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ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
první sněhové vločky nám spadly už v listopadu
a vlády nad krajinou se ujala zima. Blíží se nám
vánoční čas a s ním pomalu i konec letošního
roku.
Ohlédnu-li se za letošním rokem, mohu říci
s klidným svědomím, že i rok 2019 byl pro náš
městys z pohledu rozvoje poměrně úspěšný.
Několik projektů se podařilo zaﬁnancovat z dotačních titulů, některé jsme uhradili z vlastních
zdrojů. Podařilo se nám doplatit úvěr, který jsme
si vzali na začátku minulého volebního období
na zbudování posledního významného kusu
kanalizace, a v tuto chvíli máme obec bez zadlužení, v dobré ﬁnanční kondici, připravenou
k dalším investicím. Z významnějších projektů,
které se podařilo v letošním roce uskutečnit,
bych jistě ráda zmínila výstavbu nového multifunkčního hřiště u Masarykovy základní školy,

další prodloužení vodovodu k novým parcelám
v lokalitě pod Preciosou Ornelou nebo pořízení zahradních kompostérů. První přístřešek na
kontejnery pro tříděný odpad již stojí, nová autobusová zastávka u školy také a v zastávkách
máme díky novým nástěnkám i čitelné jízdní
řády. Přes zimní období se budeme věnovat
dokončení projektu plynoﬁkace další části obce,
přípravě projektů prodloužení dvou částí kanalizace, dalším krokům v projektu domova pro
seniory a dokončení projektu pro záložní zdroj
vody u vodojemu. Věřím, že společnými silami
se nám podaří v příštím roce naši obec opět
trošku vylepšit. Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům úřadu za dobře fungující kolektiv,
zastupitelům za jejich odvedenou práci a také
všem občanům, kteří mi svými náměty a připomínkami pomáhají v práci. Velký dík patří také
zástupcům všech místních spolků, kteří udržují
naši obec živou po stránce kultury, sportu a myslivosti.
Andrea Princová – starostka

Vánoce jsou svátky klidu, lásky, vzájemného porozumění a hlavně času pro
společná setkání protkaná vůní cukroví a září nazdobeného stromečku.
Přeji vám jménem svým i jménem všech zastupitelů a zaměstnanců úřadu
krásné a poklidné prožití svátků vánočních a v novém roce 2020 hlavně
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Andrea Princová
starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILUJÍCÍ SPOLUOBČANÉ
Jaroslava Konopková (89)
Eva Beldová (83)
Josef Krejčí (83)
Jiří Belda (82)
Josef Krykorka (80)
Jiří Šída (96)
Věra Kopalová (83)
Bohumil Lhota (81)
Pavel Novotný (75)
Jarmila Kozlovská (89)
Hana Bohdalová (87)
Vladimír Svárovský (75)
Všem jubilujícím spoluobčanům
srdečně gratulujeme a přejeme především
hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti
a elánu do dalších let.
ZVONĚNÍ PŘI ÚMRTÍ
Tomáš Farkaš 777 052 876
Petr Jareš 608 521 960

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
HS ZÁSADA
Valná hromada vlastníků pozemků, kteří jsou
členy Honebního společenstva Zásada, se koná
14.2.2020 v 17 hodin v zasedací místnosti
ÚM Zásada.
Na programu je zpráva honebního výboru o
činnosti v r. 2019, zpráva o hospodaření v r.
2019, informace o dohodě s HS V.Hamry II-Plavy, seznámení vlastníků pozemků s činností
MS Zásada a návrhy a připomínky účastníků k
činnosti HS Zásada.
Ing. Miloslav Bohdal – honební starosta

Nepřejete-li si, aby bylo Vaše jméno či jméno Vašeho blízkého zveřejněno ve společenské kronice? Kontaktujte ÚM Zásada telefonicky na čísle 483 385 188 či osobně nebo elektronicky e-mailem:
starostka@zasada.cz, sekretariat@zasada.cz . Naopak přejete-li si ve společenské kronice zpravodaje zveřejnit významnou událost (ať již v podobě jubilea, narození dítěte, výročí svatby, blahopřání k
životní události), využijte výše zveřejněných kontaktů či e-mailu redakce. Mimořádné krátké příspěvky či doplnění textu článku lze po včasné dohodě (do uzávěrky) dodat o pár dnů později. Kontakt:
zasadskyzpravodaj@seznam.cz. Pamatujte, zpravodaj vychází pouze čtyřikrát ročně. Dodržujte včasné dodání příspěvků, aby nedošlo k pozdnímu vydání zpravodaje. S Vašimi příspěvky se dále pracuje.
Fotografické přílohy posílejte pokud možno samostatně (samozřejmě nikoliv ve špatné kvalitě a velmi nízkým rozlišení).
Uzávěrka zpravodaje 01/2020: pátek 28.2.2020
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Vážení a milí Zásaďáci!
Blíží se konec roku a já bych Vám chtěla jménem Spolku Huť pro život opravdu moc poděkovat za srdečné a velmi přátelské vztahy, které mezi
námi panují. Velmi si vážíme podpory, které se nám v Huti dostává Vaší účastí na našich společenských akcích, ať už je to tradiční „Masopust“, „Posvícení“, „Rodinný bál“ a v čase předadventním i na našem „Jarmarku“ s „Dočasnou kavárnou“. Účast přespolních je pro nás velmi potěšující a rádi
Vám oplácíme návštěvou na nejrůznějších akcích v Zásadě a i možností našeho stánku na Vaší pouti. Jsme šťastní, že i na venkově to žije, že zde žijí
šikovní a pracovití lidé, kteří nehledí na vlastní prospěch, ale záleží jim na spokojeném a veselém životě občanů. Moc Vám fandíme a přejeme všem
ZDRAVÍ, ZDRAVÍ a ještě ZDRAVÍ!!! Samozřejmě přejeme i nové nápady a spokojený aktivní život. Milí sousedé - ještě jednou - velký dík.
Za Spolek Huť pro život: Marie Halodová

LISTOPADOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 6.11.2019 přivítala paní starostka
Andrea Princová čtyři maličké občánky naší
obce. Děti ze zásadské mateřské školy oživily slavnostní okamžik krásnými básničkami

a písničkami s mateřskou tématikou. Jako vždy
byly budoucí předškoláci z mateřinky vzorně
připraveni. Milé děti, mnohokrát děkujeme za
snahu a píli a pásmo plné krásných básniček

a písniček. Další poděkování patří rodičům,
kteří se na úřad s miminky dostavili a umožnili
místnímu úřadu svoje ratolesti přivítat.
Text a foto: Vendula Balatková

