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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V kulturní místnosti MÚ Zásada, za účasti dětí z
MŠ a MZŠ, se dne 6. 5. 2010 uskutečnilo vítání
novorozených občánků. Všem miminkům přejeme
hodně zdraví, štěstí, hodně lásky, spokojenosti a ať
je provází v životě jen to nejkrásnější. Účinkujícím
dětem děkujeme za jejich milé vystoupení.

Vážení
spoluobčané,
v loňském zpravodaji č. 3/2009 jsem Vám
přislíbila obnovení pouti na Kapelní louce.
Na zasedání zastupitelstva, 28. 6. 2010,
bylo o pořádání pouti hlasováno, protože
FK Zásada požádal o uspořádání pouti v
areálu hřiště.

Výsledek hlasování: Pro pouť na Kapelní
louce hlasovali: JUDr. Miluše Machulová,
Mgr. Jiří Kozlovský, Ing. Dana Havlíčková,
František Rydval, Libuše Ducháčková. Pro
pouť na hřišti hlasovali: Ing. Jiří Boudík,
Mgr. Petr Černý, Ing. Petr Pavlata, Miroslav
Princ, Eva Rydvalová Dis. Zdržel se hlasování: Ing. Bohumil Tomeš
I když hlasování skončilo remízou, rozhodla
jsem se, že neustoupím ze svého slibu,
který jsem Vám spoluobčanům dala, a
uspořádám pouť ve skromnějším stylu na

Kapelní louce. Plakáty s programem pouti
budou vyvěšeny na informačních tabulích v
obci. Doufám, že budete s tímto rozhodnutím spokojeni a bude nám přát i počasí.
Po skončení prázdnin uspořádám obecní
referendum, ve kterém se bude moci každý
občan vyjádřit, kde si přeje uspořádat příští
pouť.

Libuše Ducháčková
starostka
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Narození
občánci

Mateřská škola v Zásadě –
školka plná zábavy

David Ochrana ze Zásady č.p. 308
Viktorie Pleštilová ze Zásady č.p. 324
Amélie Bartůňková ze Zásady č.p. 372
Ivanka Šikolová ze Zásady č.p. 284

V dubnu má naše „Země“ svátek, a proto jsme se rozhodli, že i my si její svátek
oslavíme. Počátkem dubna jsme se
vypravili na ekologický seminář do Ekocentra „Střevlík“ v Oldřichově v Hájích,
nejstarší děti navštívily Bio-jarmark v MŠ
Montessori ve Vrkoslavicích a seznámily se s přípravou bio-potravin a některé
z nich i ochutnaly. V naší MŠ jsme „
Zemi“ popřáli vše dobré prostřednictvím
projektu“Den Země“.
Koncem dubna jsme navštívili Liberecké
centrum vzdělanosti a prohlédli si výstavu
„Perličky českého řemesla“ a libereckou
zoologickou zahradu s novými jarními
přírůstky.
Květen byl měsíc „Svátku maminek“.
Pro maminky jsme ve spolupráci s
železnobrodským domem dětí a mládeže
připravili dárečky – batikovaný šátek. Na
obecním úřadě jsme uvítali naše nové
malé spoluobčánky a v dalším týdnu
jsme podnikli turistickou výpravu „Za
mravenci“. Cílem výpravy bylo nalézt co
nejvíce mravenišť (našli jsme jich 9).
V červnu jsme slavili „ Den dětí“ návštěvou
Kozí farmy. Na farmu děti dovezl pan
Dubský hasičským autem – byl to pro
děti velký zážitek. Dále jsme absolvovali
kurz plavání. Začátkem června proběhlo
ﬁnále Školkiády s MŠ Pěnčín. Výluku
elektrického proudu jsme využili k výletu
do Loužnice, kde jsme v hospůdce „ Na

Všem miminkům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v celém životě.

Jubilanti
(duben – červen)
Irma Kirchnerová ze Zásady č.p. 322
Josef Šourek ze Zásady č.p. 71
Jaroslav Hýsek ze Zásady č.p. 284
Miloslava Zurčínová ze Zásady č.p. 281
Jiřina Hodboďová ze Zásady č.p. 21
Ing. Jiří Pavlata ze Zásady č.p. 245
Marie Šlencová ze Zásady č.p. 134
Zdenka Malá ze Zásady č.p. 238
Hana Vedralová ze Zásady č.p. 143
Anna Šourková ze Zásady č.p. 54
Anna Vetlá ze Zásady č.p. 314
Emílie Nosková ze Zásady č.p. 89
Emma Hýblerová ze Zásady č.p. 332
Liduška Hejduková ze Zásady č.p. 4
Marie Bendlová ze Zásady č.p. 209
Vlastimila Radkovičová ze Zásady č.p. 240
Karel Postula ze Zásady č.p. 177
Všem jubilantům gratulujeme!

Navždy nás opustila

Záduší“ dostali gulášovou polévku, kterou
nám uvařila p. Matěásková. Za ochotu ji
moc děkujeme.
Pak už se přiblížila stěžejní akce naší
mateřské školy – Jarmareček. Letos
jsme pořádali už 11. ročník. Napekli
jsme s dětmi 1100 koláčků a nachystali spoustu hezkých dárečků. Letošnímu
jarmarečku přálo počasí, proto se mohl
těšit obrovské návštěvnosti nejen místních obyvatel. Dorazily sem i děti z
Pěnčína, Plavů, Hamrů, Maršovic, Tanvaldu i z Železného Brodu. Na akci si užily
vystoupení klauna Ály, plnily úkoly s ekologickou tématikou a nakupovaly v krámcích. Byly zde k mání různé upomínkové
předměty, kytičky v květináčích, koláčky a
spousta dobrot, které napekly maminky a
babičky. Nechyběly ani vynikající kremrole
od paní Kouřilové. Celkem se u nás sešlo
asi 350 dětí a 50 dospělých.
pokračování na straně 8

Jana Fišerová ze Zásady č.p. 85

Rozloučení s devítkou
Poslední loučení s absolventy naší základní školy
proběhlo v pátek 25. června 2010 v kulturní místnosti ÚM Zásada. Všem žákům přejeme hodně
úspěchů v další etapě jejich života. Rovněž se tímto
loučí i třídní učitelka Iva Smištíková, která odchází učit
do ZŠ Kokonín.

