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Červencová bouře

Krásné červencové slunečné počasí, ale rovněž i
odpolední a noční velké bouřky. Tak začaly letošní
prázdniny. Ve čtvrtek 5. 7. 2012 v podvečerních
hodinách se přihnal liják provázený bouřkou a
silným větrem. Po několika málo hodinách se

přihnala od Kozákova další bouře s velkou razancí.
Černá clona přinesla blesky a hromy, vichřici a
liják. Zajímavý snímek se podařilo zachytit Janu
Pavlatovi st., kde jsou vidět tři menší tornádka,
která se poblíž sousední obce spojila v jedno
velké, které napáchalo mnohé škody.
Druhý den, za bílého dne, se objevilo vše, co
bouře poničila. Popadané stromy, ulámané větve,
poničené střechy. Největší újmu pocítili loužničtí
v podobě poničené zvoničky, která byla jejich
srdeční záležitostí. Bouřka a s velkou razancí
kácela stromy, bohužel i lípu u zvoničky, která
spadla na její roh a posunula střechu. Celý objekt tím poškodila. Náraz lípy poničil trámy a celé
zdivo. Statika budovy je velmi poškozená, stav
památky obce je kritický.

Sbírku, která vznikla
na obnovu zvoničky,
můžete podpořit buď
koupí pohlednic v
hodnotě 30,- Kč, které
zakoupíte v obchodě
u pana Pohla a v
Hospůdce na Záduší
– sokolovna nebo pomocí účtu zřízeného na
obnovu zvoničky: 1073107400227/0100. Všem dárcům loužničtí děkují.
Fotograﬁe zvoničky naleznete na http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA/

studnicí začala stahovat tmavá mračna. Naštěstí
se k nám přes hřeben liják doprovázený hromy
a blesky nedostal. Zábava mohla pokračovat dál
přes půlnoc. I z neděle mohli mít pořadatelé (Sokol
Zásada za podpory ÚM Zásada), světáci s kolotoči

i návštěvníci radost. Počasí pouti přálo. Obchodníci mohli rozbalit své stánky s rozličným zbožím.
V odpoledních hodinách vystoupila Broďanka v
čele s panem Müllerem a svými hosty – Blankou
Tůmovou a Milanem Černohouzem.

tetek“ si mohlo „poklábosit“ u piva, a dokonce
i posedět u ohýnku. U stánků se to „hemžilo“
zvědavci „okukujícími“ zboží. Zajímavé předměty
jsme mohli vidět ve stáncích se sklem, keramikou
či malovanými obrázky. Některé z nich malovala
paní Benešová z Pardubic přímo na místě. S jejím stánkem jsme se mohli setkat již na pouti v

Zásadě. Na její webové stránky se můžete podívat
na adrese http://www.bmb.estranky.cz . Pro ty
odvážnější mohl být „třešničkou na dortu“ pohled
z koňského hřbetu. Srpnové odpoledne zpříjemnilo
vystoupení kapely Kaleidoskop pana Žanty.

Zásadská pouť
O víkendu po ničivé bouřce následovalo pouťové
veselení na kapelní louce. V pátek navečer přišla
další bouřka. Vypadalo to, že celý víkend zásadské
pouti proprší. Naštěstí se počasí umoudřilo. Při sobotním vystoupení Tondy Ulmana se nad Černou

Vrchovská pouť
Cestu vláčkem do Zbytků či na Hamrska a zpět
si nenechalo ujít mnoho příznivců vrchovské
pouti, která proběhla druhou srpnovou neděli.
Celé akci (pořádané Sokolem Zásada za podpory ÚM Zásada) přálo teplé a slunečné počasí.
Své jazýčky mohli návštěvníci potěšit pouťovými
koláči, sejkorami či uzenkami. Mnoho „strýců a
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„Hola, hola!“:
škola volá
Zazvonil zvonec a prázdninám byl
rázem konec. Konec něčeho však
znamená začátek něčeho dalšího. V
pondělí 3. září 2012 proběhlo zahájení
nového školního roku. Především pro
prvňáčky to byl významný den. Přechod
z mateřské školy tam, kde se naučí číst,
psát či počítat, byl rozhodně vzrušující.
Všem (nejenom) prvňáčkům přejeme co
nejvíce úspěchů a spokojenosti v tomto školním roce. Rodičům a učitelům
především hodně trpělivosti a pevné
nervy.

Narození občánci:
Hynek Dominik, Zásada č.p. 50
Vitová Lotta, Zásada č.p. 345
Švitorková Kristina, Zásada č.p. 360
Dobrý Josef, Zásada č.p. 387
Neumannová Ariana Ellee, Zásada č.p. 157

Návštěva francouzských přátel
ostatním. Doufám, že se nám
podaří dokončit nabídku od francouzské strany ohledně projektu
Evropské unie.
Velké poděkování patří všem
zúčastněným
hostinským
rodinám, kolegyním ze školy,
které mi pomáhaly, aby vše dopadlo dobře. Dále Květě Konopkové, Drahušce Krupkové, Líbě
Laurinové a Martinovi Balatkovi
za skvělou prezentaci Zásady.

Všem miminkům přejeme jen to nejkrásnější, hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky po celé cestě
životem.

Jubilující občané
červenec:
Boučková Marie, Zásada č.p. 216 (88let)
Němcová Anna, Zásada č.p. 237 (87 let)
Abraham Zdeněk, Zásada č.p. 124 ( 83 let)
Lehocký Milan Ján, Zásada č.p. 178 (80 let)
Karneth Robert, Zásada č.p. 26 (75 let)
srpen:
Lišková Zdeňka, Zásada č.p. 309 (91 let)
Svárovská Vítězslava, Zásada č.p. 203 (90 let)
Konopka Antoním, Zásada č.p. 324 (88 let)
Vlachová Marie, Zásada č.p. 309 (85 let)
Ulbrych Jaroslav, Zásada č.p. 266 (82 let)
Honců Miriam, Zásada č.p. 4 (80 let)
Jůna Jaroslav, Zásada č.p. 279 (75 let)
září:
Hodboď Václav, Zásada č.p. 21 (87 let)
Černá Helena, Zásada č.p. 237 (83 let)
Havel Vlastimil, Zásada č.p. 49 (83 let)
Boudíková Lidmila, Zásada č.p. 13 (82 let)
Bártová Marie, Zásada 324 (75 let)
říjen:
Konopková Jaroslava, Zásada č.p. 324 (82 let)
Belda Jiří, Zásada č.p. 257 (75 let)
Všem jubilujícím spoluobčanům gratulujeme a
přejeme jim do dalších let hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky.

