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Návštěva prezidenta České republiky
19.4.2011 v Zásadě

Při příležitosti návštěvy Libereckého kraje
navštívil 19. dubna 2011 prezident republiky
Václav Klaus Jablonec nad Nisou, Velké Hamry, Zásadu a Smržovku. Při besedě se studenty
Gymnázia dr. Randy vysvětloval svůj postoj k
Eurozóně, v České mincovně obdivoval medaile. Ve Velkých Hamrech navštívil domov
důchodců. V zásadské palírně ochutnal slivovici a ve smržovské ﬁrmě Kaipan se dokonce po
letech setkal se svojí bývalou škodovkou.
Před prohlídkou lihovaru proběhlo krátké
setkání a diskuze s občany. Učitelka místní
základní školy Jitka Madejová se zeptala
prezidenta a hejtmana Stanislava Eichlera
na názor na plánované zrušení jabloneckého Gymnázia U Balvanu. „Neznám tento
konkrétní případ, ale nemůže být málo žáků
a hodně škol,” konstatoval Klaus, hejtman na

Oproti tomu chybí žáci na technických a
učňovských oborech. „Tuto nerovnováhu je
něj navázal detailněji. „Naplněnost středních
škol máme šedesát pět procent. Školy se musí
sloučit a místa omezit. Jde jenom o to, jakým
způsobem. Nyní o tom jedná pracovní skupina vytvořená napříč politickým spektrem,”
vysvětlil Eichler. Podle jeho slov před deseti
lety vycházelo v ČR ze středních škol 130 tisíc
žáků, dnes pouze 70 tisíc. „Vede to k tomu,
že na gymnáziích, které mají být výběrové,

studuje čtrnáct procent žáků. Všude ve světě
jich je jenom pět procent,” zmínil.

potřeba zmírnit,” vysvětlil Eichler. „Na tyto argumenty většina lidí kývne. Problém nastane
ve chvíli, když se to týká zrovna školy, kde
máte dítě. Jde o princip, který každý uznává,
jen si nepřeje, aby byl aplikován na něho”
dodal Klaus.
Na programu byla kromě přivítání Martinem
Balatkou (jednatelem ﬁrmy Style Bohemia
s.r.o.) a paní starostkou Libuší Ducháčkovou i
prohlídka lihovaru, v jehož prostorách byla k
vidění i výstava tvořená především z fotograﬁí
naší obce, která měla prezidenta s delegací
seznámit s městysem. Následovala degustace
výrobků ﬁrmy Style Bohemia s.r.o. .
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Vítání
občánků

Narození občánci:
Brčka Dominik, Zásada č.p.188
Hopják Jakub, Zásada č.p.386
Chabadová Štěpánka, Zásada č.p.185
Tolarová Amálie, Zásada č.p.347
Všem narozeným miminkům přejeme jen
to nejkrásnější v celém jeho životě.

Jubilující spoluobčané
2. června 2011 jsme na ÚM
Zásada přivítali Víta Faltinka.
Byl jediným z pozvaných dítek,
které se tento den dostavilo,
a to i s velkým doprovodem.

Zbytek pozvaných se bohužel
nemohl dostavit.
9. června 2011 byl dodatečně
přivítán i Dominik Brčka, který
v době vítání občánků pobýval
v nemocnici.
Oběma chlapcům přejeme jen

to nejkrásnější v celém jejich
životě.
Další slavnostní vítání nově
narozených občánků se
uskuteční pravděpodobně v
říjnu za účasti dětí z mateřské
školy.

1.6.2011 - Den dětí
Pro naše oslavence připravili
pořadatelé Sokol Zásada a Městys
Zásada moderované odpoledne plné
soutěží. Ač se vzhledem k silnému
větru akce odehrávala v prostorách
sokolovny, bylo dětských úsměvů na
rozdávání. Tímto rovněž děkujeme
sponzorům: ASEKOL s.r.o. a Hospoda
ve Vrších.

16.5.211 - Muchovman

Závod MUCHOVMAN vznikl jako nápad
několika nadšenců z Velkých Hamrů, Tanvaldu a okolí. Základní myšlenkou bylo spojit
závodníky do družstev, a tak v duchu hesla „ve
dvou se to lépe táhne“ vznikly týmy tříčlenné

Koncert MO Band
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ve složení běžec, cyklista a lezec. Volba, kam
umístit závod, padla na atraktivní prostředí
Černostudničního hřebene, který nabízí vhodné terény pro všechny disciplíny.
Při nultém ročníku 2003 se na startu v Beranech nakonec sešlo asi 100 borců a borkyň,
v dalším roce již 200 a tím se z původně
plánovaného „ sranda závodu pro pár známých
“ stala regulérní adrenalinová akce pro širokou
veřejnost.
V náročném závodě (lezení - MTB - běh) za
chladného počasí zvítězili v kategorii MUŽI:
KERDA sport Liberec (ZAHULA Vít - KOPKA Jan
- LINHART Radek), v kategorii ŽENY: STÍHAČKY
(BOUDÍKOVÁ Adéla - JIŘIČKOVÁ Simona - BALATKOVÁ Michaela). Více info naleznete na
http://www.muchovman.net/