Josef Palla

Divadelní režisér a překladatel z ruštiny Josef Palla se narodil 9. 2. 1935
v Železném Brodě. Po maturitě (1953) na Vojenské škole Jana Žižky v Moravské Třebové studoval v letech
1955 – 60 obor divadelní režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, z toho v letech
1959 – 60 absolvoval jednoroční stáž v Moskvě u slavného ruského režiséra Anatolije Efrosa. V rozmezí let
1960 – 90 začínal jako režisér v divadlech v Uherském Hradišti, Hradci Králové a v Praze působil v divadle E.
F. Buriana. Hostoval jako režisér v řadě divadel jak v České republice, tak i v zahraničí. Rád spolupracoval s
amatérským souborem Tyl v Železném Brodě. V překladech z ruštiny se převážně zaměřoval na dramatickou
tvorbu.Po těžké nemoci se srdce železnobrodského rodáka odmlčelo dne 24. dubna 2010 ve věku 75 let.
Po obřadu posledního rozloučení v kapli sv. Prokopa v Zásadě byl pochován v rodinné hrobce na místním
hřbitově.
STRANA 2
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Hospicová péče
Zápis z řádného zasedání Důležité upozornění:
zastupitelstva městyse
Žádáme spoluobčany, aby si z důvodů sv. Zdislavy, o. p. s
Zásada
častých krádeží v Zásadě a okolí, pečlivě Obecně prospěšná společnost
Zastupitelstvo městyse Zásada
schvaluje nový jednací řád zastupitelstva
městyse Zásada.
Zastupitelstvo městyse Zásada
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2010 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo městyse Zásada
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2010 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo městyse Zásada
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2010 o místním poplatku
z ubytovací kapacity.
Zastupitelstvo městyse Zásada
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

opatrovali svůj majetek a vše si zamykali!
Milí spoluobčané, zajisté jste si všimli
zrekonstruovaného vchodu místní pošty.
Prosíme Vás, abyste si psy neuvazovali u
jejího vchodu, aby nám takto pěkná zůstala
co nejdéle. Děkujeme.
V červnu došlo k ořezu památného dubu
poblíž kaple a k opravení obecního koryta
ve středu obce.
V červenci proběhne jednání s ČSAD
ohledně změn v jízdních řádech, které nevyhovují zaměstnancům místnímu závodu
Preciosa – Ornela.
Svatoprokopská pouť, konaná 9. – 11. 7.
2010, se vrací na původní místo konání na
louku u kaple sv. Prokopa. K poslechu a
tanci v sobotu od 19:00 hodin hraje Tonda
Ulman. Všichni jste srdečně zváni. Městys
Zásada

č. 3/2010 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.

Vavřinecký koncert A. Smrtky proběhne
14. 8. 2010 od 17:30 hodin v budově
staré školy ve Zbytkách.
Na Vrchovské pouti budete vítáni následující
neděli 15. 8. 2010 od 13:00 hodin.

Uzavření MŠ Zásada v době hlavních
prázdnin. Po dohodě se zřizovatelem
bude školka uzavřena zcela od 12. 7.
2010 do 14. 8. 2010. Od 1. 7. 2010
do 10. 7. 2010 a od 16. 8. 2010 do
31. 8. 2010 bude otevřeno pouze

MUDr. Hruška má čtrnáctidenní dovolenou
počínající 12. 7. 2010, v srpnu pak týdenní
dovolenou od 22. 8. 2010.
MUDr. Hniličková má dovolenou v rozmezí
5. – 16. 7. 2010 a 2. – 6. 8. 2010.

jedno oddělení.
Zastupitelstvo městyse Zásada
schvaluje přijetí věcného daru –
dataprojektoru pro potřeby výuky. Dar
poskytuje Jablotron a.s. Masarykově
základní škole Zásada.
Zastupitelstvo městyse Zásada
hlasovalo 29. 9. 2010 o místě konání
místní pouti na Kapelní louce nebo na
fotbalovém hřišti – více na úvodní
straně.

www.zasada.cz

Poradní den Centra pro
zdravotně postižené
Kontaktní a poradenské místo Odborného
sociálního poradenství Vám nabízí Centrum
pro zdravotně postižené Libereckého kraje,
na úřadu Městyse Zásada
Kdy? – Ve čtvrtek 15. 7. 2010 od 8:45 do
11:30
Kde? - Na úřadu městyse Zásada –
přízemí – zasedací místnost

vznikla
v květnu 2009 z iniciativy několika
sympatizantů hospicového hnutí a jejich
snahy poskytovat domácí hospicovou péči
v Liberci a jeho okolí. Sv. Zdislavu jsme si
zvolili do názvu proto, že její činnost, kterou
za svého života vykonávala, je podobná té,
kterou chce uskutečňovat i naše o.p.s. totiž péče o nemocné a umírající v libereckém regionu.
Naším cílem je poskytovat pomoc a
podporu rodinám, které se rozhodly
pečovat o své umírající blízké doma a to
prostřednictvím práce multidisciplinárního
týmu, který je tvořen lékařem, zdravotními
sestrami, ošetřovatelkami, psychologem,
duchovním, sociální pracovnicí a koordinátorem dobrovolníků. Hospicová péče sv.
Zdislavy, o.p.s., je nezávislá na církevních,
politických či jiných institucích.
Co nabízíme: domácí hospicová péče, poradna, odlehčovací služby, půjčovna, dobrovolníci, rodinný pokoj
Více informací najdete na
http://www.hospiczdislavy.cz/
Kontakt: 604 697 318, 604 697 317