Naposledy jsme
se rozloučili:
Růžička Josef, Zásada č.p. 226
Kučera Jiří, Zásada č.p. 302
Fléglová Jozefína, Zásada č.p. 313
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Již potřetí nás navštívili naši přátelé z Francie.
Návštěva proběhla 13. – 21. srpna 2012. Tento
týden jsme prožili tradičně společnými akcemi
a výlety.
Nejprve nás čekalo přivítání paní starostkou
a panem místostarostou na Úřadě městyse
Zásada , kde již tradičně došlo k předání dárků.
Následovala návštěva místních ﬁrem s ukázkou
výroby a produktů. Společný večer na uvítanou
jsme připravili i s kulturním programem v zásadské sokolovně. Kromě občerstvení jsme nabídli
ukázky zájmových aktivit dětí ze Zásady a okolí.
Následovaly dny výletů – Železný Brod, Malá Skála, pivovar Svijany, Český ráj – hrad Kost a okolí.
Úžasný večer přátelství v Držkově u manželů
Delepine. Exkurze ve ﬁrmě Detoa v Albrechticích
a vycházka po osadě Jizerka. Celý týden proběhl
tak, že naši přátelé odjížděli nadšeni a prý mají
velký úkol připravit pro naši návštěvu podobně
pestrý program.
Chtěla bych tímto velmi poděkovat zastupitelstvu Úřadu městyse Zásada a vedení školy za
podporu tohoto projektu, které umožnily poznání
krásné Normadie již několika žákům naší školy
i studentům ze škol Libereckého kraje i nám

Byl to náročný týden pro nás
všechny, ale naše přátelství mají
smysl, máme nové, nebo již staré kamarády a
díky manželům Delepine z Držkova a manželům
Godefroy z Francie se nám to podařilo. Děkuji jim
za jejich pomoc. Těším se na příští rok v Demouville ve Francii.
Tento projekt je pro všechny ze Zásady a okolí
- jste vítáni. Domluvíte se francouzsky, anglicky,
německy, můžete být jen začátečníci a když ne,
tak Vám pomůžeme. Jde o přátelství, poznání
jiných kultur a pomoci jeden druhému.
Za MZŠ Zásada Dagmar Marková

www.zasada.cz
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Souhrn ze zápisů zasedání zastupitelstva
1 Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledky
výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení
– Zásada“. Nejvhodnější nabídka byla od
ﬁrmy ELEKROCABLE s.r.o.
2 Městys Zásada zakoupil traktůrek na sekání
a mulčování trávy, který bude možno využívat
i na zimní úklid chodníků a posyp cest.
3 Zastupitelstvo souhlasí s pořízením nových
hlavních dveří v budově mateřské školy.
(Bude hrazeno z obecního rozpočtu.)

4 Zastupitelstvo bylo informováno o současném
stavu investičního a rezervního fondu MZŠ –
investiční fond: 320 000,- Kč, rezervní fond:
110 000,- Kč. Paní ředitelka informovala
o záměru využití těchto ﬁnančních prostředků
na tyto akce: zateplení 1. a 9. třídy (výměna
oken), srovnání terénu za školou a příprava
2 menších hřišť, obložení „namáhaných“ zdí
ve školní jídelně, investice do renovace školní
kuchyně. Zastupitelstvo tento záměr

Lokální kompostování
v Plchově

cování kompostárny, což bude běh na delší trať.
Skládka je v současné době částečně uklizena.
Zemina se odváží pod kontrolou starostky na
určené místo.
Proto Vás prosíme, mějte trpělivost. V současné
době již nic na skládku nevozte.
Pokud někdo potřebujete zeminu, oznamte to,
prosím, na úřadě. Někdo ze zaměstnanců s Vámi
do Plchova pojede a určí, odkud hlínu odebrat.
Na kapelní louce je umístěn kontejner na listí a
odpad ze hřbitova. Můžete ho využívat do
poloviny listopadu.

Vážení spoluobčané, snažíme se v zastupitelstvu
prosadit odkoupení parcely č. 1445/12 v Plchově
na vybudování lokální kompostárny pro občany
Zásady.
Kompostárna bude mít i svůj řád:
1/ kompostovat se bude pouze listí a tráva
2/ zákaz skladování igelitů, PET lahví, větví, kůry
apod.
3/ pro místní občany bez poplatku
4/ oﬁciálně začne fungovat na jaře příštího roku.
Starostka obce musí zajistit technické zpra-

Nejlepší výsledky 2012
Běh na lyžích (Kl - klasický běh, V - volný běh)
1.místo - Jizerská 25 Kl
1. místo - Mistrovství ČR štafety: Kl
1. místo - Mistrovství Polska: Bieg Piastow: 25km Kl
1. místo - Dolomitenlauf: 25km Kl
1. místo - Dolomitenlauf: 25km V
2. místo - Mistrovství Evropy v dálkových bězích
2. místo - Bieg Piastow: 30km V
2. místo - Bodenmais: 42km
3.místo - Biela stopa: 30km V
3.místo - Biela stopa: 25km Kl
3. místo - Koasalauf: 50km V
3. místo - Šumavský maraton: 42km Kl
Horské kolo
1. místo - Bike adventure
1. místo - Příchovický maraton
1. místo - Podkrkonošský maraton
1. místo - Žacléřská 70
3. místo - Akademické mistrovství ČR
3. místo - ABB cup
Jakým sportům se věnuješ?
Závodím především v běhu na lyžích. Letní
příprava je pestrá, proto se můžu věnovat
i dalším sportům. Na jaře už pravidelně začínám
na „domácím” Muchovmanu, v létě jezdím vybrané závody na horském kole a na podzim absolvuji několik terénních běhů.
Kdy jsi začala sportovat?
Rodiče mě odmalička vedli k všestrannosti.

www.zasada.cz

Oznámení:
V sobotu 3.11.2012 se od 14:00 hodin koná na místním hřbitově koncert
k uctění památky zesnulých.
Adventní koncert 1.12.2012 od 17:00
hodin v budově staré školy ve Zbytkách.
Počátek adventu, rozsvícení vánočního
stromku na náměstíčku u dětského
hřiště: 2.12.2012 od 17:00 hodin.
Kulturní program a občerstvení zajištěno.

Děkuji Libuše Ducháčková - starostka městyse

Rozhovor s rodačkou Adélou Boudíkovou
- rodačka ze Zásady
- vystudovala biologii na Univerzitě Karlově
v Praze
- nyní doktorandská studentka Fakulty tělesné
výchovy UK v Praze

schvaluje s prioritou č.1 – výměna oken v 1.
a 9. třídě. Před všemi výše uvedenými
investičními akcemi bude informováno
o rozpočtech na tyto akce a harmonogramu
prací.
5 Zastupitelstvo bylo informováno o opravě
terasy na budově ÚM Zásada.
6 Zastupitelstvo schvaluje opravu bytu školníka
v MZŠ vzhledem k havarijnímu stavu bytu.