Fotoarchiv: Děti z MŠ Zásada před a při vystoupení s paní starostkou v pozadí. Rodiče s dětmi při vítání občánků. Společná fotograﬁe vítaných dětí
s rodiči a sourozenci. Dole (zleva): Ondřej Číla s rodiči, Ella Hloušková s rodiči, Jiří Kottvald s rodiči, Nela Vinšová s rodiči.
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CO NOVÉHO, ŠKOLO?
Do naší školy nastoupilo v září 168 žáků, z toho
bylo 19 prvňáčků.
Po dlouhé době jsme sehnali pana školníka
i perfektní uklízečku, a tak máme jeden problém vyřešen.
Přes prázdniny vznikl také spojovací chodníček

od čekárny autobusu přímo k šatnám.
Připravujeme vánoční dílničky.
Děti ze školní družiny se mohou na jaře těšit na
novou vahadlovou houpačku, která byla pořízena z prostředku školy a sponzorského daru.
Do dvou tříd byl pořízen dataprojektor a dva

notebooky na zkvalitnění výuky.
Přejeme všem rodičům a žákům klidné a radostné vánoční svátky.
Foto a text: Mgr. Václav Horáček
ředitel školy

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ZÁSADĚ VÁS ZVE NA VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
12.12.2019 od 15:00 do 17:00 hodin ve škole V 15:00 hodin zahájení ve vestibulu školy. Čeká na Vás příjemná předvánoční atmosféra, tvůrčí dílny
a příjemné posezení v naší kavárničce. Těšíme se na viděnou.

KROUŽEK ZDRAVOVĚDY
V pátek 15.listopadu k nám na kroužek zdravovědy v MZŠ zavítal vážený host - pan Michael
Georgiev, DiS., mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje.
Pan Georgiev je nejen mluvčí, ale také zkušený záchranář s desetiletou praxí ve výjezdu
a dispečer operačního střediska.
Na úvod celé besedy poděkoval a pochválil
žáky za zájem o první pomoc a skvělé výsledky

ve zdravotnických soutěžích. Netajil se tím, že
je velmi potěšen a překvapen z počtu dětí na
našem kroužku.
Povídání s ním bylo opravdu zajímavé. Ochotně a pohotově nám odpovídal na všechny
otázky, které jsme měli pečlivě připravené. Také
se podělil o své příjemné i nepříjemné zážitky
z praxe. Porod mimika v sanitce nebo resuscitace člověka na lešení ve výšce 20 m nad zemí

jsou opravdu nevšedním zážitkem.
Pan Michal Georgiev, DiS. nám jménem Zdravotnické záchranné služby přislíbil náklonnost
a maximální podporu v našem počínání. Už
nyní se s dětmi těšíme na exkurzi na základně
výjezdového střediska v Jablonci nad Nisou
a leteckého střediska v Liberci.
Fotoarchiv a text: Lenka Havrdová, DiS
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AED NA KROUŽKU ZDRAVOVĚDY
Vzhledem k tomu, že ze statistik Evropské resuscitační rady vyplývá, že použitím laického
deﬁbrilátoru AED při resuscitaci člověka se
obrovsky zvyšuje šance na jeho přežití oproti
resuscitace bez něho, oslovila jsem paní starostku Andreu Princovou s prosbou, zda by ÚM

Zásada náš kroužek podpořil a poskytl nám
ﬁnanční příspěvek na zakoupení tréninkového
deﬁbrilátoru. Vzhledem k tomu, že u nás v Zásadě máme skutečné AED ve sportovním areálu SK Zásada, považuji také za vhodné, aby se
naši malí záchranáři naučili, jak funguje, a nevá-

hali AED v případě potřeby použít. Tréninkový
deﬁbrilátor jsme získali a tímto moc děkujeme
vedení obce za tak skvělý a smysluplný dárek.
Fotoarchiv a text: Lenka Havrdová, DiS

CO NOVÉHO, ŠKOLKO?
Čas nám ubíhá mílovými kroky. Vždyť teprve
nedávno jsme zmiňovali začátek školního roku
a první zážitky v mateřince a nyní už začínáme
zpívat koledy.
Malí kamarádi si pěkně zvykli na prostředí mateřské školy a těší se spolu s námi na nové zážitky, které mateřinka nabízí.
A tak se pojďme podívat trochu zpátky, co
všechno jsme už prožili.
Podzim vzal pořádně za kliku a úroda zeleniny
na zahradě paní učitelky Kozlovské už čekala na naše malé zahradníky. Řepu a mrkvičku
děti sklidily a pochutnaly si na vitamínech.
A protože na takové pořádné pochroupáníčko
je důležitý zdravý chrup, přijela k nám budoucí
paní zubařka, aby dětem vysvětlila a ukázala,
co taková péče o zdravé zoubky obnáší.
Pojďme však dál. Děti dostaly pozvání k paní
Hanzlíkové, aby se podívaly na stříhání oveček.
Dozvěděly se spoustu věcí - co ovečky potřebují a co všechno je nutné při chovu oveček
vědět. Moc za pozvání děkujeme a běžíme zas
vstříc dalším poznáním a zážitkům.
A za jakým dalším právě vyrážíme? Rychle,
rychle nasedat a jedem. Kam? No přeci do Botanické zahrady v Liberci! Panečku, těch kaktusů, barevných rybiček, cizokrajných rostlin
a ukřičených papoušků, kteří nám zrovna
ukazují, jak postavit hnízdo pro ptačí rodinku.
Zubatý krokodýl se vyhřívá s kamarádkami žel-
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vami, ale už je pomalu čas na návrat.
Nesedíme však dlouho na místě, tentokráte jedem za pohádkou. V kině Alfa v Desné na nás
čekala maňásková pohádka O Jácíčkovi.
V listopadu přivítaly nejstarší děti spolu s paní
starostkou Andreou Princovou maličká roztomilá miminka u příležitosti Vítání občánků na
úřadu Městyse Zásada. A zase ten neúprosný