Autobusy
jedoucí do
Zásady
Z Jablonce n. N., aut. nádr. (linka 851)
ve všední dny: 5:25, 6:25, 8:25, 10:25,
12:25, 13:50, 14:40, 15:25, 16:25,
18:05, 20:25, 22:45 (linka 742 jedoucí
na Novou Ves n. N. a pokračující směrem
na Držkov). SO, NE, svátek: 7:25, 9:15,
12:40, 16:25
Ze Železného Brodu, aut. nádr. (linka 851)
ve všední dny: (4:30 vyjíždí z Jirkova), 5:20,
6:25, 8:25, 10:25, 12:25, (13:25 jen do
Držkova, školní), 14:25, 15:25, 17:25,
19:25. SO, NE, svátek: 13:25, 17:25.
Linka (851) jedoucí jen z Držkova SO, NE,
svátek: 7:57, 12:57, 17:57, 19:57
Z Tanvaldu, aut. st. na Zásadu (linka 852)
ve všední dny: 5:10, 6:22, 10:22, 12:22,
14:22, 15:22 (školní), 16:22, 18:22. Tanvald – Zbytky (mimo prázdnin ve všední
dny): 7:22, 13:22. Z Tanvaldu, aut. st. na
Zásadu (linka 853) ve všední dny: 13:42
STRANA 3
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OHLÉDNUTÍ ZA CESTOU K
MEDAILÍM ŽÁKŮ ZÁSADSKÉ
MASARYKOVY JUBILEJNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V polovině měsíce června roku 2007 naše
tehdy nově vzniklé občanské sdružení Bonsai s.p.a.b.u. předvedlo žákům Masarykovy
jubilejní základní školy secvičený program
obsahující všechny prvky výuky karate a
sebeobrany se zbraní i bez. To bylo naše
vůbec první setkání s budoucími závodníky
a medailisty. Po letních prázdninách se v
rámci náboru přihlásilo mimo dalších i pět
dětí zdejší základní školy. Byli to Jan Němec,
Matyáš Benešovský, Martin Hejduk, Jakub
Liška a Tomáš Veselý. Nikdo z tehdy
přihlášených nových členů nikdy předtím
karate ani nic podobného necvičil. Jinými
slovy naprostí začátečníci. Těchto pět jmenovaných to mělo změnit. Po pilném cvičení a
učení nových technik dne 19. června 2008
při oslavách výročí založení základní školy
v Zásadě Martin s Matyášem a Honzou v
bloku představujícím náš sportovní oddíl již
sami předváděli, co se naučili. 18.řijna jsme
odjeli do Prahy na seminář karate, při kterém
Matyáš, Honza, Martin, Tomáš i Jakub spolu

s dalšími složili své první zkoušky výkonnosti. Čas ubíhal a naši nováčci měli pokročit
dále. V měsíci listopadu, přesněji 13. Listopadu, uspořádalo naše sdružení pro své
členy 1. klubový přebor. Všichni zde měli
možnost vychutnat si atmosféru závodů se
vším, co k nim patřilo. Byl pozván i čestný
host závodů, jež byl p. Mgr. Petr Černý,
ředitel zdejší školy. O důvod víc předvést
to nejlepší co kdo uměl. Po předvedených
výkonech se v jednotlivých věkových kategoriích mezi ostatními závodníky umístili
Matyáš a Jakub na čtvrtých místech, Martin
na třetím a Honza na druhém místě. Medaile
závodníkům předával náš čestný host. Pro
většinu zúčastněných to byla první závodní
zkušenost a tím se posunuli k dalším cílům.
Na začátku roku 2009 jsme byli pozváni na
Hausnerův národní putovní pohár do Brna.
Zde nastoupili mezi našimi závodníky i Tomáš
s Jakubem. Tréma z prvních závodů před
cizími lidmi se podepsala na jejich výkonu
a ten na medailové pozice ještě nestačil. V

POUTĚ

sv. Prokopu a pouť se zde slaví o víkendu
po svátku sv. Prokopa (4. 7.), tj. druhý
červencový víkend.
Svatý Prokop se narodil kolem roku 980
v Chotouni u Kuřimi. Po vysvěcení na
kněze se vrátil do Čech. Zprvu se usadil
v jeskyni u řeky Sázavy, později si postavil
chýši, vymýtil les a na jeho místě začal s
pěstováním obilí. Kolem roku 1030 si ho
kníže Oldřich vyvolil za svého zpovědníka a
rádce. V roce 1032 založil klášter slovanské
liturgie. Zemřel roku 1053. Stal se prvním
českým světcem, kterého Řím oﬁciálně
uznal. Je patronem horníků. Jeho jméno
pochází z řečtiny a znamená průkopníka
nebo také toho, kdo razí cestu. Jak plynula
doba, měnila se i povaha a smysl poutí. Od
původního náboženského významu až po
dnešní zábavní charakter. Ke změně podoby přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci
všelidovou, které se zúčastňovaly všechny
společenské vrstvy.
Pouťová neděle ve vsi byla ve znamení
stánků, houpaček, kolotoče, střelnice a
chybět nesměly ani prodavačky kyselých
okurek. Místy zavítal na pouť i potulný varietní umělec a kartářka či planetářka. Pravý

Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Chodit na poutě bývalo dříve na
venkově zvykem, dokonce se dá říci, že se
chodit muselo. Lidé mívali v paměti poutní
neděle tak, jak šly za sebou, a nevynechaly
ani jednu. Poutníci byli mnohdy i více dnů
na cestě. Po cestě přespávali v hostincích,
ti chudší i pod širým nebem. Nezapomínalo se na ty, kteří se kvůli chatrnému zdraví
nebo stáří nemohli poutě zúčastnit. Poutníci
pro ně nakupovali svaté obrázky, růžence,
různé symboly jako olověné prstýnky (na
Svaté hoře) a jiné památky, které měly
připomínat pouť na svaté místo. Prodávaly
se i různé voskové napodobeniny lidských
údů. Pokud měl třeba někdo z rodiny, který
zůstal doma, nemocnou ruku, koupil mu
příbuzný napodobeninu z vosku a položil ji
na oltář.
Poutě neznamenaly pouze putování k
nějakému posvátnému místu, ale šlo i o
slavnost uctění památky světce, kterému
byl kostel zasvěcen. Například Anenská
pouť (na počest sv. Anny), pouť Prokopská
a další. Zásadská kaple je zasvěcena právě
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sobotu 21. března jsme se zúčastnili poháru
TKFS R. Soebajo v Praze. Zde již naši
zástupci obsadili medailová místa. Jakub s
Tomášem získali bronzové medaile a poháry.
16. května jsme jeli do Prahy opět. Na další
z řady seminářů. Zde Jakub s Tomášem
složili další zkoušku tech. vyspělosti a s
ní získali právo nosit pás žluté barvy. Se
začátkem školního roku 11. září 2009 při
předváděcí akci pro školu již hrdě vystupovali s nově získanými pásy. Na druhém
ročníku klubového přeboru 15.řijna si naši
závodníci rozdělili umístění a medaile takto.
Honza Němec zlato, Matyáš Benešovský s
Martinem Hejdukem bronz. Na tyto závody
byli pozváni rodiče závodníků. Na semináři
v Praze 24.řijna složili své druhé výkonnostní zkoušky Matyáš, Honza a Martin. Teď již
mělo žlutý pás všech pět jmenovaných. V
Praze 7. listopadu pořádali I. Kolo národního
poháru v karate. Zde získal Matyáš stříbrnou
medaili spolu s pohárem. Martin a Jakub
obsadili čtvrté místo a na medaili nedosáhli.
S koncem roku je v Praze pořádán Vánoční
pohár. I zde naši borci nechyběli. Dne 13.
prosince nastoupili na zápasiště a ve své
věkové kategorii se umístili následovně. Jan
Němec 1. místo, Matyáš Benešovský 2.
místo, Martin Hejduk místo třetí. V březnu
2010 tu bylo další kolo Hausnerova národního putovního poháru v Brně.
pokračování na straně 7
pouťový ruch vypukl teprve po nedělní mši,
tzv. „hrubé“, v místním kostelíku, při níž
býval kostel naplněn k prasknutí. Teprve
po ukončení „hrubé“ bylo slyšet hudbu a
střelbu ze střelnice. Všude vládl zvukový
chaos, do něhož zasahovaly ochraptělé
hlasy vyvolávačů a komediantů, oblečených
v pestrých šatech, lákajících k návštěvě a
shlédnutí jejich vystoupení. Děti obsadily
kolotoč a mládenci s děvčaty zas cukrářské
boudy, nabízející velká perníková srdce s
nápisy „Z lásky“ nebo „Z pouti“. Mládenci je
kupovali bez ohledu na cenu. Na ně totiž
měli šanci získat jiné – srdce děvčete. K
vesnické pouti patřila i odpolední veselice,
kam mířila místní chasa a kde se tancovalo
zpravidla až do rána.

PIVNÍ SLAVNOSTI
VE VRŠÍCH 20. – 22. 8. 2010
20. 8. 2010 od 20:00 hodin Kapelníci
21. 8. 2010 od 15:00 hodin DJ Hawai
(+ soutěže pro děti)
od 20:00 hodin Rošáda (pražská hudební
skupina)
22. 8. 2010 od 15:00 hodin
odpoledne na lidovou notu (dechová hudba)
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Volby

OBČANÉ.CZ

5

0,92%

TOP 09

120

22,26%

Věci veřejné

56

10,38%

KDU-ČSL

17

3,15%

-

-

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

6

1,11%

KSČaM

39

7,23%

Strana zelených

4

0,74%

ČSSD

82

15,21%

Suverenita-blok J.Bobošíkové

15

2,78%

NÁRODNÍ PROSPERITA

1

0,18%

Česká pirátská strana

7

1,29%

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

-

-

Dělnic.str.sociální spravedl.

9

1,66%

Str. Práv Občanů ZEMANOVCI

21

3,89%

Strana svobodných občanů

-

-

-

-

157

29,12%

Konzervativní strana

v Zásadě
Z celkového počtu 733 voličů přišlo volit
542 obyvatel (73,94%). Platných hlasů bylo
odevzdáno 539 (2 hlasy neplatné, 1 obálka
nevhozená do urny), či-li 99,63% platných
hlasů.