květen – červenec 2011:
Havlová Liduška, Zásada č.p.49
Šlencová Marie, Zásada č.p.134
Malá Zdenka, Zásada č.p.239
Drašarová Oluše, Zásada č.p.50
Šourková Anna, Zásada č.p.54
Vetlá Anna, Zásada č.p.384
Hýblerová Emma, Zásada č.p.332
Hejduková Liduška, Zásada č.p.4
Bendlová Marie, Zásada č.p.209
Havlíčková Zdeňka, Zásada č.p.90
Radkovičová Vlastimila, Zásada č.p.240
Postula Karel, Zásada č.p.177
Šlenc Vladimír, Zásada č.p.134
Abraham Zdeněk, Zásada č.p.124
Boučková Marie, Zásada č.p.216
Vondráčková Anna, Zásada č.p.321
Němcová Anna, Zásada č.p.237
Hušková Liana, Zásada č.p.284
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně
gratulujeme!

Poslední rozloučení:
Víchová Adolfína, Zásada č.p.322
Tomeš Jiří, Zásada č.p.186
Hroš Jonáš, Zásada č.p.4

Soutež Miss Liberecké listy 2011
Gratulujeme Anně
Bobkové, která se
umístila na 3. místě
soutěže Miss Liberecké listy 2011 (a
rovněž se umístila na
3. místě v kategorii
SMS Liberecké listy),
jejíž ﬁnálový večer
proběhl v Radničním
sklípku
liberecké
radnice 9. června
2011.
Aktuální článek najdete v červnových
Libereckých listech.

www.zasada.cz
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STRUČNÝ SOUHRN ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

(Ubohý způsob zábavy!) Je to ostuda! Litujeme všechny, kteří jsou pak nuceni do
Vámi podobně upravené místnůstky vůbec vstoupit! Vykonat zde svou potřebu si
jistě hodně rychle rozmyslí!
ÚM Zásada nabízí 4 volná místa v domově s pečovatelskou službou.

1. Zasedání zastupitelstva 9.5.2011 navštívil poslanec PČR
Mgr. Václav Horáček zodpověděl informace o dotacích, dotazy
zastupitelů.
2. Zastupitelstvo městyse Zásada schválilo celoroční hospodaření
městyse a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok
2010 bez závad.
3. Kronika – kroniku obce vede od začátku letošního roku Mgr. Jitka
Madejová, roz. Tomešová. Zastupitelstvo děkuje, že se ve svém
volném čase ujala práce s vedením zápisu do kroniky.
4. Demise člena zastupitelstva p. Bohumila Žloutka z důvodu změny
trvalého pobytu. Nahradila ho Mudr. Dagmar Nowá z TOP 09, která
jako členka zastupitelstva složila dne 6.6.2011 slib.
5. Pouť Zásada – zastupitelstvo rozhodlo o konání pouti na Kapelní
louce, kde budou umístěny pouťové atrakce.
Doprovodné akce po dohodě zajistí FK Zásada a TJ SOKOL Zásada.
Časový rozvrh a místa konání budou upřesněna na plakátech
a internetových stránkách městyse Zásada.
6. Pouť Zbytky – termín 14.8.2011 (od 13:00h). Dle jízdního řádu bude
mezi Zásadou, Zbytky a Velkými Hamry II jezdit vláček.
7. Vzhledem k množství akcí o pouti nebude možno zajistit pořádání
ohně na mistra Jana Husa.
8. Ing. Dana Havlíčková informovala přítomné o schůzce ﬁnančního
výboru, který se zabýval obecními poplatky.
9. Výběrové řízení na rekonstrukci smuteční síně proběhlo dne
27.6.2011.
Proběhlo v souladu se směrnicí č. 8/2009 - Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Jedna z ﬁrem nesplnila požadovaná kritéria. Z dalších dvou ﬁrem
vybralo zastupitelstvo městyse Zásada při výběrovém řízení podle
nastavených kritérií ﬁrmu ANEX Plus, s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo s vybranou ﬁrmou ANEX Plus,
s.r.o.
10. MZŠ Zásada – na prvních třídních schůzkách proběhne volba nové
rady školy. Připraví se též dotazník na autoevalvaci školy.
11. Zastupitelstvo bylo informováno o poškození měření rychlosti.
Předáno policii České republiky. Viníci jsou již zjištěni.
12. Ing. Milan Kopal informoval přítomné o zasedání kulturní komise.
Přehled kulturních akcí je již připraven.
Prosíme spoluobčany, aby sekali trávu na svých pozemcích podél
silnic a cest. Děkujeme.