čas… Před nedávnem jsme zpívaly a recitovaly jim samotným, když si ještě hověla jako
mrňousci v náručích svých maminek a nyní už
jsou z nich tak šikovné a samostatné děti.
Šikovnost našich dětí prověřila i paní Havrdová, která nám ve školce uspořádala kurz první
pomoci s medvědem Edou. Dozvěděly se tolik potřebných informací. Už si pamatují číslo
záchranky, vědí, jak zavázat ránu, co udělat
v případě úrazu. Všichni si vyzkoušeli masáž
srdíčka medvěda Edy. Dětem se kurz moc líbil
a my moc děkujeme.
A protože se pomalu blíží ty nejkrásnější svátky
v roce, svátky vánoční, vydali jsme se do zásadské sokolovny podívat na výstavu krásných
betlémů. Dětem se výstava moc líbila a paní
Rydvalová nám na rozloučenou zazpívala zásadskou koledu. Děkujeme.
Nastal čas zimních kabátků, čepiček a bot. Počasí nám nastavuje svou studenější tvář a rodiče už doma s dětičkami vytváří klíče a klíčky. Na
copak? Přece musíme společně se skřítky zamknout les, aby se mu pěkně odpočívalo a mohl
nabrat síly na příští jaro. Ale to je ještě daleko
před námi. Tak nebudeme předbíhat a budeme se těšit na to, co nám přinesou další dny.
Přejeme vám krásné podzimní a zimní dny
a těšíme se opět na shledanou.
Bc. Šárka Šípošová
Fotoarchiv MŠ Zásada
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VÝSTAVKA BETLÉMŮ V ZÁSADĚ

V listopadu (v době 8. - 17.11.2019) proběhl
na velkém sále zásadské sokolovny již čtvrtý
ročník výstavy betlémů. Hlavní organizátorkou
i duší předvánoční akce byla paní Eva Rydvalová, která provázela návštěvníky sálem sokolovny a odpovídala na jejich případné dotazy.
V duchu jsem si říkal: „Co je nového proti loňsku? Jaký je pro návštěvníky motiv, aby opět
přišli?“ Výstavu jsem navštívil hned první den
dopoledne a strávil jsem tam téměř dvě hodiny. Během této doby výstavu navštívili další
4 lidé a následně i škola se školkou z Hamrsek

(školáci i předškoláci s doprovodem).
Mile jsem byl překvapen právě těmito dětmi
z hamrské „škološkolky“, které zazpívaly paní
Rydvalové koledu. Písní podtrhly s betlémy
spojenou atmosféru blížících se Vánoc. Paní
Rydvalová dětem na oplátku zazpívala speciﬁckou zásadskou písničku, která vehnala
úsměv do tváře nejenom dětem. Dobrá nálada
je to hlavní, co se nikdy neomrzí.
V průběhu mé návštěvy jsem zaregistroval
určité změny proti loňsku. Všiml jsem si, že
některé tvůrce chytly betlémy za srdce a na-

dále je rozšiřují novými ﬁgurkami (například
jeden betlém se rozrostl o další řemeslníky,
a to foukače skla přímo u sklářské pece). Některé betlémy, které jsem si prohlížel v loni,
chyběly, ale místo nich byly k vidění jiné. Další
změnou oproti předchozím ročníkům bylo to,
že u většiny betlémů bývalo uvedené jméno
toho, kdo je na výstavu zapůjčil. Letos nikoliv.
Veliké poděkování patří paní Rydvalové
a všem, kteří se na této akci podíleli.
Foto a text: Milan Hübner

ZÁSADSKÉ POSVÍCENÍ PODRUHÉ
V sobotu 16. 11. zvalo světlo z oken
sokolovny návštěvníky k zásadskému posvícení. Po chodbách se linula nezaměnitelná vůně pečené
husy, až se sbíhaly sliny. Kdo přišel, jistě nepro-

hloupil. Kromě jídla a pití byla na programu i
zábava, již obstaral Kašťák band, který hrál
celý večer k tanci i poslechu. Dobrou pohodu
„sousedského posezení“ dovršil „atomový koláč podle paní Vetlé“. Děkujeme organizátor-

ce celé akce Evě Rydvalové a doufáme, že se
všichni v dobré náladě sejdeme na zásadském
posvícení i příští rok.
Tereza Červenková
Foto: Tereza Kadečková

VÁS ZVE NA PŘEDSTAVENÍ:

7. 12. 2019
28. 12. 2019
25. 1. 2020
22. 2. 2020
21. 3. 2020

Kašpárek generálem
Kašpárek popleta 2 - nové příběhy
Honza, čert a Kašpárek + Kuba a zlá princezna
Pepík loupežníkem + Duch Muhu
Kašpárek generálem
WWW.Z ASADA.CZ
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NOVÁ DIVADELNÍ SEZÓNA
V sobotu 19. října
jsme zahájili novou
divadelní
sezónu.
Zahráli jsme zbrusu
novou hru s názvem Kašpárek popleta 2, která
v sobě zahrnuje tři klasické pohádky O Červené Karkulce, Hrnečku, vař a O perníkové chaloupce. Naši diváci se mohli nejen zapojit do
představení a radit popletenému Kašpárkovi,
ale i ochutnat výbornou kaši, kterou kouzelný
hrneček navařil. (Tímto děkujeme Haně a Heleně Dolákovým, které kouzelný hrneček v kuchyni zdárně zastoupily a kaši dětem navařily).
Představení mělo úspěch a už teď se těšíme na

jeho reprízu 28. prosince o vánočních prázdninách.
Hned za tři týdny jsme uvedli další premiéru,
a to představení Pepík loupežníkem. Ani tentokrát se diváci nenudili a s chutí se zapojili do
hry. Nahradili celé vojsko i s bubeníky a trubači
a pomohli nešťastnému Pepíkovi zbavit se protivného řemesla. Společně s touto hrou jsme
uváděli i reprízu představení Duch Muhu, pán
Jizerských hor.
Nehrajeme pouze na stálé scéně v zásadské
sokolovně, ale s naším divadelním stánkem vyjíždíme i do okolí. S pohádkou O mlsném drakovi jsme se zúčastnili Bzovského divadelního

podzimu a stejná pohádka snad potěší i diváky
v Loužnici při mikulášské nadílce.
A co nás čeká dále? V letošní sezóně chystáme
ještě jednu novou hru s názvem Kašpárek generálem, jejíž premiéru odehrajeme v sobotu
7. prosince. A pokud jste některou z nově uváděných pohádek neviděli, nebuďte smutní,
protože každou budeme ještě jednou reprízovat. Sledovat nás můžete na našich webových
stránkách nebo facebooku. Těšíme se na vás.
Tereza Červenková
Foto ze hry Kašpárek popleta 2:
Terka Kadečková