STOP

ODS

Volby v blízkém okolí
Obec,
počet voličů celkem
účast v %
OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzerv.strana
KSČaM
ČSSD
NÁRODNÍ PROSPERITA

Loužnice
169
78,70%

Držkov
467
66,38%

Jílové
171
63,16%

Radčice
153
77,78%

Pěnčín
1459
66,62%

V.Hamry
2188
56,58%

Plavy
825
60,24%

Tanvald
5403
55,51%

Žel. Brod
5157
65,60%

Jabl. n. N.
36 104
62,50%

-

-

-

-

5 hl.

20 hl.

2 hl.

14 hl.

11 hl.

52 hl.

14 hl.

52 hl.

7 hl.

4 hl.

137 hl.

139 hl.

48 hl.

368 hl.

320 hl.

2873 hl.

-

-

-

-

1 hl.

3 hl.

-

3 hl.

-

24 hl.

5 hl.

36 hl.

26 hl.

19 hl.

135 hl.

138 hl.

46 hl.

381 hl.

252 hl.

1830 hl.

16 hl.

51 hl.

22 hl.

23 hl.

141 hl.

272 hl.

113 hl.

667 hl.

567 hl.

3898 hl.

-

-

-

-

2 hl.

1 hl.

1 hl.

2 hl.

7 hl.

15 hl.

Sdruž.pro rep.-Rep.str.Čsl.

1 hl.

1 hl.

-

-

3 hl.

8 hl.

4 hl.

14 hl.

25 hl.

52 hl.

Str. Práv Občanů ZEMANOVCI

6 hl.

11 hl.

2 hl.

5 hl.

48 hl.

45 hl.

24 hl.

151 hl

107 hl.

740 hl.

STOP

-

-

-

-

1 hl.

-

-

-

3 hl.

3 hl.

33 hl.

71 hl.

21 hl.

34 hl.

196 hl.

203 hl.

78 hl.

408 hl.

1018 hl.

4884 hl.

KDU-ČSL

5 hl.

4 hl.

-

2 hl.

4 hl.

17 hl.

4 hl.

42 hl.

72 hl.

217 hl.

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

1 hl.

2 hl.

1 hl.

1 hl.

3 hl.

7 hl.

3 hl.

27 hl.

22 hl.

121 hl.

Strana zelených

8 hl.

3 hl.

2 hl.

5 hl.

20 hl.

18 hl.

5 hl.

36 hl.

68 hl.

536 hl.

Suverenita

6 hl.

17 hl.

7 hl.

3 hl.

43 hl.

53 hl.

15 hl.

143 hl.

117 hl.

860 hl.

-

2 hl.

-

1 hl.

12 hl.

11 hl.

8 hl.

79 hl.

32 hl.

301 hl.

Dělnic.str.soc.spr.

3 hl.

5 hl.

1 hl.

-

9 hl.

37 hl.

13 hl.

70 hl.

34 hl.

243 hl.

Strana sv.občanů

2 hl.

5 hl.

2 hl.

-

5 hl.

6 hl.

1 hl.

14 hl.

24 hl.

140 hl.

32 hl.

50 hl.

16 hl.

22 hl.

201 hl.

249 hl.

131 hl.

560 hl.

672 hl.

5618 hl.

TOP 09

Česká pirátská strana

ODS

Chcete u vás doma hostit
zahraničního studenta?
Každoročně k nám do Čech přijíždí
prostřednictvím neziskové organizace
AFS Mezikulturní programy cca 50
středoškolských studentů ze všech koutů
světa. Chodí na české střední školy a bydlí
v českých hostitelských rodinách. Mají tak
příležitost seznámit se s naší českou kulturou a rodiny zase získávají nového člena a
kamaráda v jedné osobě. Zároveň se také
mohou mnohému přiučit - nejen jazyk, ale
i kulturní zvyklosti dané oblasti. Zahraniční

www.zasada.cz

student přináší rodině i pohled zvenku, což
mohou rodiny ocenit jako výbornou zpětnou
vazbu. Často taky začnou žít aktivněji, berou
studenta na výlety po krásách naší země,
více sportují a navštěvují různé kulturní akce.
A co je důležité – začnou většinou žít více
„pohromadě“.
Studenti zde žijí 3-10 měsíců a většina z
nich, hlavně těch dlouhodobějších, se
naučí mluvit celkem obstojně česky. Každý
student i hostitelská rodina má v AFS svou

