může být právě psychoterapie, která pomáhá v řadě nelehkých životních situací. Tato služba umí podpořit
v hledání ztracené stability, pomůže se zorientovat v tom, co právě prožíváme, odhalí naše potřeby a pomůže s jejich naplněním.
Podívat se na svůj problém s někým „z venku“, který nám dá prostor vypustit emoce, přetlak nebo obavy, přináší úlevu a tolik
potřebný nadhled. Nebuďte na své problémy sami.
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Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE nabízí pomocnou ruku v podobě individuálních, párových nebo rodinných
PSYCHOTERAPIÍ ZDARMA.
Pokud jste rodič samoživitel, pečujete o závislou osobu, máte zdravotní hendikep (držitelé OZZ a OZP) nebo se cítíte jakkoliv
izolováni, máte možnost využít této bezplatné služby. Pokud si nejste jisti, zda spadáte do tohoto zařazení, i tak nás
zkontaktujte – rádi vám poradíme a zodpovíme vaše dotazy. Neváhejte, tato nabídka je časově omezena. Máte-li pocit, že
bychom mohli vám nebo vaší rodině pomoci, ozvěte se co nejdříve. Jsme tu pro vás.
Psychoterapie je poskytována v našich dvou centrech – vyberte si to, které je pro vás lépe dostupné.
CENTRUM V ŘÍČANECH (Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany)722 065 156
CENTRUM V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY (náměstí Smiřických 39, Kostelec n. Č. l.)721 967 425
Terapeutické centrum modré dveře je nestátní nezisková organizace, která přes deset let pečuje o duševní zdraví obyvatel
Středočeského kraje. Kromě psychoterapií nabízí tyto služby: sociální aktivizace, sociální rehabilitace, krizová pomoc, supervize a
klinický psycholog. Více podrobností naleznete na www.modredvere.cz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRÁVIČKY Z NESMĚNĚ
19.- 20.6. 2021 vyrazili Nesměňáci na vodu. Jeli jsme Jizeru
ze Železného Brodu do Svijan. Spali jsme v kempu Dolánky
u Turnova. Celkem nás bylo19, takže docela slušná banda.
26.6. 2021 se konal dětský sportovní den. Poslední
červnovou sobotu jsme uspořádali sportovně - relaxační
odpoledne pro malé i velké. Letos pod titulem "Cyklokros".
Vydáno bylo 30 startovních čísel. Závodníci vyjeli na 4
různé trasy od nejmenších na odrážedlech po starší děti se
dvěma trasami obtížnosti až po trasu pro dospělé, kterou
nakonec zdolalo i pár odvážných dětí. Zásluhou nápaditosti
těch, kteří se vydali na trasy i bez kol byla účast u dobrého
jídla, pití a doprovodných aktivit u obecního
domku (střelba, bubliny, kuželky, ping-pong,
skok ze slámy...) včetně nás organizátorů
dvojnásobná.
Vzhledem k pěknému počasí, výbornému
masu z grilu od naší Jarmily a především
dobré náladě všech zúčastněných dopadlo
odpoledne na výbornou. Děkujeme panu
Štěpánkovi za možnost využití jeho pozemku
a sponzorského daru v podobě buřtů a párků
Řeznictví a uzenářství Antonín Jiruš. Na
snímku dole: vyhlašování výsledků.
28.8. 2021 proběhl úklid okolí domečku.
Vysekali jsme břehy potoka, odstranili „zeleň“
z uličky mezi domečkem a plotem. Pročistili
„džungli“ v ulici k lesu, která už bránila autům
v průjezdu. Účast byla velice slušná.
4.9. 2021 jsme grilovali na pozemku za domečkem kuřata. Počasí se vydařilo a přišlo okolo 25 lidí.
_______________________________________________________________________________________________
28. srpna 2021 Netradiční Kmochův letní pochod aneb
Společná vycházka kolem zásmuckých rybníků
Tato akce se uskutečnila jako náhrada za již tradiční Kmochův jarní
pochod. Tradici těchto pochodů ze Zásmuk do Zásmuk nám narušila
pandemie, nekonal se v roce 2020 ani letos.
Této asi čtyřkilometrové vycházky se oproti očekávání zúčastnilo 29
dospělých a dětí. V týdnu totiž vydatně pršelo a terén byl místy
blátivý a tráva po dešti mokrá. Naše cesta končila u rybníku
v Bažantnici, děti vyplnily pracovní listy a dostaly sladkou odměnu.
Prošli jsme kolem všech větších zásmuckých rybníků, které na mapě
vidíme jako korálky navlečené na šňůrce. Kam půjdeme příště?
Na obrázku: Někteří účastníci akce na můstku nad Jelením tunelem
v Bažantnici.
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POČASÍ
Červen 2021: od začátku měsíce
se otepluje, teploty se pře den
pohybují kolem 25°C, do 10.6.
napršelo 12 mm. 10.6. jsme
mohli pozorovat částečné zatmění
Slunce, ve 12.39 Měsíc zakrýval
největší část Slunce – 17 procent.
12.6. spadlo 8 mm srážek,
Antonín (13.6.) přinesl ochlazení
a od následujícího dne se prudce
zvedaly teploty, 17. a 18. už jsme
naměřili až 33°C a noci byly
tropické. Ráno 22. 6. se přes celé
Česko přehnala bouře s deštěm (7
mm) a utnula vlnu úmorných
veder. Svatojánská noc z 23. na 24. 6. přinesla další silnou bouři se 16 mm srážek. 24. června 2021 v 19.20 v několika
obcích na pomezí Břeclavska a Hodonínska udeřilo tornádo, extrémní bouře s lijákem a krupobitím. Tornádo za sebou
zanechalo dosud nevídanou spoušť. O život přišlo 6 lidí, bylo ošetřeno mnoho zraněných, poškozeno bylo cca 1200
staveb, 200 domů muselo být zbořeno. Toto neštěstí zvedlo vlnu solidarity a lidí i firem přispělo penězi, dobrovolnickou
či materiální pomocí. Až do konce měsíce přetrvává počasí s bouřkami (někde způsobují i velké škody) a přeháňkami. U
nás za toto období napršelo 40 mm. Celkový úhrn srážek za měsíc červen činil cca 83 mm.
Červenec 2021: první prázdninový měsíc začal ochlazením, teploty dosahovaly jen kolem 18°C. Vesměs se během
července teplota pohybovala mezi 20 až 26°C, párkrát bouřilo a zapršelo. Celkový úhrn srážek za měsíc červenec činil
cca 81 mm.
Srpen 2021:na začátku měsíce se pohybovaly teploty kolem 25°C, od 5. do 8. srpna přišlo mírné ochlazení s přeháňkami.
Již tradičně sprchlo i během zásmucké porcinkule. Uprostřed měsíce se oteplilo až na 30°C, konec měsíce byl chladný.
Celkový úhrn srážek za měsíc srpen činil cca 81 mm. Připomínáme, že měření srážek probíhá 3 km od Zásmuk,
hodnoty se mohou mírně lišit.