ČINNOST BONSAI BĚHEM PODZIMU
Během letošního podzimu jsme se zúčastnili pouze jedné sportovní akce, ale zato veliké.
V pátek 20. září jsme odjížděli ze Zásady do
Prahy na mezinárodní seminář Soke I. Jorga,
10. Dan tradičního karate. Tentokrát jsme se
vešli do dvou aut. Jedno řídila Klára Dušková.
Spolu s ní jeli Štěpán Němeček, Andrej Donát
a Jiřina Dušková. Druhé jsem řídil já a se mnou
jel Jan Hrách a Vítek Chlumecký. Do sokolovny
v Praze 8 Kobylisích, U Školské zahrady 430/9
jsme dojeli v 19.10 hodin. Rychle převléknout
a hned do tělocvičny, kde už v 19.00 hodin
začala páteční část semináře. Potichu jsme
nastoupili na tatami a cvičili s ostatními. Spolu
se Soke I.Jorgou zde byli jeho žáci ze Srbska,
z Rakouska, Německa a samozřejmě z Čech.
Páteční část skončila ve 21.00 hodin. Měli jsme
domluvené přespání v tělocvičně, a tak, když
všichni odešli, mohli jsme si rozbalit spacáky.
V pátek jsme přespali v sokolovně sami. Únava,
jednak z cesty a také ze cvičení zapříčinila, že
jsme už nikam nešli a za chvíli zalehli. V sobotu
přijelo dalších bezpočet studentů a na semináři byla plná sokolovna. Cvičilo se dopoledne
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i odpoledne. Některé části Soke I.Jorga přizpůsobil všem a některé spíše pro pokročilé. Soke
I.Jorga a jeho žáci se všem věnovali, předváděli,
vysvětlovali a cvičení bylo perfektní. Po skončení sobotní části semináře se složilo tatami
a odvezlo se do haly v ul. Tupolevova 740
v Praze 18, Letňany. To už s námi v sokolovně
zůstalo i čtyřicet studentů z Brna, kteří zde
přespali s námi, a tak byla sokolovna plná
i v noci. My jsme se šli večer projít do okolí sokolovny. Cestou jsme zašli na večeři do pizzerie.
Měli jsme toho za celý den cvičení všichni dost,
a tak jsme oželeli noční procházku po Praze
a vrátili jsme se do sokolovny do spacáků.
V neděli ráno jsme sbalili věci, naložili je do aut
a odjeli do Letňan. To už s námi opět jela i Klára,
která v sobotu odjela na dohodnutou akci. V letňanské hale se konal od 09.00 hodin do 10.00
hodin seminář vedený jedním ze žáků I. Jorgy.
Po jeho skončení a dokončení příprav proběhl slavnostní nástup a byl zahájen 5. Fudokan
Open Cup. Naši závodníci nastoupili v kategorii
kata jednotlivci. Pro Andreje, který teprve před
měsícem složil zkoušku na 9. kyu (bílý pás)

to byly vůbec první závody mimo náš oddíl.
V silné mezinárodní konkurenci se neprobojovali prvními koly. Přesto za předvedené výkony
zaslouží poděkování. My jsme se rozloučili, naložili věci do vozů a odjížděli z Prahy. Zastavili
jsme se v Bakově u letadla na zmrzlinu a občerstvení. Potom už jsme pokračovali domů. Do
konce kalendářního roku nás čeká ještě několik
sportovních akcí.
Foto a text: Miroslav Dušek
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SK ZÁSADA – MLADŠÍ ŽÁCI 2006 A ML.

Podzimní sezónu jsme
začali v září, jak jsem informoval v minulém čísle
zpravodaje.
Nová pravidla, větší počet hráčů, větší hřiště
a 60ti minutová hrací
doba, to byly věci, na které si museli kluci zvyknout během krátké doby. Musím přiznat, že
zápas od zápasu se zlepšují a zdokonalují. Je
na čem pořád pracovat a na to máme zimní
přestávku, během které se zaměříme na vše, co
nám kazilo lepší výsledky v několika zápasech
podzimu. Zimní přestávku přečkáme v tělocvičně ZŠ Velké Hamry, a to 2x týdně spojené
vždy jednou za 14 dní ve spojení i s bazénem,

kterým tato škola disponuje. Zúčastníme se
i několika halových turnajů a těsně před začátkem jarní sezóny se podruhé zúčastníme
zimního venkovního turnaje mladších žáků
a pokusíme se obhájit loňské druhé místo.
Na podzim jsme odehráli 8 zápasů s bilancí
4 výhry – 4 prohry a prozatímní 5. místo v tabulce. Všichni kluci zaslouží velké poděkování
a uznání za podané výkony, přístupy k tréninkům a zápasům. Pokud k fotbalu budou přistupovat tak jako doposud, na jaře určitě budeme
bojovat o pár příček v tabulce výš.
Zúčastnili jsme se společně (kluci + holky + rodiče)brigády na sjezdovce v Zásadě, kde jsme
pomáhali s přípravou sjezdovky a jejího okolí
na zimní sezónu. Rádi jsme se této brigády zú-

častnili, protože si rádi pak v zimě místo tréninku kluci zajdou zalyžovat a vyřádit se na sněhu.
Chtěl bych poděkovat M. Princovi za podporu
mládežnického fotbalu, za nové nepromokavé
bundy, za servis a zázemí, jaké mohou závidět
fotbalisté z mnoha jiných oddílů. Věřím, že se
kluci svými výkony za posledních pár let, jak
M. Princovi tak i SK Zásada, dostatečně odměňují. Děkuji rodičům za vytrvalost s dopravou
kluků a holek na tréninky a zápasy. Vím, že to
píšu v každém článku o mládežnickém fotbale,
ale je to tak. Nebýt Vás, není o čem psát. Takže
všem rodičům moc děkuji za partu nejen skvělých fotbalistů a fotbalistek, ale i nás.
Tomáš Trýb
Foto: SK Zásada