Dělala jsem sporty, které byly v naší obci
dostupné, jako sjezdové lyžování, hokej, cyklistiku.
Každodenně jsem pomáhala s koňmi
a vykonávala další práce, které jsou pro vesnický život typické. Při studiu na gymnáziu jsem
pokračovala s hrou na klavír, tím bylo o náplň volného času vystaráno.
Kdo tě přivedl k závodění?
Kamarádky. A to již před lety vytvořením
ženského týmu na Muchovmana. Díky této akci
jsem začala pravidelně jezdit na kole a zjistila
jsem, že bez pohybu nemůžu být a že se tak můžu
vymanit z domácích povinností :-) .
Sice to může znít dost paradoxně, ale s běžeckým
lyžováním jsem začala až jako dospělá,
v oddíle VSK Humanita Praha, když jsem druhý
rok studovala na vysoké škole, moje sportovní
výkonnost šla rychle nahoru. Po třech letech jsem
přestoupila do jabloneckého oddílu SKI klubu
Jablonec, kde jsem poznala, jak vypadá opravdový
trénink.
Přitom jsem přes léto začala jezdit na kole mtb
závody za Eleven team Příchovice, sportovní
přípravu jsem téměř na rok musela přerušit právě
kvůli úrazu z cyklistických závodů. Mtb mě baví,
a proto stále příležitostně závodím za tento tým.

na české maratony. Věřím, že tam budeme mít
dobré materiální zázemí a servis na mazání lyží.
Měla bych jet Jizerskou 50, Jilemnickou 50,
Orlický a Šumavský maraton, Karlův běh, Bieg
Piastow a ráda bych si zazávodila i na nějakých
známých zahraničních závodech.
Ještě studuješ?
Pokračuji v doktorandském studiu na Fakultě
tělesné výchovy a sportu v Praze, díky tomu se
mohu aktivně věnovat sportu.
Jaké máš cíle?
Ve škole už budu brzy končit a musím
přemýšlet nad tím, co mě čeká dál. Na reprezentaci jsem už „stará”, ale ráda bych ještě chvilku
holkám dupala na paty. S prací to dnes není lehké,
pokud by to bylo možné, ráda bych se pohybovala
ve sportovním prostředí i po ukončení studia, v
rámci své profese .
Děkujeme Ti za milý rozhovor a do dalších let
přejeme hodně úspěchů nejen ve sportu.

Jaké závody na lyžích preferuješ?
Jezdím krátké i dlouhé. Z krátkých zejména
český pohár v běhu na lyžích a mistrovství republiky a z dlouhých maratony od 25 do 50km v ČR
a v zahraničí. Lepších výsledků dosahuji při klasickém způsobu běhu před bruslením, u kterého se
stále peru s technikou.
Co plánuješ na další sezónu?
Díky loňským výsledkům jsem se dostala do
Rossignol racing týmu, který se zaměřuje
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Naučná stezka „K mokřadu Zásada“
Záměrem je vybudovat historicko – přírodovědnou
naučnou stezku, která návštěvníky provede po
kulturních a přírodních památkách obcí Držkov a
Zásada a jejich okolí.
Naučná stezka není klasickou turistickou stezkou,
na rozdíl od ní bývá poměrně krátká a na její trase
jsou naučné panely, které informují o zajímavostech
míst, jimiž prochází. Každá naučná stezka je totiž tématická, tedy návštěvníky více zaujme a zábavnou
a názornou formou se dozví maximum informací.
Proto se naučné stezky stávají častým turistickým
cílem, jejich trasa není zdaleka tolik náročná, ať již
časově nebo fyzicky, a přesto je zajímavá.
Vybudováním odpočinkových míst se navíc zvyšuje
aktivita naučných stezek. Naučné stezky jsou
způsobem, jak do neprávem opomíjených lokalit
přivést zpět návštěvníky. Cílem je pak vybudovat
naučnou stezku, která přivede do obcí návštěvníky i
mimo zimní sezónu.
Naučná stezka – mobiliář – bude z přírodních
materiálů, především dřeva, a její okolí bude
osázeno místními rostlinami. Bude informovat
prostřednictvím panelů o místních zajímavostech,
přírodních zvláštnostech kraje, přírodních i kulturních památkách a historii okolí. Tím se zvýší
přitažlivost této lokality nejen pro turisty, ale i pro
místní obyvatele.
Délka stezky je 4,642 km.

Vybudování naučné stezky má několik etap. První
etapou je vyznačení stezky a to bílým čtvercem
velikosti 10x10 cm. Tyto značky budou nakresleny na kmenech, sloupech a jiných dobře viditelných místech. Následovat bude vybudování
4 odpočinkových míst. Každé odpočinkové místo
bude složeno z 2 laviček a 1 stolu. Nedílnou
součástí stezky bude také 10 ks dřevěných laviček
a 8 informačních panelů.

Sklářská bouře

se vařilo z mouky. Téměř každý člověk schopný
práce měl svůj pukací stroj, na kterém se pracovalo od rána do večera za pár krejcarů. V Zásadě
v žili většinou chudí lidé. Slávu a bohatství, které si
získaly některé rodiny, již odnesl čas. Se vznikem
velkých jabloneckých obchodních domů přišla do
naší obce chudoba. Markové již nepřiváželi z Itálie
víno, pomeranče a citrony. Ba ani Vedralové z Ruska
čínský čaj, hedvábí či kožešiny vzácných zvířat
ze Sibiře. Kostlánové už neměnili sklo za voňavou
kávu, turecký med, sušené fíky a vláčné meruňkové
cukroví rozplývající se na jazyku. Byl to konec cestám zásadských obchodníků nabízejících skleněné
zboží v dalekých cizích krajích.
Konkurence italského zboží mačkaného na automatech znepokojila nejednoho místního skláře,
ale především lučanského továrníka Ludwiga
Breita – největšího zaměstnavatele v obci. Italští
skláři dokázali postavit stroje, které dokázaly chrlit
150 kg korálek denně, a to lepší kvality, než korálky mačkané českými skláři. Oproti tomu zručný
sklář sedící u pukacího strojku dokázal s bolavým
hřbetem za den práce namačkat pouze půl kila
zboží. Práce bylo stále míň a míň. Sekanice se už
neměřila na hrnéčky. Faktoři (zprostředkovatelé
mezi sklářem a továrníkem) přestali klepat na dveře
chaloupek. Lavina muránských korálek pohřbívala
české korálky. Celý kraj pocítil tíhu změny
způsobenou novými stroji daleko na březích Adrie.
Breit se pokoušel o sestrojení strojů vlastních
podobných těm z benátské laguny. Bohužel veškeré
snahy jeho zaměstnance zámečníka Viléma Kalfuse
skončily nezdarem. Pod záminkou, že se Kalfus
stane společníkem v jeho podniku, tudíž bohatým
a váženým člověkem, poslal ho Breit do Itálie pro
plány italských automatů. S nadějí očekávají skláři,