kontaktní osobu, na kterou se může s
čímkoli obrátit a stejně tak i AFS kancelář
zajišťuje neustálou podporu. Rovněž tak
naši nadaní studenti mohou prostřednictvím
AFS studovat v zahraničí.
Pokud by Vás a Vaši rodinu hoštění
zahraničního studenta zajímalo, neváhejte
a podívejte se na naše webové stránky
www.afs.cz
Studenti se na Vás už těší :o)
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FOTBAL ZÁSADA
sport | kultura | zábava
Tentokrát musím začít nemilou fotbalovou novinkou. Z důvodu malého zájmu a slabého ročníku
našich dorostenců byl fotbalový oddíl donucen
pro další sezónu podzim 2010 nepřihlásit krajskou soutěž dorostu. Naši junioři budou nadále
působit v mužstvu A a B dospělých. Poslední
jarní část soutěž byla velice těžká, především
kvůli negativnímu přístupu hráčů dorostu. Hlavní
poděkování za veliké úsilí po stránce časové i
ﬁnanční zaslouží trenér M. Šrajbr, který v tomto
nelehkém období dokázal dovést tým i k několika
vítězným zápasům.
Dále bych chtěl pokračovat o něco radostněji
a opět připomenout několik akcí pořádaných v
našem areálu.
V březnu, a to 20., jste mohli ochutnat vynikající
pečená kolena, uzený jazyk a spoustu dalších
dobrot, které tentokrát připravil mistr kuchařského
umění pan Luboš Vébr. Již od dopoledních hodin se celým areálem linula nezapomenutelná
vůně a věřím, že všichni, kteří přišli, některou z
připravených dobrot ochutnat, byli spokojeni.
Jak se již stalo tradicí, čas od času naši hospůdku
navštíví, zazpívá v ní, zahraje a vytvoří vynikající
náladu pornofolkový zpěvák Hustej Wimpy. 26.3.
však nepřijel pouze hrát a zpívat, ale především
pokřtít nové CD pro rok 2010. Křest neproběhl,
jak bývá zvykem, šampusem, ale oblíbenou
zelenou. Dobrá nálada a jadrné texty zněly až do
ranních hodin.
Poslední březnovou akcí byla soutěž o nejlepší
bramborový salát. Atmosféru soutěžního večera
doplnila všem známá hudební skupina Kapelníci. Ze šesti vzorků přinesených salátů měla
za úkol vybrat sedmičlenná porota tři nejlepší.
Ochutnávalo se, porovnávalo a nakonec vítězné
první místo putovalo do sousední vesnice, a to
na Hamrska. Druhé místo získal místní Roman
Šimánek a třetí místo též místní Alena Vávrová,
která nám prozradila, že recept pochází od
Mnichova Hradiště. Všichni výherci byli odměněni
hodnotnými cenami.
Začátek dubna jsme pojali jako přípravu na jarní
fotbalovou sezónu. Krom údržbových prací,

natírání, sekání trávníku, natahování sítí jsme se
také pustili do částečné rekonstrukce oplocení
našeho areálu. Tímto chci poděkovat všem, kteří
se na těchto pracích podíleli.
O víkendu, 2. a 3. dubna, proběhl DÁMSKÝ
a PÁNSKÝ klub. Páteční večer patřil pouze
dámám, všichni muži měli vstup do fotbalové
hospůdky zakázán. Dobrou zábavu zpestřil od
22.hodiny travestita svým vystoupením. Pánové
pojali svůj klub trošičku jinak, členové zaplatili
vstupní poplatek a odměnou jim byla profesionální obsluha nahoře bez. O půlnoci se dočkali
i překvapení v podobě striptýzu. Obě akce se
mimořádně vydařily a věřím, že pro úspěch je
zase někdy v budoucnu zopakujeme.
Ani v dubnu jsme nemohli zapomenout připravit
něco dobrého k snědku, a tak 9. 4. proběhl Italský večer. Jídelní lístek byl plný různých druhů
pizzy, těstovin a italských omáček. Pochutnali si
nejen dospělí ale i děti.
16. 4. proběhla v naší hospůdce poprvé degustace vín z vinařství Petr Skoupil. Profesionální
degustaci vedl spolumajitel ﬁrmy Tomáš Čapek.
Krom samotné degustace jsme se během
večera dozvěděli i spoustu nových informací z
oblasti vinařství a o vínech samotných. Degustovalo se pět druhů červeného a pět druhů bílého
vína. V závěru večera si mohli všichni zúčastnění
zakoupit vína přímo od výrobce.
Samozřejmě nezapomínáme ani na naše
nejmenší, a proto jsme předposlední dubnový
víkend věnovali právě jim. Počasí nám přálo,
a tak mohl divadelní soubor zahrát pohádku
O červené Karkulce venku přímo pod širým
nebem. Děti byly nadšené, tleskaly a jásaly a
některé dokonce plakaly, když vlk sežral babičku.
Myslím, že pohádka se líbila nejenom dětem ale
i dospělým.
Pálení čarodějnic proběhlo letos opět na zásadném hřišti. Průvod se shromáždil v 19:30 u textilu, odkud v čele s tradiční čarodějnicí za doprovodu hasičského auta SDH Huť prošel vesnicí
směrem k fotbalovému hřišti. Jak se již stalo
zvykem, každé dítě, které přineslo namalovaný

obrázek čarodějnice,dostalo malou odměnu.
I letos jsme zapalování hranice, její hlídání a
hašení přenechali profesionálům a byli jsme
rádi, že díky jejich včasnému zásahu nedošlo k
rozšíření ohně k blízkému stanu. Tímto bych velice rád poděkoval veliteli SDH Huť panu Luboši
Kunderovi. Celému večeru dodávala atmosféru
hudební skupina Bright Six, která se tímto vystoupením rozloučila se svým slovenským hráčem
a kamarádem, GABO se vrací na Slovensko. Po
celý večer si děti mohly prohlížet hasičské auto a
vyzkoušet si i hasičskou přilbu.
Po úspěšné loňské recesistické KSČ párty jsme
se rozhodli uspořádat letos její II. ročník. Pro větší
zájem účastníků se začátek párty přesunul z fotbalové hospůdky do středu obce. V podvečer
se shromáždil průvod alegorických vozů v čele s
traktorem, který na valníku vezl účastníky s transparenty a mávátky. Průvod doplnila i dobová
vozidla VB,motocykl VB,tatra 613 a jiná. Průvod
prošel obcí k fotbalovému hřišti, kde recesistické
oslavy probíhaly do ranních hodin.
Jednou z nejdéle připravovaných a velmi
náročných akcí byl Festival jadrné češtinyPORNOFEST. Po několika letech se nám podařilo
zorganizovat setkání největších osobností tohoto
hudebního žánru. Druhý květnový pátek se na
pódiu našeho areálu objevili bok po boku mistr
Záviš, Hustej Wimpy a legendární kapela z Brna
Morčata na útěku. Přestože nám počasí nebylo
ani trochu nakloněno, celá akce se vydařila a budeme na ni všichni dlouho vzpomínat.
V květnu jsme též uspořádali zájezd do Prahy na
Ondrášovka cup, kde jsme fandili Jablonci, který
změřil své síly při zápase s Plzní. Atmosféra na
stadionu i v autobuse byla jednoznačně fotbalová.
I letos jeden z turnajů minižáků v kopané byl
uspořádán na našem trávníku. Brzy ráno se
sešlo 8 mužstev, která do odpoledních hodin bojovala o první tři místa. Hrálo se na dvou
malých hřištích ve dvou skupinách. Poslední zápasy byly velice bojovné,šlo totiž o umístění. Naši
nejmenší nezískali v tomto turnaji i přes všechnu
svoji bojovnost medailové místo, ale skončili na
krásném 7.místě. Každý hráč turnaje obdržel
odměnu,každý tým ovocný balíček a první tři
mužstva medaile.
pokračování na straně 7 X