FOTBAL DOSPĚLÝCH
Od posledního vydání zpravodaje se neudálo
mnoho důležitého. Dokončili jsme podzimní
část okresní soutěže na 3. místě. Což je pro nás
výsledek slibný, ale ztráta na vedoucí příčky je
bohužel 4 resp. 6 bodů.
V 6 domácích zápasech jsme nastříleli celkem
26 gólů! Pětkrát jsme zvítězili a pouze jednou
prohráli. Doufáme, že i v jarní části budeme v
tomto trendu pokračovat, a jelikož máme oba
týmy v čele tabulky – Mšeno B i FK KOVO v jarní
části plánované na domácí utkání, slibuje jarní část v našem areálu ještě řadu atraktivních

zápasů.
Pevně věříme, že se díky domácímu prostředí
podaří snížit bodovou ztrátu a porveme se o
první místo tabulky a tedy případnou možnost
postupu zpět do krajských soutěží. V současné době se daří kádr hráčů omlazovat, a tak
by zásadskému stadionu krajské soutěže opět
určitě slušely. Ale to je ještě daleko a jistě by
to znamenalo i nutnost zlepšení přípravy týmu
na utkání.
Závěrem bych rád připomněl, že jsme letos
oslavili 100 let od založení SK Zásada. Oslavy se

velmi vydařily. Děkujeme všem, kteří se jich zúčastnili, a městysu i partnerům za podporu jejich organizace (jednalo se o náročnou akci jak
po stránce technické, tak i ﬁnanční). Současně
děkuji jménem fotbalového oddílu SK Zásada
z. s. všem fanouškům za podporu při utkáních
v roce 2019. Přejeme Vám pohodové Vánoční
svátky a na jarních utkáních v roce 2020 se s
Vámi těšíme na shledanou.
Petr Růžička

WWW.Z ASADA.CZ

| 07

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 4 | 2019

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM A PARTNERŮM SK ZÁSADA
Činnost SK Zásada do velké míry podporuje
řada akcí, kterými si na provoz vyděláváme –
např. ZasTenRock, sekání mokřadů a další. Na
těchto akcích nám pomáhá velké množství
dobrovolníků a partnerů, za což jsme jim chtěli
poděkovat. Jedno takové speciální poděkování proběhlo 11. října. Historickými autobusy

byli všichni účastníci přepraveni do pivovaru
ve Svijanech. Ten nám jako partner festivalu
vyšel vstříc a připravil pro nás krásnou exkurzi
pivovaru.
Po jednotlivých skupinkách jsme byli odborníky provedeni pivovarem a seznámeni s celým
procesem výroby piva včetně malé degustace

přímo z ležáckých tanků. Po exkurzi jsme se
vrátili do Zásady, kde jsme v areálu poseděli
a zazpívali s kapelou Duo VoHon. Byl zde připraven také raut s občerstvením, který si všichni za svoji práci zasloužili.
Petr Růžička
Foto: SK Zásada

NOVINKA V SK ZÁSADA
Na hřišti v Zásadě točíme pivo novou technologií. Vše začalo 1. 11. 2019, kdy nám technická podpora a servisní oddělení nainstalovaly
speciální výčepní zařízení. Bylo instalováno
nové točení piva pomocí BIOGONU - 20 (20 %
CO2 a 80 % N2) čepovací plyn, oxidu uhličitého
a dusíku:
BIOGON® je optimálním řešením pro uchování
kvality piva. Je to speciální směs dusíku a oxidu uhličitého určená pro čepování piva, která
vhodně kombinuje všechny výhody obou
těchto plynů:
• zabraňuje přesycení piva oxidem uhličitým,
• zajišťuje dokonalou ochranu piva před
zvětráváním v sudu i v potrubí podporuje

tak jeho trvanlivost,
• po celou dobu čepování piva zajišťuje
mikrobiologickou čistotu nad hladinou piva
v sudu,
• zachovává správný říz piva,
• snáze vytváří kvalitní krémovitou pěnu,
• umožňuje kvalitní čepování různých druhů
piv,
• neobsahuje žádný vzdušný kyslík =
kvalitnější čepování piva než při používání
kompresorového vzduchu nebo různých
směsí stlačeného vzduchu a oxidu uhličitého.
Prvního listopadu od 20 hodin proběhla díky
odbornému personálu z pivovaru Svijany ukázka, jak se točí správně pivo. Všichni přítomní,

REKONSTRUKCE UBYTOVNY NA HŘIŠTI
Jelikož je provoz našeho areálu náročný, snažíme se zajistit si ﬁnanční prostředky mimo jiné
i provozem ubytovny. Její stav byl nezměněný
od doby její výstavby - tedy od roku 1995. Proto jsme se rozhodli, v roce 100. výročí našeho
SK, tento stav změnit.
Hlavním cílem bylo zateplit prostory, zlepšit kvalitu pokojů a umístit do patra i sprchy,
které zde nebyly. Stavební úpravy byly zadány
zásadským ﬁrmám, kterým tímto děkujeme za
spolupráci.
Proběhlo zateplení stropů a výměna oken na
všech pokojích. Byly kompletně vybourány
prostory původních toalet, kde vznikly nové
toalety, umývárna i sprchy. K jednomu z pokojů se nám podařilo vytvořit i samostatné sociální zázemí, aby vznikl “luxusnější pokoj”.
S celkovou rekonstrukcí proběhla i výměna
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elektroinstalací a podlahových krytin v celém
patře. Díky panu Rydvalovi, potomku po zakládajícím členovi našeho SK, se podařila i částečná výměna vybavení pokojů. V koupelnách
máme nové poličky, zrcadla a další příslušenství. Velmi si této podpory ceníme.
V současné podobě má ubytovna kapacitu 22
lůžek a může nabídnout výrazně lepší služby
sportovním soustředěním i jednotlivcům, než
tomu bylo dosud. Společně s opravou střechy
a rekonstrukcí kabin, o kterých jsme již psali,
je nyní budova ve velmi solidním stavu. Jsme
rádi, že již první ubytovaní veli ce kladně hodnotili tyto změny, jelikož měli možnost poznat
stav před i po rekonstrukci. Na přiložených fotograﬁích můžete výsledek změn vidět i vy.
Petr Růžička

a to více jak 20 zájemců, byli odborně proškoleni a každý si mohl za dozoru odborníka Aleše
natočit svoje vzorové pivo. Ukázka probíhala na
Svijanech 11°, a taky nově i na Svijanech „450“,
které se bude pravidelně točit v naší fotbalové hospůdce. Tak jste srdečně zváni, přijďte
ochutnat pivo Svijany a posedět do naší fotbalové nekuřácké hospůdky. Kapacita restaurace
je více jak 40 osob a je zde možno rezervovat
místo pro školní sraz, oslavu, svatbu nebo další akci. V případě zájmu pro Vás umíme zajistit
raut, nebo udělat speciality na grilu. Rádi vám
zpracujeme nezávislou cenovou nabídku a vše
probereme osobně.
Miroslav Princ - předseda
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Foto z rekonstrukce a po ní: SK Zásada