Přesuňme se po ose času do konce 19. století do
doby, kdy pára pohybuje stroji. Staví se stroje, které
mají překonat tíhu těžké práce provázenou bídou a
hladem. Železniční had se začíná pomalu rozpínat
krajinou. Prorážejí se boky hor. Vrtají se tunely.
Mosty se klenou přes říčky. Daleko za mořem
spatří světlo světa Edisonova loutka s kaučukovou
deskou, na které jsou zaznamenána slova. Bylo
to období, kdy ještě postilion troubil svou známou
písničku o tom, jak jede, jede poštovský panáček.
Vraťme se do období dvaceti let po stávce v
Liebigově textilce ve Svárově (nyní část Velkých
Hamrů) vyvrcholené demonstrací 31.3.1870, kdy
dělníci bojovali proti vykořisťování, za zvýšení mezd
a zkrácení pracovní doby. Do stávky se postupně
připojilo 3000 lidí české i německé národnosti
převážně z továren z Tanvaldu, Haratic a Smržovky.
Stávka byla potlačena vojskem a četnictvem, 30
osob bylo zraněno a čtyři dělníci byli zabiti. Podobná situace nastala po dvaceti letech po Svárovské
stávce mezi skláři. Pod rukama sklářů (sedících u
svých pukacích strojků „u cajků“ s otáčejícím se
brusem poháněných podobně jako u šlapacího
šicího stroje) se lesklé skleněné tyčinky a hranoly
(zakoupené u továrníka Josefa Riedla) měnily v
malé korálky. Pohleďme do bolavých očí sklářů
znavených leskem skla a drobným skleněným
prachem. Mnoho takových sklářů pracovalo v
Zásadě a jejím okolí.
Vzpomínky skláře Jáchyma Kafky nás zanesou
do časů dávno minulých. Už děd i otec sekali na
cajku, stejně jako sestra Pavlína. Rodina jen stěží
vyžila. Žilo se především o bramborách a troše
kozího mléka. Jen vyjímečně (většinou v neděli)

Umístění laviček 10 ks:
- 3 ks Držkov
- 7 ks Zásada
2x v mokřadu
2x na pozemku před hřbitovem
3x na pozemku vedle hřbitova u altánů
Umístění altánků 4 ks:
- 1 ks Držkov u sokolovny
- 3 ks Zásada
3x na pozemku vedle hřbitova
Po dokončení realizace samotné stezky budou
vydány letáky informující o nově vzniklé stezce,
brožury popisující její trasu a významnost a další
tiskoviny jako plakátky, které budou informovat o
nové stezce.

Obsahy jednotlivých info. panelů:
Panel č. 1 Seznámení s obcí Držkov
Panel č. 2 Kulturní památky Držkova
Panel č. 3 Příroda okolí Zásady
Panel č. 4 Přírodní památka Zásada
Panel č. 5 Obec Zásada
Panel č. 6 Zásadský dub
Panel č. 7 Památky obce Zásady
Panel č. 8 Historie Zásady
Umístění info. panelů:
- 2 ks v Držkově
- 6 ks v Zásadě
areál Plchov
1x v mokřadu
1x v centru obce u autobusové zast.
3x na pozemku před hřbitovem

že Kalfusova cesta přinese nové objednávky. Nikdo
(mimo Breita a Kalfuse) netuší, jaký je pravý cíl
cesty.
Díky svému italskému příteli Alvarovi, který pracoval v Čechách na stavbě železnice, získá práci pomocného dělníka ve sklárně na ostrově Muráno. Již
od 13. století je tento benátský ostrov známý výrobou skla. Sklárna společnosti „Compania Venezia
- Murano“, jejíž největšími podílníky byli Angličané,
se skrývala za vysokou zdí. Byla založená jakýmsi
Salviatim v době největšího úpadku italského
sklářství. Po něm se vedoucím skláren stal Castellani. Člověk, který dal postavit sekací stroje, po
nichž toužil lučanský továrník. Stroje, které potlačily
českou konkurenci. Náhodně se zámečník dostal ke
stroji, nakreslil veškeré plány všeho, co bylo vidět
zvenku. Následně způsobil závadu stroje, aby zjistil,
jak to „uvnitř klape“. S náčrty, plány a s nastavením
vlastní kůže unikal policii a úředníkům ze sklárny
pryč z benátské laguny. S vidinou bohatství a slávy
zpět do Lučan za Breitem, který z něho lstí a podlostí získal vše, co potřeboval.
V chaloupkách dozkomírávalo slabé světýlko naděje,
které mělo zhasnout úplně. Krutá zpráva o šestnácti
Breitových strojích postavených Kalfusem dle italského vzoru se šířila horskými staveními. I přes to
lidé doufali, že stroje selžou podobným způsobem
jako výroba avanturina (zvláštního třpytivého skla
světle hnědé, červené či zelené barvy s měnivými
kovovými vločkami) původem rovněž z Itálie. Stroje
však vzaly práci i naději našim sklářům. Jeden stroj
dokázal nahradit práci 300 zručných sekáčů s tím,
že korálky byly lepší.
Pokračování str.8

Den vzniku samostatného československého státu
28. října 1918 byl založen první samostatný československý stát na
území, které před tím bylo součástí Rakousko-uherské monarchie.
Prezident Tomáš G. Masaryk se stal vůdcem státu, který byl založen
na 14 bodech prezidenta Woodrow Wilsona, a to zejména na principu sebeurčení. Československo se stalo jednou z prvních evropských úspěšných parlamentních demokracií se zastoupením mnoha
stran a bylo tak stabilní, že odolalo mezinárodní ekonomické krizi 30.
let. První republika trvala jen dvě dekády, než nacistické Německo
okupovalo české země v letech 1938/9. I když Československo již
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neexistuje, Češi stále považují 28. říjen za den založení svého státu.
Tomáš Garrigue Masaryk byl bezpochyby jednou z nejvýznamnějších
osobností našeho národa, která se osobně nejvíc zasloužila o vznik
samostatného Československa. Po celé České republice najdeme
nespočet náměstí TGM, Masarykových ulic, sadů, škol... a první
československý prezident je jedním z nemnoha, který si takovou
úctu skutečně zaslouží.
převzato z internetu

www.zasada.cz
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Léto fotbalového odpočinku

V průběhu léta, čase fotbalového odpočinku, se v
areálu zásadného fotbalového hřiště událo několik
větších kulturních i sportovních událostí. Jedinou
akcí Fotbalového klubu Zásada v letním období,
která se udála mimo náš areál, byl zájezd minibusem na utkání fotbalového mistrovství Evropy
mezi naší reprezentací a Řeckem. Účastníci strávili
odpoledne v historickém centru Vratislavi včetně
fanouškovské zóny a večer si na krásném novém
stadionu vychutnali vítězství našich fotbalistů v

poměru 2:1. Ve čtvrtek 21.6.2012 se na zásadném pažitu odehrála unikátní exhibice, kdy se ve
fotbalovém utkání utkali prvoligoví fotbalisté Baumitu Jablonec v kompletní sestavě, kteří v té době
měli letní přípravu v plném proudu, s netradičním
soupeřem – hokejisty Bílých Tygrů z Liberce taktéž
téměř v kompletní sestavě,kteří se také připravovali
na novou sezonu v Extralize. Netradiční podívanou
nakonec Jablonec vyhrál jednoznačně 11:1. „Do
Zásady jsme se těšili. Kluci jsou teď v přípravě a