Autobusové spoje ze Zásady
Směr Jablonec n.N. ( zastávka hostinec),
linka 851 všední dny: 4:54, 5:55, 7:02, 9:02, 11:02, 13:02, 14:32, 15:02, 16:02, 18:02, 20:00. SO, NE, svátek: 8:02, 13:02, 14:02, 18:02, 20:02.
Směr Železný Brod (zastávka hostinec)
všední dny, linka 851: 5:48, 6:48, 8:48, 10:48, 12:48 (do Semil), 14:14 (+ přestup v Držkově), 15:07, 15:49 (do Jirkova), 16:49, 18:29. SO, NE, svátek: 9:39,
13:04, směr Železný Brod (zastávka hostinec), všední dny (linka 852): 14:09.
Směr Tanvald (zastávka křižovatka)
všední dny, linka 852: 5:12, 5:52, 7:12, 11:12, 13:12, 15:12, 16:12, 17:12, (linka 851 od Jablonce)20:49. SO, Ne, svátek: 7:45 a 16:49 (linka 851 od
Jablonce). Směr Tanvald (zastávka Zbytky) všední dny mimo prázdnin a svátků (linka 852): 7:36, 13:42.
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OHLÉDNUTÍ ZA CESTOU
K MEDAILÍM ŽÁKŮ
ZÁSADSKÉ MASARYKOVY
JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY | pokračování

Tak jsme 19. března vyrazili. Naši závodníci
Honza, Matyáš a Tomáš bojovali, jak nejlépe
uměli. Na medaile to ve velmi silné konkurenci
nestačilo. 28. března byl další ročník poháru
R. Soebajo opět s účastí našich závodníků. Při
rozdělování medailí nemohli chybět. Matyáš
spolu s Jakubem stříbrná pozice, Honza s
Tomášem bronzoví a Martin čtvrtý. Zatím poslední vystoupení bylo 29. května na pražském
poháru karate. Na těchto závodech poprvé
naši závodníci nastoupili kromě kategorie kata
jednotlivce i do dalších dvou a to kata družstev
a jiuo ippon kumite. Ani v nových disciplínách
se neztratili. Družstvo ve složení Honza, Martin a Matyáš obsadilo ve své věkové kategorii
první místo. Družstvo, v němž byl Jakub, získalo
místo druhé. V disciplíně kata jednotlivci obsadil
Matyáš 1. místo spolu s Honzou, Tomáš s Martinem místo čtvrté. V disciplíně kumite získali
medaile všichni naši zástupci. Byla to úspěšná
tečka za tříletým cvičením. Věřme, že jim elán
vydrží a třeba se k nim přidají i další. Když oni
dokázali z ničeho se vypracovat k takovým
výsledkům, dokážou to i jiní. Pokud vás příběh
pěti žáků zdejší základní školy zaujal, můžete
se na podrobnosti, mnoho fotograﬁí a další
činnost nejen jich, ale i ostatních členů sdružení
Bonsai s.p.a.b.u., podívat na webové stránky
w w w . b o n s a i . w e b o v k a . e u , nebo se přijít
podívat do tělocvičny přímo. V září otvíráme
nábor, kde jsou všichni vítáni.

pokračování

Těší se na vás sensei Miroslav Dušek a členové
Bonsai karate Zásada

FOTBAL ZÁSADA
sport | kultura | zábava
Poslední květnovou pořádanou akcí v našem
areálu byl DĚTSKÝ DEN. Letos nám počasí
přálo o trochu více než loňský rok a tak si i dětí
přišlo zasoutěžit opravdu hodně. Po celém
fotbalovém hřišti bylo rozmístěno 20 stanovišť
s úkoly. Po splnění všech úkolů čekala na
každého odměna.Mezi nejoblíbenější úkoly
patřilo střílení ze vzduchovky,chození na chůdách
a slalom s míčem.Závěrem bylo uspořádáno
přetahování lana kterého se nakonec krom dětí
zúčastnily i maminky proti tatínkům.Nechyběla
ani soutěž o nejlepšího střelce na branku. Děti
byly spokojené a hrály si v areálu až do večera.
18.6.
využila společnost Preciosa náš
areál
pro
odpolední
fotbalový
turnaj