HALLOWEEN PRO DĚTI
Nedělní odpoledne patřilo již tradičně dětem, které si přišly vydlabat dýní nebo vyrobit
strašidýlko. Děti měly fantazii při dlabání dýní
opravdu velikou, a tak vznikaly ty nejstrašidelnější obličeje. Ruku k dílu přiložili často i rodiče,
a tak se bylo skutečně na co dívat. S výrobou
v dílničkách a obsluhou pomáhaly dvě čarodějnice a pirát. Děti měly nádherné masky,
které dodaly celému odpoledni ten správný
strašidelný nádech. Zájem byl tak veliký, že na
některá místa se dokonce musela stát fronta.
Za své výtvory si děti odnesly malou odměnu.
Děkujeme manželům Krupkovým a rodině Raemischovi za věnované dýně.
Foto a text: Miroslav Princ
předseda SK Zásada

HISTORIE ŠKOLSTVÍ
V ZÁSADĚ
HALLOWEEN PRO DOSPĚLÉ
Páteční halloweenské posezení pro dospělé se opravdu vydařilo. Hospůdka se
naplnila, dobrá nálada a písničky s doprovodem dvou kytar a bendža zněly až do
ranních hodin.
Miroslav Princ - předseda SK Zásada

AKCE NA HŘIŠTI
28.11.2019 - PŘEDSILVESTR
1.1.2020 - ZÁJEZD NA NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ DO TURNOVA
25.1.2020 - ZÁSADSKÁ PRALYŽE
15.-16.2020 - ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ
(ZÁSADSKÝ MID A SPRINT)

TRADIČNÍ „VEPŘOVÉ HODY“
Jak již bývá v listopadu zvykem, pořádali sportovci z SK ve své
Hospůdce Na hřišti o víkendu 23. a 24.11. Vepřové hody. V nabídce bylo vše, co k takovým hodům patří - chléb se škvarkovým
sádlem, jitrnice, jelita, tlačenka, prejt a guláš. Letos byly hody okořeněny nabídkou několika druhů piv z lokálních pivovarů, která
běžně neochutnáte - Svatomartinský speciál z Volta, medový
speciál Pantheon a další. Skvělou zprávou na závěr bylo, že návštěvnost byla veliká a práce na přípravě se zúročily v řadě pochval spokojených strávníků.
Petr Růžička
Foto: SK Zásada

(ČERPÁNO ZE ŠKOLNÍ KRONIKY ŠKOLY
ZÁSADSKÉ 1810 – 1904)
ŠKOLNÍ STATISTICKÉ PŘEHLEDY
1897/98 – 1904/05
Ve školním roce 1897/98 bylo do školy
přijato 229 žáků (během roku přibylo 8
a ubylo 34 žáků). Stav na konci školního
roku 203 žáků. Bývalo pravidlem, že počet zapsaných dětí do školy byl vyšší než
počet dětí, které školní docházku v daném
školním roce zahájily.
Školní rok se nedělil na dny, ale na tzv.
půldny, které byly statistickou i časovou
vyučovací jednotkou. Například měla-li škola 300 žáků, kteří chodili do školy 6
dnů v týdnu po dobu 45 týdnů ve školním
roce, každý žák bez absence školní docházky strávil ve škole 270 půldnů (6 x 45
= 270). Děti nezanedbávaly vyučovací hodiny ale právě tyto půldny. Půldny se pak
vynásobí počtem žáků ve škole 300 x 270
= 81000. Škola vykazuje odučených 81000
půldnů, což byl údaj důležitý pro statistiku
docházky.
Pokračování na str. 13
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ONDRŮV NÁVRAT DO SEZÓNY PO VÁŽNÉM ZRANĚNÍ
V posledním článku o zásadském motocyklovém závodníkovi z jara roku 2019
proběhla informace o vážném zranění levého kolena, konkrétně přetržených
kolenních vazech, ke kterému došlo na začátku května 2019. Po tříměsíčním léčení
a rehabilitaci se Ondra Šikola přes velké bolesti poraněné nohy vrátil do kolotoče
rozjetých podniků v terénních soutěžích několika skvělými výsledky i přes to, že
ostatní konkurence v době jeho léčby pilně trénovala a sbírala body v jednotlivých
závodech.
Motocyklové seriály, kterých se Ondra po zbytek sezóny 2019 účastnil.
Mezinárodní mistrovství České republiky v Endurosprintu AČR, kde vybojoval
v podzimní části dvě 4. místa ve Mšeně u Mělníka a s body získanými před vážným
úrazem skončil na celkovém 5. místě hodnocení sezóny.
Mistrovství České republiky v Endurosprintu a Crosscountry CAMS první výkonnostní třídy, kterou pořádá Česká asociace motocyklového sportu sekce Endura.
Zde po návratu za řídítka absolvoval několik velmi těžkých dvoudenních závodů
v Benešově u Prahy, jihočeských Nových Dvorech, severomoravských Palkovicích,
středočeském Neveklově a moravském Šiklově mlýnu a Rudníku u Trutnova. V jednotlivých soutěžích z toho bylo několik vynikajících pódiových umístění, (vždy nejhůře druhý nebo třetí), které v sezóně stačily na 3. místo absolutně ve třídě Junior
80 ccm. Vyhlášení této disciplíny proběhalo na Vysočině v areálu známého westernového městečka Šiklův mlýn. Ondra si před více než 300 přihlížejícími převzal za
účasti internetové televize a dalších médií, která přenášela vyhlášení on-line, dvě
pohárová ocenění za disciplínu Endura a Crosscountry z kubatury 80 Junior a z kubatury 80 Open.
V dalším motocyklovém seriálu s názvem KTM ECC 2019 Enduro-Cross-Country
vybojoval 3. místo v Loukově, 5. a 6. místo v Bystré, 3. místo na domácí půdě mateřského klubu ve Vysokém nad Jizerou, 5. a 4. místo v Benešově u Semil, a tím společně s jarní částí získal body, které stačily v sezóně na 3. místo celkově ve smíšené
třídě motocyklů s obsahem 125 ccm 4 takt a 85 ccm 2 takt. Vyhlášení samostatného motocyklového seriálu KTM ECC proběhlo za početné účasti všech závodních
klubů v divadle ve Vysokém nad Jizerou, kde byl Ondra na stupních vítězů odměněn věcnými cenami a pohárem sezóny 2019. Za zmínku stojí, že v domovském
Motoklubu Vysoké nad Jizerou v žebříčku jezdců tak letos skončil na prvním místě
a svými body nejvíc přispěl k seriálovému hodnocení týmu.
Na celkovém umístění v jednotlivých seriálech se projevila tříměsíční zranění a absence na závodech. Dosažené výsledky ve velmi silné konkurenci juniorské třídy
s obsahem motoru do 85 ccm jsou tak obrovským úspěchem, i když by se mohlo
pro lajka zdát, že od druhého po šesté místo v jednotlivých závodech je to pravým
opakem. Pravdou však je, že zásadský rodák bojuje mnohdy se závodníky z okolních
států, kteří se účastní českých motocyklových závodů, a vzhledem k ﬁnančnímu
zázemí a podmínkám, kterými disponuje, je to obrovský úspěch. V roce 2020 přestupuje a v nastávajících čtrnácti letech se bude s motocyklem o obsahu 125 ccm
porovnávat ve třídě s označením E1, s dospělými. Je to pro mladého závodníka
v jeho prozatímní kariéře největší výkonnostní skok a tak první rok v kubatuře E1
bude velmi náročný, jak na techniku, tak zejména na jezdce samotného. Na závěr
článku poděkovaní rodině za ochotu a trpělivost a za perfektní přípravu motoru
Ing. Jiřímu Boudíkovi.
Ondřej Šikola st.
Fotografie Adéla Janoušková,
Ondřej Šikola st. (zhora): Cross country – Rudník. KTM ECC – Benešov.
Nejtěžší závod roku 2019 – Endurosprint v Neveklově.
Ondrova sbírka 67 pohárů z motocyklových soutěží.