je to pro ně takové zpestření,” řekl trenér Jablonce
Václav Kotal, pro kterého to bylo první utkání na
lavičce Jablonce. Po skončení utkání ještě ukázali
hráči obou týmů své střelecké umění v různých
disciplínách a nechyběla ani autogramiáda hráčů
obou zúčastněných týmů. Za Jablonec nastoupili:
Valeš (Šebek) – Haurdić, Durić, Novák, Vukadinovič,
Jablonský, Kopic, Piták, Eliáš, Valenta, Loučka,
Kovařík, Vošahlík, Simerský, Zoubele,Čížek, Beneš,
Pavlík, Štochl, Třešňák, Vaněk. Bílí Tygři hráli v
sestavě: Špit (Valeš) – Pinc, Víšek, Havíř, Dušek,
Kica, Špaček, Vlach, Filippi, Bulíř,Urban, Krejčík,
Vantuch, Čakajík, Pavlů, Bortňák (na obou stranách
se střídalo hokejově).
Největší hudební akcí v areálu za uplynulé období
byl nultý ročník hudebního festivalu ZasTenRock
2012. Pro návštěvníky festivalu byly za hezkého
slunečného počasí připravena dvě pódia, na kterých
se v průběhu téměř 11 hodinové produkce živé

www.zasada.cz

rockové hudby vystřídaly kapely Black Rose, Dark
Side, Čert To Vem, Poseidon, 4 f u n , Trio Passengers, The Broken, Elán Revival a Žízeň Litvínov. Pro
650 diváků bylo připraveno také bohaté občerstvení
a všichni přítomní si festival pochvalovali. Fotbalový klub tímto
děkuje
všem
sponzorům
festivalu
a
pomocníkům
z řad příznivců
kopané,
bez
kterých by se
akce takového
formátu nedala
uspořádat.
Tradiční akcí pro
širokou veřejnost a především pro děti byl v září již
třetí ročník STOP dnu na zásadském hřišti – aneb
ukázka složek a práce integrovaného záchranného
systému Libereckého kraje. Ačkoliv nepanovalo
nejlepší počasí, akce přilákala do areálu několik
stovek diváků. V bohatém programu byly připraveny
- ukázka likvidace následků dopravní nehody
(vyproštění zraněných osob, hašení hořícího vozidla, simulace dopravní nehody), ukázka nebezpečné
jízdy na kolech – trenažér, prezentace Českého
Červeného kříže, škola poutání - ukázka poutání do
autosedaček, bezpečnostní prvky, stop nehodám na

motocyklech, ukázka práce psovoda, vyhledávání
drog, ukázka přepadení vězeňské eskorty, ukázka
práce horské služby, ukázka práce cizinecké policie, ukázka první pomoci prezentovaná Masarykovou základní školou, prezentace techniky policie ČR
a ukázka aut s měřící jednotkou, BESIP trenažér
nárazu a při třetím ročníku se diváci konečně
dočkali příletu vrtulníku Letecké záchranné služby
Liberec, který si měli možnost prohlédnout včetně
ukázky práce záchranářů, slanění a záchrany osob.
Nutno podotknout, že zajištění celé akce je časově a
administrativně
náročná akce a
poděkování patří
především Mirku
Princovi,
na
jehož bedrech
úspěšnost celé
akce ležela.
O
svátečním
pátku 28.9.2012
se uskutečnil 1. ročník volejbalového turnaje v
Zásadě. Ten byl kvůli nepříznivému počasí přeložen
o týden. Z osmi přihlášených týmů se nakonec
sešly pouze tři, ale o to dramatičtější byl jeho
průběh. Smíšená družstva bojovala od samého
začátku s velikým odhodláním zvítězit. Dream
team, Růžovky i Držkovky neponechaly nic náhodě
a poctivě trénovaly. Počasí přálo všem zúčastněným
i přihlížejícím, ranní rosu brzy sluníčko vysušilo a v

10 hodin nastoupily týmy k poměrně vyrovnaným
soubojům. Rozhodčí Jarda Rydval byl velice
spravedlivý. Hrálo se systémem každý s každým na
dva vítězné sety. Po první části vedl tým Držkovek
i přesto, že měl jako jediný tým pouze pět hráčů.
V druhém kole své bojovné nasazení zopakoval a
turnaj vyhrál opět 2:0. Velice těsně se rozhodovalo
mezi Dream teamem a Růžovkami, kteří museli v
druhé poloviněvystřídat zraněného hráče. Těsné
vítězství nakonec vybojoval Dream team a umístil
se tak na krásném druhém místě. Nutno podotknout, že ani Růžovky se za svůj výkon nemusely
stydět. „Doufáme, že při druhém ročníku bude
soutěžit ještě více týmů a nálada i bojovnost všem
vydrží,” řekl jeden z pořadatelů Miroslav Princ.
Co se týká fotbalu, fanoušky našeho klubu jistě
potěšil vstup do podzimní části I. B třídy. V průběhu
letní přestávky posílili kádr A mužstva Karel Bělina,
Milan Topinka, Jan Gregor a Radek Daníček. Zásada
si v prvních sedmi kolech vedla poměrně dobře a
získala zatím 11 bodů se skóre 14:10 a zatím se
drží v horních patrech tabulky. B mužstvo zatím v
dosavadním průběhu předvádí nevyrovnané výkony,
které se odvíjí od aktuálního stavu hráčského kádru a po šesti odehraných kolech III. třídy okresní
soutěže se zatím se ziskem 7 bodů pohybuje ve
středu tabulky. Tímto vás zveme na zbylá utkání A i
B mužstva podzimní části na hřišti v Zásadě a také
na tradiční podzimní kulturní akce, kterými budou
mimo jiné Halloween či již pátý ročník zabíjačky.
Sledujte náš web www.fotbalzasada.cz.
Milan Kopal

PODZIMNÍ RECEPTY
Dýňové zelí se hodí jako příloha k masu, ale
je vhodné i jako zdravé hlavní jídlo. 2 větší
cibule nakrájíme na kostičky a orestujeme.
Menší dýni Hokaido a asi 250 g sladkého zelí
nakrájime na kousky a přidáme k cibuli. Směs
osolíme, přidáme drcený kmín, zalijeme vodou a
vaříme do měkka. Dýňové zelí můžeme zahustit kukuřičným škrobem nebo jíškou. Nakonec
přidáme sojovou omáčku a nastrouhaný zázvor
podle chuti a už nevaříme.
Džem: 1 dýně Hokaido, 2 šalky cukru, 100
g ovoce (buď čerstvé, jako jsou jablka nebo
hrušky, nebo sušené, jako jsou meruňky, rozinky
nebo sušené švestky), 1 vanilkovy cukr, skořice
celá
Uvařenou dýni rozmixujeme v mixéru, získame tak hladké pyre. Přidáme 2 šálky cukru,
vanilkový cukr a ovoce nakrájené na kostičky.
Směs dáme vařit po dobu 20 minut za stálého
míchání vařečkou. Vaříme na mírném ohni, aby
se džem nechytal na dno hrnce. Ještě horkou
směs nalijeme do sklenic se skořicovou tyčinkou
a zavíčkujeme.
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zatažené oblohy začalo pršet až dlouho poté. Pršet
začalo až dlouho potom.Na závěr jsme si popřáli
hezké prožití letních prázdnin.
Ve čtvrtek 6.9.2012 byl zahájen jubilejní pátý
rok fungování našeho sdružení při ZŠ v Zásadě.
Opět cvičíme dvakrát týdně v úterý a čtvrtek. Od září
přijímáme nové členy do našich řad, ať děti, mládež
i dospělé. Každá věková kategorie u nás může nalézt svoji realizaci. Děti v účasti na závodech a
dospělí ve zlepšení fyzické kondice a poznání svých
možností. Všichni jsou srdečně zváni. Více podrobností o nás a naší činnosti se dozvíte na našich internetových stránkách www.bonsai.webovka.eu .
Miroslav Dušek