www.zasada.cz

neregistrovaných
mužstev.
Samozřejmě nechyběla pečená
kýta a náladu doplnila hudební skupina Kapelníci. Konec
školního roku opět letos patřil
bývalým studentům-dnes již
inženýrům z Prahy, kteří opět
přijeli na sportovně kulturní víkend na naše fotbalové hřiště. Parta asi 90 lidí stanovala od
pátečního odpoledne do neděle v areálu FK,
kde se věnovali jak sportovním činnostem (fotbal, volejbal..),tak i kulturním. V pátek večer jim
přijel zahrát a zazpívat všemi oblíbený Hustej
Wimpy. Samozřejmě nechybělo ani grilované
prasátko, pečená kýta a spousta dalších dobrot
od místního řezníka Jardy
Rydvala.
Závěrem bych vás rád
v krátkosti informovat o
ﬁnanční situaci v našem
oddílu z pohledu příjmů
a výdajů. V jarní části
sezóny jsme utratili v
areálu za sekání, PHM
a hnojivo částku 18
600,- Kč a dále 8 325,Kč za opravu traktůrku.
Na hřišti v Zásadě se
za jarní sezónu odeh-

rálo 19 domácích zápasů, za které byla delegovaným rozhodčím vyplacena částka ve výši
22 500,- Kč. Poslední nemalá investice 32
650,- Kč ,jíž jsme museli vynaložit, byla na rekonstrukci hlavní hrací plochy-trávníku, a to v
podobě provzdušnění a zapískování celé hrací
plochy. Na hrací plochu bylo rozvezeno 27 tun
písku. Od Fotbalového svazu jsme obdrželi do
dnešního dne dotaci pouze 10 000,- na ﬁnancování oddílu. Zde je jasný pohled, kolik stojí jarní
část sezóny tří mužstev dospělých a jednoho
týmu minižáků. Po součtu všech větších výdajů
se dostaneme nad částku 80 000,-Kč. Dále
chci poděkovat všem, kteří zdarma chodí do
naší fotbalové hospůdky do služby. Také všem
našim partnerům, kteří jako sponzoři pomáhají
k zajištění chodu areálu. Jsem přesvědčen, že
dokážeme areál i nadále udržet na velice dobré
úrovni, jak pro kulturní, tak i sportovní aktivity.
Jsem velice rád, že areál slouží široké veřejnosti
i naší ZŠ.
Miroslav Princ-předseda oddílu
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Mateřská škola – pokračování
Přiblížil se konec roku a s ním i poslední výlet naší MŠ. Letos jsme s dětmi
navštívili zámek Lemberk a na jeho nádvoří

starat o koně a kozy.
Úplnou tečkou za letošním školním rokem
bude „loučení se školáky“, které plánu-

Co dodat závěrem? Snad jen
mateřská škola je opravdu –
zábavy.
Prostřednictvím Zásadského
bych chtěla poděkovat všem

to, že naše
školka plná

jsme vzhlédly pohádku “Princ Bajaja”. Po
představení si děti mohly vyzkoušet praní
na valše, rytířskou přilbu, mletí obilí anebo
lámání a česání lnu. Dále se dozvěděly,
jak se dříve žilo na zámku a jak se správně

jeme uskutečnit v Beranech v posledním
červnovém týdnu. Děti tam čeká spousta
her, soutěží, legrace, ale také stezka odvahy, „malá maturita“, „pasování na školáka“,
opékání buřtů, diskotéka…

babičkám, přátelům MŠ, a celému personálu naší MŠ za jejich velikou ochotu
pomáhat při přípravě akcí pro naše děti.
Mockrát děkuji.
Ředitelka MŠ Marie Zurčínová

zpravodaje
maminkám,

Základní škola – čím jsme prošli

V dubnu jsme obdrželi potěšující zprávu.
Každá ze tříd, která se zúčastnila soutěže
vyhlášené ﬁrmou JABLOCOM, dostane za
úspěšné vyřešení jeden mikroskop s LCD
displejem.
V dubnu žáci 5. třídy obsadili v oblastním
přeboru škol ve vybíjené pěkné 3. místo.
Přebor se konal v ZŠ Mozartova v Jablonci
n. N.

Duben byl pro nás ještě více úspěšným
měsícem. Družstvo zdravotníků (ve složení
Jakub Liška - nehrající kapitán, Lucie Nývltová, Natálie Linhartová a Tereza Hozdová)
vyhrálo mezinárodní soutěž Euroregionu
Nisa “Uczę się bezpiecznie żyć”. A to není
všechno. Další družstvo ve složení (Petr
Černý - nehrající kapitán, Karolína Nowá,
Martin Hejduk a Zuzana Sudková) bylo
čtvrté. Jsme na naše mladé záchranáře
moc pyšní a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a obce.
Den Země si děti z první a druhé třídy
připomněly na besedě s panem Čížkem,
zástupcem držkovských myslivců. Moc mu
děkujeme za krásné a poutavé vyprávění a
trofeje, které přinesl dětem ukázat.
Soutěže o postup do celostátního kola o
Helpíkův pohár v Jablonci nad Nisou se
letos zúčastnila dvě družstva. Dívčí družstvo
(Zuzka Sudková a Kája Nowá) vyhrálo a

postoupilo
do Jeseníku!
Blahopřejeme.
Chlapecké
družstvo (Martin Hejduk a
Marek Cón)
bylo patnácté.
Když uvážíte,
že v Jablonci
soutěžilo 34
družstev
z
celého kraje,
je i to úctyhodný výkon. Blahopřejeme i jim.
V celostátním kole se družstvo naší školy
umístilo na 7. místě. Oběma družstvům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a
instruktorovi M. Gorčíkovi za to, že je tak
vzorně připravil.

Žáci 5. a 6. třídy v květnu odjeli na týdenní ekologicko-výchovný program do STŘEVLÍKU
(Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje).
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