Krkonoše open 2019
Pod záštitou Letecké amatérské asociace České republiky zorganizovali paraglidisté v Zásadě mezinárodní
závod v přesnosti přistání. Závod proběhl za ideálního počasí s mírným jižním větrem. A díky podmínkám,
které zásadský kopec nabízí, mohli účastníci absolvovat celkem šest závodních kol. Vyhlášení výsledků
proběhlo před pivovarem Rezek, který vlastní závod podpořil.
Náš kopec letos využilo mnoho paraglidistů z našeho kraje i z daleka. Paraglidistický sport se stává stále
oblíbenějším a rozšířenějším a Zásada se díky tomu dostává do povědomí stále širší sportovní veřejnosti.
Přistávací plocha pro motorové létající stroje (Rovně) byla letos také využita podstatně častěji než v letech
minulých. Letci Zásada za podpory Městysu Zásada obě plochy udržují, aby piloti mohli vždy bezpečně na
našich plochách přistát a opět vzlétnout.
Letci Zásada
Ilustrační foto.
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Parašutisté v Zásadě
V sobotu odpoledne 21.9.2019 proběhl dvojnásobný skupinový seskok parašutistů z Jičína na louce za Preciosou. Počasí přálo – byl krásný slunečný den
s lehkým větříkem, takže bylo parádně pro parašutisty i pro diváky. Parašutisti
skákali z jednoho z posledních funkčních dvojplošníků. K vidění byly moderní
obdélníkové padáky, které se lépe řídí než původní kulaté. Po doskoku diváci
mohli sledovat skládání padáků pro další seskoky. Skládání si každý parašutista dělal sám opravdu velmi pečlivě, neboť na tom závisí jeho bezpečnost
při seskoku. Po seskoku bylo možné s parašutisty pohovořit o tomto sportu.
Pro diváky to bylo hezké a zajímavé odpoledne. Tuto akci v Zásadě zajišťoval
p. Rezek.
Foto a text: Milan Hübner

PARAŠUTISTÉ NAD ZÁSADOU
Řízení letového provozu Praha uzavřelo v sobotu 21. září letový prostor nad Zásadou, a tím
povolilo seskok parašutistů na naše letiště pro
motorová SZL (sportovní letecká zařízení). Letci Zásada speciálně upravili startovací plochu
– v trávě vysekali kříž a bílým látkovým křížem
označili místo přistání. Dále vymezili prostor
pro diváky.
Parašutisté prováděli seskok v naší destinaci
poprvé, proto nejprve proběhl s pilotem AN-2
bríﬁnk, při němž byli parašutisté upozorněni
na speciﬁka naší přistávací plochy. Poté je pilot
se svým strojem navedl do seskokové hladiny
a pak už z útrob anduly vyskakoval jeden parašutista za druhým. Před zraky diváků proběhlo
zabalení padáků a převoz na startovací plochu.
Po prvním seskoku se parašutisté rozhodli
i pro druhý. Čas mezi seskoky vyplnilo dva-

náct zájemců vyhlídkovým letem nad naším
krajem. „Letěl jsem již na různých strojích, ale
let andulou má svoje osobité kouzlo. Překvapilo mě, jak letadlo takových rozměrů dokáže
zcela lehce manévrovat na krajinou“, řekl jeden
z účastníků vyhlídkového letu.
Při druhém seskoku parašutisté předvedli
dlouhé skluzy při přistání a evidentně si to užívali natolik, že někteří šli na ﬁnále těsně před
diváckou zónu.
Počasí bylo ideální, výkony parašutistů vynikající a my děkujeme divákům za vzorné dodržování bezpečnostní zóny, čímž přispěli k bezproblémovému průběhu celého odpoledne.
Letci Zásada
Ilustrační foto.