O činnosti Bonsai.s.p.a.b.u.
V sobotu 16.6.2012 jsme realizovali každoroční
akci, a to společný výlet po okolí. Letos po
černostudničním hřebenu. V 9:00 hodin jsme se
sešli na parkovišti u Komerční banky v Tanvaldě.
Účast byla hojná. Vyrazili jsme okolo vily Bálovka
na vyhlídku Terezínka.Odtud na vrch Muchov a k
rozhledně na Černé studnici. Z ní jsme sešli dolů
Jablonce nad Nisou a na železniční stanici Nová
Ves nad Nisou. Vlaková souprava Stadler nás dopravila zpět do Tanvaldu, kde tato akce skončila.
Spokojeni byli děti, rodiče i ostatní účastníci akce.
Náš oddíl pořádající kurz sebeobrany
pro členy oblastního spolku Českého červeného
kříže z Jablonce nad Nisou připravil na závěr kurzu
poslední lekci. Naši studenti jako pořadatelé zaujali pozice na stanovištích na několika místech v
katastru Městyse Zásada. Členové Ččk Jablonec
n.N. rozděleni do skupin
museli jednotlivá
stanoviště nalézt pomocí mapy, zde splnit úkoly

spojené s poskytováním první pomoci, což by pro
ně neměl být žádný problém.Ten nastal v okamžik,
kdy hlídka ošetřující raněnou osobu musela odvrátit
útok směřující proti nim samotným. Měli možnost si
vyzkoušet stále častěji se v naší společnosti vyskytující jev napadení záchranářů v době, kdy pomáhají
druhým. Na závěr akce, kde si mohli všichni promluvit o svých dojmech zážitcích, jsme společně
poseděli u táboráku.
V úterý 26.6.2012 jsme za budovou ZŠ v Zásadě
uspořádali poslední trénink před letními prázdninami. S tím nám na oplátku pomohli členové oblastního spolku Ččk z Jablonce n.N. V první části této
akce plnily dvoučlenné hlídky našich studentů úkoly
na jednotlivých stanovištích. Vše v duchu poskytování první pomoci. Po zvládnutí připravených
úkolů následovala druhá část této akce a tou bylo
společné posezení u táboráku spojené s opékáním
buřtů. Počasí zprvu vypadalo, že zmokneme, ale ze

Bonsai Zásada – předváděcí akce pro školu
Na začátku podzimního čtvrtečního dopoledne
27.9.2012 zažila zásadská škola pěknou podívanou. Sešli jsme se tu všichni společně se žáky
,vyučujícími a našimi studenty Bonsai, abychom jim
zpříjemnili dopolední čas ukázkami bojového umění
Karate, Ju-jutsu a Hanbo-jutsu. Během této akce
naši studenti předvedli ukázky všeho co v Bonsai
cvičí. Jednak to byly ukázky z karate, kde předvedli
od základních technik, přes sestavy až po zápas.
Dále dvě scénky ze života s prezentací technik z
Ju-jutsu, japonské sebeobrany. Všichni přítomní
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měli možnost vidět, že velikost těla a síly není
vždy zárukou vítězství. V poslední části studenti
předvedli, jak zachází s holí při cvičení Hanbo-jutsu.
Na úplný závěr byla zařazena ukázka využití technik
v reálné situaci, jak jej využívají bezpečnostní složky
státu. Tuto ukázku předvedl Míra Dušek s trenérem
Miroslavem Duškem. V třičtvrtěhodinovém vystoupení se vedle studentů cvičících již pět let tj.
od založení našeho sdružení Bonsai v Zásadě
jmenovitě Jakub Liška, Matyáš Benešovský a Jan
Němec předvedli i mladší žáci Tereza Hozdová a Jan

Hrách. Nesmíme zapomenout na naše nejmladší
žáčky Matěje Sedláčka, Vítka Chlumeckého a Sáry
Zuzánkové. A nakonec i Mirek a Klára Duškovi,
kteří se mimo cvičení podíleli i na organizaci akce.
Všichni zúčastnění svoji snahou přispěli k úspěchu
celé akce. Dík patří i mamce Míry a Kláry, která je
přijela podpořit svoji účastí a také nám udělala z
celé akce pár fotek. Žáci i učitelský sbor odměnili
účinkující potleskem.
Jiřina Dušková
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Zahájení školního roku v MZŠ Zásada

V letošním roce jsme se dočkali velkých změn.
Novou ředitelkou se stala od 1. srpna 2012 paní
Mgr. Marie Navrátilová, zástupkyní ředitelky
Mgr. Martina Mičková.
S novým vedením se nám otevřely možnosti
přeorganizovat si stávající učebny a kabinety
tak, jak nám ( a doufáme že i dětem) to bude
nejlépe vyhovovat. Znamenalo to, že kdo měl
ruce a nohy, stěhoval v přípravném týdnu knihy,
nábytek a vybavení tříd nebo kabinetů. Změny
se netýkaly jen učeben, ale i školní družiny a
jídelny. Malovali jsme, uklízeli, zdobili, hledali a
opravovali...
Nová paní ředitelka byla přístupná novým
návrhům na reorganizaci a nechala nám „ volné
ruce“, což byl pro většinu z nás velmi motivující
a osvobozující pocit.

Slavnostní a radostnou atmosféru zahájení
prvního dne nového školního roku zkazila zpráva
o nálezu tuberkulózy u naší bývalé kolegyně.
Fakt, že v možném ohrožení jsme se ocitli nejen
my učitelé, ale především děti , nás nenechal
v klidu. Všichni žáci i zaměstnanci se tedy
hned v prvním týdnu podrobili testování na TBC
a v průběhu září a října se postupně vystřídají
na rentgenovém vyšetření na plicním oddělení v
Jablonci nad Nisou.
S plány pro letošní školní rok a s vizí dalšího
vzdělávání včetně zavedení Etické výchovy
seznámila ředitelka školy rodiče na schůzce
konané 11. září v tělocvičně školy. Zde také
představila novou vedoucí školního stravování ,
paní Barboru Prouskovou . Ta vysvětlila rodičům
nutnost změny v systému placení obědů.
Hned v průběhu září se ve škole rozběhly některé
projekty:
Celoškolní projekt „Bezpečně do školy“ pod
patronací Mgr. Jany Báčové, který byl zahájen
už v minulém školním roce, by měl letos již
přinést některé hmatatelné výsledky . Všechny
žáky velmi zaujala praktická část, kdy instruktor předváděl jízdu na motorce a brzdění
v různých rychlostech. Až v téhle chvíli si mohl
každý uvědomit, že i když jede řidič předepsanou
rychlostí, není v jeho možnostech zastavit a
zabránit střetu, když neopatrné dítě vběhne na