Rybníčky u Kopaňského potoka jsou po mnoha letech od června 2011 v majetku
městyse Zásada.
Dovolená MUDr. Jiří Hruška: 18.-22.7.2011, 15.-23.8.2011, 5.-6.9.2011,
18.11.2011, 27.-30.12.2011
Dovolená MUDr. Jana Hniličková: 1.8.-17.8.2011, 5.9.-9.9.2011
Dovolená MŠ: 11.7. - 13.8.2011 (5 týdnů)

Změny v autobusové dopravě:
Linka 530852 Tanvald – Velké Hamry II – Zásada - Zásada/Zbytky
- spoj č. 11 (13:52 z Tanvaldu) nepojede o školních prázdninách (je využíván
téměř výlučně školní mládeží).
- spoj č. 2 pojede o cca 10 minut dříve!! (ze zast. Zásada, škola v 5:00) z důvodů
vytvoření návaznosti v Tanvaldu na spoj č. 6 linky 530741 do Jablonce nad
Nisou (ze zastávky Tanvald, aut.st. v 5:22).
- spoj č. 4 nepojede v úseku Držkov – Zásada (ze zastávky Držkov, nám.
v 5:39); bude nahrazen spojem č. 3 linky 530853 ve stejném čase.
Linka 530853 Tanvald – Velké Hamry – Držkov – Vlastiboř/Železný Brod
- spoje č. 25 a 30 nepojedou o školních prázdninách (14:30 z Držkova do
Vlastiboře / 14:37 z Vlastiboře do Tanvaldu).
- spoj č. 3 prodloužen z Držkova do zastávek Zásada/Plchov a Zásada škola (ze
zastávky Držkov, nám. v 5:39) místo výše uvedeného spoje č. 4 linky 530852

Odpadové hospodářství
(období od 1.1.2010 do 31.12.2010)
Občané městyse Zásada v roce 2010 z komunálního odpadu vytřídili celkem
19 tun tříděného dopadu, který je použit opět jako surovina. Vytříděny byly tyto
druhy odpadů:
Papírové a lepenkové obaly - 5 tun
Plastové obaly - 2 tuny
Skleněné obaly - 12 tun
Děkujeme všem občanům, kteří se snaží odpad třídit, a na tomto výsledku se
podíleli. Směsného komunálního odpadu (popelnice) bylo za loňský rok vyvezeno téměř 315 tun.

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ
V období sucha prosíme o šetření s vodou. Zatímco vodu z vlastních pramenišť prodáváme občanům za 21,- Kč, voda ze Souše
stojí 35,- Kč/1q.

Skladby XV. VŠESOKOLSKÉHO SLETU 2012
najdete na webu:

www.sokol-cos.cz

www.zasada.cz

Vážení návštěvníci
zásadského hřbitova,

Milí čtenáři Zásadského zpravodaje,

prosíme Vás o udržování čistoty na WC
u kaplánky. Určitě by se Vám nelíbilo mít
doma takto „čistý a voňavý záchod“, který
nám znečišťují prasátka (a to je dosti slušný
název pro takové lidi) nedbající pořádku,
která se tímto způsobem nejspíš dobře baví.

abychom předešli různým spekulacím a dohadům, prosím všechny,
kteří přispívají svými texty do zpravodaje, aby své články posílali do
14ti dnů před uzávěrkou, která je vždy uveřejněna v zápatí posledního čísla čtvrtletníku. V případě, kdybych je “náhodou” kontaktovala
příliš pozdě, aby stihli včas a v klidu napsat své články.
Děkuji za pochopení. Vendula Balatková
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Lyžařský areál
Po čtyřech letech se vlastníky lyžařského
areálu v Zásadě opět staly sklářské odbory.
Část, která patřila zkrachovalé smržovské
ﬁrmě KKK sport, odbory koupily v dražbě za
vyvolávací cenu 8,787 milionu korun.
„Budeme muset do areálu investovat další
peníze, aby se stal důstojným stánkem,” uvedl republikový šéf sklářských odborů Josef
Kubinec. Pro odboráře je provoz sjezdovky
důležitý, nedaleko totiž mají penzion Lumka a
příjmy ze zimní sezony tvoří podstatnou část
tržeb.

Odbory nebudou samy provozovat vlek. Hodlají ho někomu pronajmout. „Už nyní máme
několik vážných zájemců,” nastínil Kubinec.
Připustil, že mezi horké favority bude patřit
Milan Hanus, který lyžařskou sezonu v Zásadě
v uplynulé zimě zachránil na poslední chvíli.
„Odvedl velký kus práce,” ocenil předseda
odborů.
Odbory si v dražbě koupily tři budovy, které
slouží k zajištění provozu vleku: půjčovnu
lyžařského vybavení, hospodu a strojovnu.
Získaly i část pozemků pod sjezdovkou,

zasněžovací systém i dosluhující rolbu a skútr.
Smržovský KKK sport část lyžařského areálu
koupil před čtyřmi lety za více než 15 milionů
korun od sklářských odborů. Z toho však splatil asi jen milion korun. V konkurzu je ﬁrma od
května loňského roku. Největším věřitelem
ﬁrmy jsou právě sklářské odbory, navíc je jejich pohledávka krytá zástavou. Většinu peněz,
které za koupi areálu zaplatily, by tak měly
dostat zpět.
(Zdroj: Naše Jablonecko, autor: Marek Kuntoš)

Hlídky mladých zdravotníků 2011

ČERNÁ KRONIKA

V areálu Hasičského záchranného sboru v
Jablonci nad Nisou - Palackého se konalo
ve středu 11.května 2011 oblastní kolo
soutěže “Hlídky mladých zdravotníků”, jehož
pořadatelem je Český červený kříž Jablonec
nad Nisou.
Areál jablonecké požární stanice hostil
celkem 130 dětí a jejich doprovod. Soutěže se
zúčastnilo 20 pětičlenných hlídek, složených
z dětí, které předvedly znalosti a dovednosti,
které se naučily v průběhu celého roku.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ORGANIZUJE SOUTĚŽ
HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ VE VŠECH
OKRESECH ČESKÉ REPUBLIKY.