JAK ŠEL ČAS NAŠIMI ULICEMI 1. díl Havlíčkova ulice

Vlevo: 60. léta (možná i 50. léta) 20. stol. Odhadujeme podle typu kočárku na snímku. Na vývěsním štítě:
GALANTERIE, TEXTIL, LÁTKY, PRÁDLO. Vpravo: 22. 10. 2008: Tento dům byl již zbořen, mohla tak být rozšířena
vozovka.
Máte-li doma zajímavé fotografie Vaší ulice, které dokládají, jak se naše město v průběhu času měnilo, rádi je
uveřejníme. Stačí je donést do knihovny k oskenování. Předem děkujeme za spolupráci.
LOSKUTÁK NA VÝLETĚ Dne 10. 7. 2021 byl na TV Nova odvysílán pořad Loskuták na výletě - Středočeský kraj.
Reportéři navštívili Kouřim, Zásmuky, Kostelec, Lipany, Tuchoraz. Zhlédnout je můžete na VOYO.
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STARÉ POHLEDNICE 22. díl

Tento pozdrav z Bečvár nejspíše v roce 1899 poslal své milé proslulý zápasník Gustav Frištenský. Narodil se v roce 1879
v Kamhajku (součást obce Křečhoř). Byl to jeden z nejslavnějších českých sportovců. Získal světový věhlas a popularitu ještě v době
Rakousko-Uherska. Řeckořímský zápasník, nejstarší ze čtyř bratří (také známých zápasníků), s krásnou tváří, kudrnatými vlasy a pro
tuto dobu s neobvykle harmonickou postavou, byl na začátku dvacátého století považován za nejsilnějšího a nejkrásnějšího muže
monarchie. Do Bečvár jezdil za svými příbuznými, také zde zápasil. Tím se vysvětluje, proč posílal pohlednici zrovna z Bečvár.
Text na pohlednici: Adresátka: Velectěná slečna Anděla(?) Kubíčková, Josefov č. 41, Brno.
Jsou tajné boly(?) v světě, jenž nic Ti nepoví, když žalost srdce hněte (?) cizí se nedoví; ba často líc se rděje a usmívá se ret, co však
se v srdci děje to nikdy nezví svět. S pozdravem na Vás Gust. Frištenský.
V horní části pohlednice najdeme jakousi tajnou šifru, na jednotlivých obrázcích zámek, školu a továrnu (cukrovar).
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