silnici. Což potom, nedodržuje-li předepsanou
rychlost!
Dva matematické projekty pro žáky čtvrté třídy,
které připravila Mgr. Jitka Madejová, byly vybrány Institutem pro sociální a ekonomické analýzy
do veřejně prospěšného projektu Matematika s
chutí. Ten je zaměřen na zlepšení výuky matematiky na základních školách. (Jeho cílem je najít
a ověřit vhodné formy výuky, které by se vbudoucnu mohly stát inspirací pro české školství.
Tyto projekty budou ekonomicky a metodicky
podpřeny touto institucí.)
Žáci 8. třídy se se svojí třídní učitelkou Mgr. Evou
Živnou zúčastnili programu „Týden bezpečnosti“,
který na dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou
zorganizovala Městská policie. Kromě přednášky
si žáci mohli prakticky vyzkoušet např. svoje
znalosti a dovednosti v oblasti zdravovědy,
mohli si vyzkoušet testr na alkohol či se seznámit
s tím, jak se měří na silnicích rychlost, jak pracuje radar.
V minulém týdnu jsme také zhlédli zajímavou
ukázku z činnosti sdružení bojových umění
BONSAI pod vedením pana Duška. Tréninky dětí
probíhají dvakrát týdně na naší škole.
Webové stránky se připravují a věříme, že Vám
budou v dohledné době opět plně k dispozici.
Jitka Madejová a Marie Navrátilová

Poděkování ředitelky školy
Dovolte, abych na stránkách zásadského zpravodaje poděkovala všem, kteří výrazně pomáhali v poněkud nestandardním zahájení školního
roku.
Moje poděkování patří učitelům, nepedagogickým pracovníkům školy, rodičům a všem, kteří
chápou nutnost určité změny a podporují nás.
Změna něčeho dlouhodobého a zažitého není
nikdy lehká. Pro někoho může být velmi „bolestná“ a může vyvolávat silné emoce. Proto děkuji
i Vám, kterým se nově nastolené věci sice nelíbí,
ale ptáte se, diskutujete s námi a přemýšlíte o
předložených argumentech. Přála bych si,
abychom hledali a postupem času nacházeli
společnou řeč.

www.zasada.cz

V neposlední řadě bych ráda poděkovala paní
starostce Libuši Ducháčkové , která s nasazením
jí vlastním nám vždy podala pomocnou ruku
a pomohla řešit všechny náročné situace, se
kterými jsme se od srpna potýkali. Byla to např.
úhrada kontejneru při srpnovém úklidu školy,
domluvení pomoci zaměstnanců Preciosy či
zajištění sponzorských darů ve formě proplacení
autobusů pro odvoz dětí na TBC snímkování do
Jablonce.
Proto bych ráda poděkovala jmenovitě i všem
sponzorům a to: řediteli Preciosy Ornela, a.s.
panu Lubomíru Šůrovi a panu Jiřímu Bočkovi,
kteří uvolnili zaměstnance pro pomoc při
srpnovém stěhování nábytku učeben a kabinetů

školy.
Vedoucímu střediska BusLine v Jablonci na Nisou panu Mgr. Leoši Křapkovi za poskytnutí autobusu pro přepravu 2. a 3. třídy na rentgen.
Dále paní Rolubové ze společnosti BusLine, která
zajišťovala autobusovou posilu pro přepravu ostatních tříd a její vstřícnost, kdy přizpůsobila tyto
posily našim časovým možnostem.
Panu řediteli společnosti A.S.A. s.r.o. Ing. Petru
Grofovi, který uhradí jízdné za přepravu na rentgeny dětem ze 4. – 9. třídy.
Vaší pomoci si velmi vážím
Mgr. Marie Navrátilová

STRANA 7

Číslo 3/2012

ZPRAVODAJ MĚSTYSE ZÁSADA

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘINCE
První dny nového školního roku 2012 proběhly
v naší mateřské školce v klidné atmosféře. Dětí,
kterým ukápla slzička pro maminku, bylo nad
naše očekávání velice málo. Do mateřské školy
bylo letos přijato 16 nových dětí a do 1. třídy
základní školy odešlo 15 školáčků.
Jako každý rok i ten letošní bude rokem plný her,
zábavy a pěkných akcí. V polovině září jsme již
vyrazili na náš první výlet! Nejstarší děti strávily
dopoledne v ekologickém centru „Divizna“ v
Liberci, kde si během návštěvy vyzkoušely, kolik
práce je zapotřebí, nežli se ze zrníček pšenice
upeče chleba. Nejmladší děti zatím strávily

dopoledne v ZOO. S nadšením sledovaly mláďata
žiraf, líbilo se jim krátké představení se slonem
a krmení lachtanů. Bohužel, koťata bílých tygrů
děti neviděly, protože po dopolední svačince
spala.
Pokud nám „babí léto“ bude přát, plánujeme
společně s rodiči seznamovací odpoledne s
opékáním buřtů na zásadském hřišti a již tradiční
výlet na pohádkové představení na zámek Sychrov.
Během října nejstarší děti přivítají krátkým vystoupením na úřadu městyse Zásady své nové
spoluobčánky a do MŠ nás přijde navštívit

Sklářská bouře – pokračování ze str. 4
Jelikož Breit nedodržel své slovo, prodal Kalfus
plány nebezpečnému soupeři Josefu Riedlovi, který
již dříve vlastnil několik strojů, však ne tak rychlých
a moderních. S pokrokem sklářských automatů,
které nyní už vlastnil i Riedel, hrozilo korálkářům
vyhynutí. Mnozí ze sklářů věřili v mecenášství Breita. Mysleli si, že situace bude podobná jako tkaní
látek na strojích barona Liebiga. Ti, kdo měli u něj
možnost pracovat, jen neradi vzpomínali na práci u
tkalcovských stavů v tmavých místnostech chalup.
Breit však nebyl Liebigem.
V Itálii mezitím pocítili nebezpečí konkurence jdoucí
ze severu – z jabloneckých korálků. Z úst správní
rady společnosti Venezia – Murano zaznělo slovo
„Vendetta“. Je třeba zničit konkurenci! Stroje,
jejichž plány proradný Čech ukradl. Signore Savignano byl vyslán na obchodní cestu do Čech. Ital
chodil po vesnicích a od hutě k huti. Uzavíral obchody se skláři i s továrníky.
Ani stížnost u okresního pana hejtmana, že stroje
ubírají práci všem sklářům,nebyla nic platná. Ba ani
ponížené žadonění o práci u Breita nebylo sklářům
nakloněno. Se zlou by se potázal i otec Kafka, který
však měl surovinu, kterou Breit právě potřeboval
pro svoji zakázku. Bohužel pouze do té doby, dokud sklo stačilo. Dokonce ani výdělek nebyl takový,
jak slíbil. Podobná křivda se stala i dalším sklářům.
Všechny stížnosti byly úřady zamítnuty. Bída se
stále víc rozpíná krajem.
V hostincích se začínají konat schůze sklářů.
Některé proběhly celé, jiné byly rozehnány četníky.
S novým rokem stoupá víra sklářů vzít nelehku situaci do svých rukou. Výprava hloučku lidí ze Zásady
se dočkala podpory brusičů z Kořenova – zastavili
práci doma i v brusírnách. Obrovská síla sklářů se
snažila přinutit úřady s továrníky, aby zvýšili sazby
a mzdu na horách, kde nic neroste a je zde bída.
Chtěli, aby se sekání korálků stalo opět dobře placenou prací.