Informace o soutěži:
1. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie –
Mladí zdravotníci I. stupně a Mladí zdravotníci
II. stupně.
2. Každá kategorie se hodnotí zvlášť a každá
kategorie má trochu jinak náročné úkoly.
3. Tato soutěž je postupová – vítězové postupují do dalších kol.
Soutěž je určena pro: I. stupeň ( 1. – 5. ročník
žáků ZŠ) a II. stupeň ( 6. – 9. ročník žáků ZŠ
nebo žáci víceletých gymnázií).
Složení družstev a funkce: Družstvo je složeno
z 5 členů – velitel + čtyři zdravotníci
Výsledky: I. stupeň: 1. místo - Masarykova ZŠ

a OA Tanvald (velitel Matěj Andar), 2. místo ZŠ Rádlo (velitel Jakub Horák), 3. místo - ZŠ
Pěnčín (velitel Radim Šmíd), II. stupeň: 1. místo
- ZŠ Kokonín (velitel Nikola Honsová), 2. místo - ZŠ Janov (velitel Jan Sajewicz), 3. místo
– Masarykova ZŠ Zásada (velitel Tomáš
Matěásko)
Zdroj: Naše Jablonecko, autor:
Vladimíra Dvořáková

Nezvládla levotočivou zatáčku
V sobotu 14.května.2011
těsně po 12:00 hodině
polední se v katastru obce
Zásada stala dopravní nehoda mladé řidičky. 19letá žena z Jablonce n.N.
jela s vozidlem značky
Honda Civic ve směru od
Držkova na Zásadu. Z dosud
nezjištěných příčin vyjela
v mírné levotočivé zatáčce

vpravo mimo vozovku a narazila do stromu. Při havárii došlo k poranění řidičky,
které si vyžádalo převoz do nemocnice.
Alkohol u řidičky byl vyloučen dechovou
zkouškou přístrojem Drager. Způsobená
hmotná škoda představuje částku 15 000
Kč. Nehoda dále zůstává v šetření skupiny
dopravních nehod.
(zdroj: http://www.policie.cz/, autor: por.
Mgr.Ludmila Knopová)

Poděkování (nejen) žákům naší základní školy – zveřejnění dopisu adresovaného řediteli MZŠ Zásada:
Vážený pane řediteli,
srdečně Vám, Vašim zaměstnancům a žákům děkujeme za naše občanské sdružení Život dětem za krásně uspořádanou sbírku. Jsme moc rádi,
že v současném světě a mezilidských vztazích je stále dostatek upřímné lásky, pokory, úcty a zájmu o druhé ....
Vy jste toho důkazem. Velmi jste nás potěšili, proto přijměte od nás děkovný certiﬁkát :-)
Ještě jednou s poděkováním za občanské sdružení Život dětem
Zdenka Hollerová, Občanské sdružení Život dětem, www.zivotdetem.cz
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Z VYPRAVOVÁNÍ I ZE ZÁPISEK VÍTA PALLY
Tyto zápisky mého pradědečka byly objeveny v roce 1991 na půdě domku v Podolí u Mohelnice, kde strávil podzim svého
života jeden ze čtyř synů mého pradědečka,
Jáchym Palla, nar. 1882, po příjezdu do
Československa v r. 1947.
Žel, že další zápisky z cesty a těžkých
začátků na Volyni, jakož i okolnosti, za
kterých se pradědeček Vít dostal do
Ostrohu (v ruštině Ostrog), když jeho
původní záměr usídlit se v Hrušvici se
neuskutečnil, se nedochovaly.
Vít Palla (nar. 10.9. 1932)
Narodil jsem se 16. 1. 1842 v obci Zásada,
Železnobrodský okres v Podkrkonoší. Měl
jsem dva bratři, Josefa a Františka a dvě sestry Kateřinu a Marii (pozn. Kateřina, později
provdaná Hnídková, Marie, po provdání Nosková).
Když mi bylo pět let, zavedl mě otec do školy.
Škola byla tenkrát jednotřídní a do ní chodila
všechna mládež ze Zásady, Zbytku, Loužnice
i Bratříkova. Prvním mým vychovatelem byl
učitel Boušek.
Téměř všechen čas vyučování zabývalo se
náboženstvím. Učili jsme se Starému i Novému
zákonu a katechismus jsme měli tak nadřený,
že učitel vždy některou stať jedním slovem
načal a my jí pak odříkali celou. Na škole byla
tabulka s nápisem „Pojď sem synu a slyš mne,
a ní páně Tebe učiti budu!“
Řeč naše byla tehdy i ve škole znešvařena cizími výrazy. Násobilce se neříkalo jinak než „almalajnc“, třídě „klasa“, prázdninám „vagace“,
předpisu „fóršrift“, zkouškám „visitace“. V
jedenácti letech pak jsem již školu vyšel a byl
jsem nucen samostatně se živiti.
V roce 1857 nastala v naší obci Zásada a po
celém jejím okolí neúroda a z toho hlad a nemoci. Chudina přehrabovala bramborová pole,
jedla šťovík a pupavce (bodlák), aby se nasytila. V zimě vařilo a peklo se nejvíce z ovesné
mouky. Korec žita byl tenkrát za 20 zlatých, což
byl peníz na tu dobu závratný, proto odcházeli
mnozí od nás s kolovraty za živobytím až do
Uher. Tehdy zabýval se lid náš kromě rolnictví
také předením, přízi vyměňoval za potraviny v
DAS je specializovaná
pojišťovna svého druhu
v České republice působí na
českém pojišťovacím trhu
již 16 let a nabízí výjimečný
produkt - pojištění právní
ochrany, který klientům (soukromým osobám i
podnikatelům) zajistí kompletní právní servis bez
vynaložení dalších ﬁnančních prostředků.
Více informací najdete na www.das.cz.

www.zasada.cz

jediném tehdy u nás krámě Jana Kostlana.
Domácí průmysl tento u nás však brzy zanikl a
nahrazen byl továrním. Roku 1858 počal u nás
průmysl sklářský.
Sklářství to bylo v začátcích jen nepatrné.
První začali zde sklo obráběti lidé ze Zaháje.
V Zásadě první začali sklo obráběti můj otec
KAREL PALLA, Jachym Hnídek a František
Jakoubě. Zpracování stablin (vafík) omezovalo
se na takzvané spinkování a na šlejfování.
Průmysl ten konal se podomácku a výnos z
něj nebyl skvělý.
Když jsem vychodil školu, šel jsem již za prací
do svarovské přádelny. Tam pracoval jsem od
5 hodiny ranní do půl deváté hodiny večerní
za 20 krejcarů denně. Na stravu a na nocleh
odcházel jsem do soukromého domu a platil
jsem 3 krejcary za nocleh a 10 krejcarů za
stravu. K jídlu bývalo nejčastěji kyselo a brambory. V továrně jsem byl třičtvrtiny roku, pak
jsem pomáhal otci.
V roce 1860 postavil Josef Riedl v Polubném
novou skelnou huť a dával do oběhu nové
rozmanité druhy skla. V tomto roce začalo
takzvané pletené zboží. Vyskytovali se noví
obchodníci, kteří s pleteným zbožím cestovali
nejprv po Čechách, později po jiných zemích
a konečně se mnozí odvážili i daleko do ciziny. Tito obchodníci brali sebou chlapce jako
pomocníky, zvané „junky“. Takovým junkem
jsem se najal panu Markovi a r. 1861 jsme
vyjeli po Vánocích vozem se skelným zbožím
naplněným. Sklo broušené, vázy v Kamenickém Šenově u Boru koupené bylo hledaným
artiklem za hranicemi. Jeli jsme až k Jaderskému moři, tam přes záliv Jaderský jsme se
přeplavili do Itálie. V Itálii jsem byl třikrát. V
Benátkách, Miláně, Janově a v mnohých jiných
městech. Dvakrát v Německu a jednou v Belgii. Vždy jsem si přivezl slušný obnos peněz z
cest, ale doma byl stále nedostatek, proto vždy
větší část mých peněz šla na úhradu nedostatku rodičům a sourozencům. Z poslední cesty
jsem si přivezl pořádnou zimnici, které jsem
se nemohl nijak zbavit.
V roce 1866 vypukla v Rakousku válka s
Pruskem. Sousední Němci, zvláště mladší,
skrývali se před prušáky s dobytkem v lesích.