Savignano začal spřádat svůj plán. Nabádal lidi,
aby stroje zničili. Zásadský sklář Josef Kafka byl
proti zničení strojů. Snažil se bojovat proti tíze
bídy, proti majitelům strojů zneužívajících automaty proti chudým lidem. Pravda o krádeži plánů
strojů prosákla mezi prostý lid. Stroje nemají patřit
boháčovi, mají patřit lidem – stejně jako vzduch, co
dýcháme a zem, na níž stojíme a pracujeme.
Ráno 29. ledna 1890 došlo před zásadským hostincem u Sochorů ke shromážděníé sklářů. Především
mladých lidí, mužů i žen německé i české národnosti, mnozí rozedraní a hladoví. Žár nenávisti v
jejich srdcích vůči Breitovi a jeho strojům hořel ve
stovce jejich srdcí. Zástup vyzbrojený sukovicemi
a klacky stoupal přes Huť a Krásnou na Černou
studnici. Savignano se potloukal kolem průvodu.
Vedl řeči podněcující ke zničení strojů. Cestou do
Lučan se dav zastavil před domem, který vlastnil
sklář Wanke, jehož syn si měl brát dceru továrníka
Breita. Rozvášněný dav, hledající stroje, způsobil
škody na jeho majetku – poničené vypalovací pece,
třídící stroj, hrnce na perly, leštičské talíře či samotné zboží. Odtud rozzuřený průvod pokračoval
dál do Lučan, kde pokračoval ve svém ničení. I
přes Kafkova slova došlo k poničení všech strojů,
které vzaly práci 4800 dělníkům. Už nebudou brát
chudým chléb. Rozlícený dav ve svém běsnění
neustal. Ničil vše, co mu přišlo do cesty. Savignano
se s rozkoší díval na své dílo zkázy. Četníci a hlídači
sklárny přistoupili s puškami s bodly proti nehnoucí
řadě sklářů toužící po samotném Breitovi. Došlo k
potyčce, při níž zemřel zásadský sklář Josef Kafka, Němec Franz Baldus a později svým zraněním
podlehl sklář a čižbář Jáchym Halama. Mnoho
sklářů bylo zraněno. Na nosítkách lučanských bříz
jsou odnášena dvě mrtvá těla sklářů. Breitův dvůr
je vylidněný, když sem dorazí celá setnina vojska
telegraﬁcky přivolaná z Liberce k potlačení sklářské
pozdvižky.

hudebnice a divadelnice Dáša Čemusová, se
kterou si společně zazpíváme v rámci hudebního
cyklu „Zpívejme si, zpívejme“.
Z přicházející zimou se naše školka bude pomalu
chystat na vánoční dílničku, vánoční besídky a
jiné zimní aktivity.
Jestliže jste příliš nedočkaví a zvědaví, můžete
se prostřednictvím našich internetových stránek
podívat, co všechno plánujeme a současně také
zavzpomínat nad fotograﬁemi z akcí minulých!!!
Marie Zurčínová

Dne 2. února byla Zásada sevřena železným
kruhem vojska. Všude byly rozestavěny stráže.
Škola byla zabrána k výslechům obyvatel, kteří sem
byli postupně přiváděni dle sepsaného seznamu.
Vesnice se začala vylidňovat. Mnoho zatčených
putovalo k soudu do Liberce. Po půl roce byl vynesen rozsudek nad 87 účastníky sklářské vzpoury.
Mnohem bylo pouhých 16 let. Nejstarším 60 let.
Soudce stranil bohatým továrníkům. Rozsudek
byl čten několik hodin. Lidé si kupovali obžalovací
spis obsahující jména všech obžalovaných a popsání činů, kterých se dopustili u Breita, Wankeho
a v hospodě „u Křížků“ proti bezpečnosti majetku, zločinu, násilí a přestupku neoprávněného
shluknutí a odporu proti vrchnostenskem úřadům.
Do brožurek o procesu byly vloženy letáky tištěné
tajně v Pačesově tiskárně odsuzující soud bohatých
nad chudými skláři. Odsouzení byli ještě téhož dne
odvezeni s vojenským průvodem do Kartouz. Pouze
Jáchymu Kostlánovi byl povolen odklad nastoupení
trestu kvůli špatnému zdraví. Ten později utekl na
pracovní knížku mrtvého Kafky do Brazílie. Jen
několik lidí bylo zproštěno obžaloby. Někteří si svůj
arest odpykali a vrátili se zpět do vesnice. Jméno
buřiče Rudolfa Bárty, mladého skláře, který byl
považován soudem jako vůdce pozdvižky, již nikdy
nezaznělo. Utýrali ho ve vojně někde v Uhrách, kam
následovala jeho cesta po 2 letech těžkého žaláře
v Kartouzích. (Se svatbou s Pavlínou Kafkovou byl
konec.) Ital Savignano se ještě před příchodem vojska odstěhoval ze Zásady do jabloneckého hotelu
Koruna.
Je po sklářské bouři. Jména Breit, Wanke a jiných
továrníků zmizela jako čára křídou smytá houbou
na černé tabuli. Za okupace se stali nacisty. Po osvobození odešli do Německa s uzlíkem na zádech.
Zanechali tu po sobě krásné vily, továrny a stroje,
které si s sebou vzít do Němec nemohli.
(čerpáno z knihy Sklářská bouře autora A.Vaníčka,
1953)

Čtvrtletní výtisk s názvem Zásadský zpravodaj, vydavatel Městys Zásada, 468 25, Zásada 188, IČO: 262617, zapsán do evidence periodického tisku, evidenční číslo:
MK ČR 13044. Adresa redakce: ÚM Zásada, 468 25 Zásada, telefon: 483 385 188. www.zasada.cz Náklad 350 výtisků. Toto číslo vyjde 17.10.2012, uzávěrka příštího
čísla 25.11.2012. Redaktor a sazba: Vendula Balatková – zasadskyzpravodaj@seznam.cz Fotograﬁe: Vendula Balatková, Milan Hübner, Milan Smeták, Jan Pavlata, FK
Zásada, Bonsai s.p.a.b.u., MZŠ Zásada. (Za fotograﬁe uveřejněné ve zpravodaji mnohokrát děkujeme.) Graﬁka a tisk: Tiskárna Losman, Jablonec nad Nisou. Komentáře
a připomínky k tomuto číslu a příspěvky do dalšího čísla můžete zasílat na email zasadskyzpravodaj@seznam.cz