Naši čeští lidé neutíkali, ale zazdívali do sklepa
šaty, peřiny a co kde bylo cennějšího. Ač válka
dlouho netrvala, byly následky její přece v
některých rodinách pociťovány. Nejvíce nedostávalo se chleba, soli a tabáku.
Rok 1867 přinesl lidu našemu něco politické
volnosti, uplatněno i právo shromažďovací.
V onom roce byly pořádány ve zdejší krajině
tábory lidu, takzvané metinky, na nichž byl
lid řečníky uvědomován o svých právech.
Všichni mluvčí na těchto táborech počínali
si tak odvážně, že jich bylo po pozdějším
vyšetřování několik přísně potrestáno. Krutý
tento trest způsobil v našem lidu vážný odpor.
Když pak ani veřejné protesty nepomáhaly, usnesl se celý zdejší kraj, že odepře platit daně.
Teprve v létě zmíněného roku 1869, kdy lidé
odpírali platit daně, přitáhli do Zásady vojáci
a ubytovali se v domech, po jednom až po
čtyřech, dle majetkových poměrů poplatníků
a příkazem, že musí býti tak dlouho živeni, až
občané zaplatí dluhované daně.
V ten čas jsem se oženil. Obdržel jsem věnem
ženiným 800 zlatých a rozhodl jsem se z
těchto neutěšených poměrů se vymanit. Čítal
jsem Národní listy, v nichž často se psalo o
vystěhování našich lidí do Ruska. Švagr Nosek
měl pět synů již odrostlých, nechtěl by musiti konat vojenskou službu v Rakousku, proto
jsme se rozhodli, že se dříve pojedeme do
Ruska podívat.
Zajel jsem si do Tatobit k učiteli Václavu Peše,
který již loňského roku byl na Rusi a na zimu
se vrátil opět domů. Peše mi o Volyni mnoho
nepověděl, neboť byl někde až v Oděse, ale
doporučoval nejdříve jeti se tam podívat, vše
obhlídnout a teprve se rozhodnout.
Za krátký čas se našlo dosti zájemců o
vystěhování do Ruska. Na jedné schůzi jsme
byli zvoleni já, Nosek a Knop by jsme vyjeli na
podívanou do Ruska, abychom mohli informovat ostatní jaké by tam byly podmínky pro
vystěhování a jaká je tam půda, zdali by tam
se dalo lépe žíti než tady ve vlasti a že část
cestovného nám bude ostatními hrazena.
V červnu 1869 jsme vyjeli ve třech – PALLA
VÍT, NOSEK ADAM a KNOP VÁCLAV do Ruska.
Pokračování příště.

Typy případů z praxe: vozidlo, řidič, řidič – proﬁ, rodina, lékař, úraz, pracovněprávní spory, nemovitosti,
podnikatel
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Benešovská 40
101 00 Praha 10
Česká republika
Infolinka: 800 10 55 10
Tel.: + 420 267 990 711
Fax: + 420 267 990 722
E-mail: das@das.cz

Leoš Vích - pojišťovací zprostředkovatel
Huntířov 156
468 22 Železný Brod
mobil: +420 605 080 177
e-mail: leos.vich@das.cz
www.das.cz/leos-vich
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JARO VE FOTBALOVÉM KLUBU ZÁSADA

Fotbalový klub Zásada pořádal v sobotu 16.4.2011
zájezd na letiště Praha – Ruzyně. Plný autobus
nedočkavých dětí a dospělých vyrážel časně ráno
ze zásadného hřiště. Program byl opravdu pestrý a
velmi nabitý, proto si největší spáči museli přivstat.
Krásné překvapení pro všechny připravil pan Jan
Mašek, který věnoval ze své pekárny pro celý autobus čerstvě napečené koblihy. Po příjezdu do
Prahy proběhla nejprve teoretická část exkurze
s odborným výkladem doplněná promítáním a
poté všechny účastníky odvezl letištní autobus na
prohlídku celého pracovního zázemí a místa, kam
se cestující běžně nedostanou. Viděli jsme provoz
a shon na odbavovacích plochách, seznámili se s
dráhovým systémem a dostali se do těsné blízkosti
letadel. Z několika desítek metrů byly k vidění starty
a přistání různých typů letadel, poznali jsme nové
letecké společnosti, které si zvolily Prahu jako cílovou destinaci. Prohlédli jsme si nejmodernější
stanici Záchranné a požární služby v České republice, která byla otevřena v roce 2006. Představili
nám Terminál 2, který získal v roce 2006 ocenění
Dopravní stavba roku České republiky. K vidění bylo
i několik leteckých trenažérů a ti, kteří ještě nikdy
neletěli letadlem, si mohli vyzkoušet jeho pohodlí v
simulátoru. Na letišti byl pro všechny zajištěn oběd

a poté nás historická tramvaj s harmonikáři provezla Prahou k lanovce na Petřín, kde jsme společně
strávili pěkné odpoledne. Cestou zpět nechyběla ani
malá zastávka na točenou zmrzlinu.
Tradiční pálení čarodějnic i letos proběhlo v areálu

i přespolních nadšenců. Průvod obcí s dobovými
vozidly, mávátky a vším, co k tomu patří, se
shromáždil v 19:30 hodin u bývalého Textilu, odkud
se pomalým tempem přemístil obcí na fotbalové
hřiště. Mezi krásnými dobovými traktory, automo-

FK Zásada. Průvod vycházel v 19:30h od “Textilu”
a každé dítě, které doneslo namalovaný obrázek
čarodějnice, dostalo malý dárek. Průvod v čele s
čarodějnicí doprovázeli i dobrovolní hasiči z Hutě,
kteří zapálili hranici, a po celou dobu oheň hlídali.
Dětem ukázali celou hasičskou výzbroj a půjčili
i hasičské přilby. Ve 20:30 začala hrát rocková
hudební skupina Poseidon a po setmění nechyběl
ani krásný ohňostroj.
Během celého mistrovství světa v hokeji byla fotbalová hospůdka vždy plná fanoušků, kteří drželi
palce a společně fandili našim hokejistům. Nálada
byla skvělá, i když na zlato to nestačilo.
Recesistický III. ročník KSČ párty pořádaný v sobotu 21.5.2011 ve fotbalové restauraci na zásadském hřišti proběhl opět za bohaté účasti místních

bily a motocykly nechybělo veliké množství masek.
Snad největší úspěch sklidila maska V.I.Lenina,
kterého přinesli v rakvi až do fotbalové hospůdky.
Celý večer provázela atmosféra dob dávno minulých a všichni zúčastnění se velice dobře bavili.
Pokračování na str. 7
V roce 2011 plánujeme uspořádat v našem areálu
fotbalového hřiště v Zásadě mimo jiné tyto akce:
Červenec - Program k Zásadské pouti. Retro disco
Srpen - Disco, Letní slavnost - II. ročník
Září - STOP den - II. ročník, Koncert Hustej Wimpy
Říjen - Halloween, Dětské odpoledne
Listopad - Pyžamová párty, Posvícení se zabíjačkou
- IV. ročník
Prosinec - Předsilvestr, Silvestr

Ahoj školko – hurá prázdniny!
Závěr školního roku probíhal v naší mateřské škole
ve znamení výletů, divadel a sportovních soutěží.
Tradičně největší akcí byl Jarmareček. Proběhl
za krásného slunného počasí pod názvem „ Cestujeme letem, světem“. Zúčastnilo se ho mnoho
návštěvníků nejen z řad místních, ale rovněž i dětí
z okolních mateřských škol. Za pomoci žáků 8. a
9. třídy MZŠ Zásada jsme připravili 12 tématických stanovišť, na kterých děti s velkým zájmem

soutěžily. Během soutěžení procestovaly téměř celý
svět. Plnily úkoly v Africe, Americe, Evropě, Austrálii, Asii i v Antarktidě. Před budovou MŠ pro malé
diváky probíhala vystoupení klauny Ály. V herně v
přízemí bylo možné pochutnat si na mnoha různých
dobrotách, které upekly maminky a na koláčcích,
které jsme upekly s dětmi. Jarmareček se opravdu
vydařil. Udělal radost cca 350 dětem a všem nám
dospělým, kteří jsme tuto akci připravovali.

V současné době vyvrcholily přípravy a proběhlo
“nocování školáků v penzionu Berany” - se školkou
se loučilo 20 školáků. V Beranech je čekala spousta
překvapení a legrace. A pak už - hurá prázdniny!
Více informací a fotogalerii najdete na stránkách
MŠ Zásada:
www.materskaskolazasada.webnode.cz
Pokračování na str. 8

Vážení spoluobčané,
pěkné slunečné léto, hodně pohody a nevšedních
zážitků Vám přeje
za městys Zásada starostka.
STRANA 6
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na domácím hřišti získat nádherné druhé místo.
Všichni hráči byli odměněni ovocnými balíčky, které
věnoval Městys Zásada.
Již více jak měsíc probíhají práce na výstavbě
dětského hřiště v areálu FK. Pro děti v těchto
dnech budujeme na fotbalovém hřišti klouzačky,
prolézačky, pískoviště, trampolínu a další vyžití.
Ve svém volném čase zde Jan Prousek za pomoci
J.Koubka vytvářejí ze dřeva základní stavbu celého
hřiště.Chtěl bych jim velice poděkovat a doufám, že
se podaří vše dobudovat včas, aby se děti již letos
v létě na novém hřišti vyřádily.
Areál nesloužil pouze kulturním akcím, ale
především se zde každý víkend odehrálo mistrovské utkání dospělých. Druhý fotbalový tým mužů
se pravidelně účastnil mistrovských utkání mimo
zásadské hřiště. „A“ mužstvo se po skončení sezóny umístilo v horní části tabulky. Tento úspěch není
jenom výsledkem hráčů, ale celého realizačního
týmu pod vedením Libora Lubase a Standy Boudíka.
Veliké poděkování patří všem aktivním členům fotbalového výboru, kteří se pravidelně každé úterý
scházejí na fotbalových schůzích, kde řeší a plánují
základní organizační záležitosti pro chod celého fotbalového oddílu.

Žákovský fotbalový turnaj McDonald´s Cup v
letošním roce pořádala Masarykova základní škola
na fotbalovém hřišti v Zásadě. Našemu týmu se

příliš nedařilo, ale i tak prožili žáci krásné sportovní
dopoledne. O mnoho úspěšnější byli naši nejmenší
na turnaji pořádaném 21.5.2011. Podařilo se jim

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří zdarma pomáhají s obsluhou a provozem fotbalové
hospůdky, která je jedním z důležitých příjmů pro
chod fotbalového oddílu.
Díky partnerům a příznivcům kopané se podařilo
po dlouhé době opět uvést do provozu ubytovnu
v areálu fotbalového hřiště s kapacitou šestnácti
lůžek.
O novinkách a připravovaných akcích pořádaných
fotbalovým klubem vás budeme včas informovat na
www.fotbalzasada.cz
M. Princ - předseda oddílu

Rozloučení s devítkou

Loučení se školkou

Poslední rozloučení s absolventy naší základní školy proběhlo v pondělí 27.
června 2011 v kulturní místnosti ÚM Zásada. Všem žákům přejeme hodně
úspěchů v další etapě jejich života.

Ke konci školního roku jsme byli pasováni na školáky. Od září nás již v budově
naší milé školky nepotkáte, setkáme se ve škole a to z nás již budou prvňáčci.

www.zasada.cz
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Co se dělo v Bonsai s.p.a.b.u. Zásada

V sobotu 2. dubna 2011 jsme vyrazili do Prahy, kde
jsme se zúčastnili Pražského poháru karate. Mimo
pražských oddílů se zúčastnily i oddíly z Ústí nad
Labem a z Dubé. Celkem deset oddílů. Za nás bojovali Honza Němec, Matyáš Benešovský, Tomáš
Veselý, Tereza Hozdová, Viktorie Kruschinová, Mirek
Dušek a já. Naši zástupci v jednotlivých kategoriích
vybojovali celkem 4 zlaté, 7 stříbrných, 6 bronzových medailí a 4 poháry. Za předvedený výkon jim
gratulujeme.

V sobotu 7. května jsme se sešli v 9.00 hodin u vlakového nádraží v Tanvaldě. Zde začínala společná
akce členů našeho sdružení a jejich rodin za krásami našich hor. Vlakem jsme dojeli do Josefova Dolu
a odtud jsme pokračovali pěšky na Mariánskohorské boudy, k protržené přehradě, okolo přehrady
Souš, do Desné v Jizerských horách a zpátky do
Tanvaldu, kam jsme dorazili okolo 17.30 hodin. Po
cestě jsme udělali několik zastávek, prohlédli si
stavební památky, pomníčky a další zajímavosti.
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dnů s hezkým
počasím jsme v měsíci květnu několik tréninků
absolvovali pod širým nebem, na louce za základní
školou.
V sobotu 28. května jsme se vypravili opět do Prahy,
kde se konal další z řady seminářů karate. Mimo
toho se skládaly i zkoušky technické vyspělosti. Z
našich zástupců zkoušky skládali Klára Dušková na
6 kyu (zelený pás), Jakub Liška na 7 kyu (oranžový
pás), Honzik Hrách a Adélka Bernatová skládali své

první zkoušky na 9 kyu (bílý pás). Všichni zkoušky
úspěšně složili, gratulujeme. Po skončení semináře
jsme se ještě prošli po Praze, po Staroměstském
náměstí a pomalu směřovali k autobusu a domů.
V sobotu 18. června nás čekal seminář Hanbo-jutsu
v tělocvičně zásadské školy a ve čtvrtek 23. června
proběhl poslední trénink, kterým jsme se rozloučili
s letošním školním rokem. Po prázdninách v měsíci
září začne nábor nových členů do našich řad.
Jiřina Dušková

Mateřská škola

Jarmareček proběhl za krásného slunného počasí. Účastnilo se ho mnoho návštěvníků nejen z řad místních a přespolních obyvatel, ale rovněž i školčat z nedalekých
školek.

Masarykova základní škola – aktuality

10. 3. 2011 - Žáci 8. třídy se zúčastnili školního
kola Pythagoriády - matematické soutěže, kterou
každoročně pořádá Národní institut dětí a mládeže.
(Jen litujeme, že byli někteří nemocní, třeba by řady
postupujících rozšířili.) Úspěšným řešitelem se stal
a do okresního kola postoupil Jakub Liška. Správně
vyřešil 13 z 15 zadaných úloh! Blahopřejeme.
14. 4. 2011 - Čím nám škodí kouření - Žáci 8. třídy
pilně pracovali na projektu „Čím nám škodí...“
Někdo psal o kouření, někdo o drogách, jiný o anorexii, o bulimii.

14. 4. 2011 Velikonoční radovánky
- Blížící se Velikonoce
si žáčci prvního stupně
připomněli nejen při
hodinách, ve kterých
se seznamovali s
velikonočními tradicemi a zvyky, ale i praktickými činnostmi.
EU peníze školám - I
my jsme se úspěšně
zapojili do projektu
EU peníze školám.
Náš projekt byl schválen a dnes už pilně čerpáme
ﬁnanční prostředky. Materiály vytvořené v rámci
projektu EU peníze školám jsou umístěny na adrese
http://www.dum.mzszasada.cz/
18. 5. 2011 - Krajské kolo Helpíkova poháru - Za
krásného počasí se vypravila 3 družstva na soutěž
Helpíků pohár. V nádherném prostředí u přehrady
se nám dařilo. Jedno družstvo opět postoupilo do
celostátního kola v Jeseníku.
1. 6. 2011 - Mezinárodní den dětí a ekologie - Po

celý rok jsme všichni pilně sbírali hliníkový odpad
a 1. června se již potřetí vypravili s naší hliníkovou
koulí do soutěže Koulíme, koulíme, koulíme kouli...
20. 6. 2011 - Zájezd rodičů s dětmi do Itálie skončil.
Po týdnu plném slunce se vrátila skupina žáků a
rodičů, kteří se zúčastnili zájezdu do Itálie. Všichni
se vrátili nádherně opálení a odpočinutí.
Stále se zapojujeme do mnoha charitativních
projektů a dostáváme krásné děkovné listy. (pozn.:
Jeden takový milý dopis si dovoluji zveřejnit na str.
4 Zásadského zpravodaje. -VB-)
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