HLASUJTE PRO
„NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO
SPORTOVCE
JABLONECKA 2019“
Okresní organizace České unie sportu
Jablonec n. N. je tradičním pořadatelem
ankety, nejinak tomu je i letos a ty nejlepší sportovce a trenéry budeme znát již
10. února 2020, kdy v Městském divadle
v Jablonci proběhne slavnostní vyhlášení.
Do 5.12.2019 byli nominováni sportovci
v kategoriích:
Mládež: jednotlivci (rok narození 2000
a mladší), družstva (rok narození 2000
a mladší). Dospělí: jednotlivci-profesionálové, družstva-profesionálové.
Dospělí: jednotlivci - amatéři, družstvaamatéři. Trenér: profesionál, dobrovolník.
Síň slávy. Handicapovaní – jednotlivec.
Mimořádný sportovní výkon. Veterán
nad 60 let. (Podmínky pro nominování
byly zveřejněny na webových stránkách
www.cusjablonec.cz v sekci Nejúspěšnější sportovec Jablonecka.
Do ankety byly přijaté nominace sportovců, kteří splňují podmínky dané Českou
unií sportu.)
„Do krajského kola postoupí pouze ti jednotlivci nebo kolektivy, kteří prošli a umístili se v okresních kolech do třetího místa,“
upozorňuje Ladislav Čičmanec.
V pondělí 16. prosince budou nominace sportovců uveřejněny na
www.cusjablonec.cz a na zpravodajském portálu Naše Jablonecko
(www.nasejablonecko.cz).
Hlasovaní v anketě proběhne do 12. ledna 2020 na webu zpravodajského portálu Naše Jablonecko, s. r. o.,
(www.nasejablonecko.cz) a na stránkách
Okresní organizace České unie sportu
Jablonec n. N. (www.cusjablonec.cz).
Ladislav Čičmanec
předseda ČUS Jablonec n.N.
Vzhledem k aktuálnosti údajů
v textu byl článek upraven redakcí
zpravodaje.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky
v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři
neděle před vánočními svátky. Letos připadla první adventní neděle na 1. prosince. Také
lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy
adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání,
ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví
a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými
svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.

 Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce na bezpečnost. Například
svíčky, které mají v sobě zalisované suché
květy, listy nebo jiné hořlavé materiály,
mohou po prohoření tuto ozdobu snadno
zapálit a následně způsobit požár, který se
v bytě šíří velmi rychle.
 Pokud na adventním věnci nejsou svíčky
umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace a zachytí
horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci.

 Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku
nebo aromatickou lampu bez dozoru
dospělé osoby, přitom pozor na únavu,
usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící
svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme také
starší děti a domácí mazlíčky.
 Pod každou zapálenou svíčku, olejovou
nebo aromatickou lampu patří podložka
z nehořlavého materiálu o dostatečné
šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek
ze žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek,
interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například
papír či textil.
 Odstraňme z dosahu hořících svíček
všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako
jsou větvičky jehličnatých stromů a další
ozdoby z plastů, textilií či papíru.
 Pozor na vznik průvanu v místnosti, který
může svíčku převrhnout nebo plamen
rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci
nebo svícnu, případně záclony a další
bytové textilie.

POŽÁRY VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek se už objevují ojediněle, protože většina domácností dnes využívá elektrické
osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat
základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat
výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik
případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému
zkratu začal hořet vánoční stromek.
VAŘENÍ A PEČENÍ
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních
pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru zapnutý sporák nebo
vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření,
aby nedocházelo ke vznícení připravovaných
potravin. Pamatujme, že např. horký olej na
pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit
vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“,
rozšíření požáru na digestoř a kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí
potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně

použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového
roku, ale v posledních letech i vánočních svátků, s efekty zábavní pyrotechniky, jejíž používání má svá pravidla. V některých obcích
upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také
vypouštění lampionů štěstí je v některých
městech a obcích zcela zakázáno.
 Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou
dětem.
 Dodržujme vždy pokynů výrobce.
 Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod
vlivem alkoholu nebo jiných omamných
látek.
 Pyrotechnické předměty odpalujeme
v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, abychom zamezili zraněním nebo
případnému poškození sluchu.
 Pro odpalování různých pyrotechnických
předmětů zvolme volná prostranství,
neodpalujme je v uzavřených prostorech,
v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice
může zapálit například obložení balkonu či
jiné hořlavé materiály.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!
por. Mgr. Iva Michalíčková - koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého
kraje

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ
ČERPÁNO ZE ŠKOLNÍ KRONIKY ŠKOLY ZÁSADSKÉ 1810  1904
Celkem bylo ve školním roce 1897/98 odučeno
85794 půldnů(v I.třídě 31976, v II.třídě 25952,
ve III.třídě 27866 půldnů). Zameškáno a omluveno bylo (ve všech třídách dohromady) 5549
půldnů (6,47 % - v I.třídě 2459, ve II.třídě 1658,
ve III.třídě 1432), zameškaných a neomluvených půldnů bylo celkem 2703 (3,15 %, v I.třídě 731, ve II.třídě 733, ve III.třídě 1239). Nezameškáno bylo celkem 77542 půldnů = 90,38%
(I.třída 28786, II.třída 23561, III.třída 25195).
V dalším školním roce školu navštěvovalo 229
žáků, během roku přibyli 3 a odešlo 21 žáků.
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Stav na konci školního roku činil 211 žáků.
Celkem bylo odučeno 83755 půldnů = 100
% (v I.třídě 30246, v II.třídě 26084, ve III.třídě
27425). Zameškáno a omluveno bylo úhrnem
celkem 5247 půldnů = 6,31 %, neomluvených
zameškaných půldnů bylo 2154 = 2,57 %. Nezameškaných půldnů bylo 76154 = 91,12 %.
Ve školním roce 1899/00 do školy chodilo 232
žáků, během roku přibylo 7 a ubylo 29 dětí.
Stav žactva na konci školního roku 210 žáků.
Celkem bylo odučeno 82275 půldnů (v I.třídě 30732, ve II.třídě 27233, ve III.třídě 24310),

z toho omluvených bylo 6752 půldnů = 8,22
%, neomluvených 2189 půldnů = 2,63 %, nezameškáno bylo celkem 73335 = 89,14 %.
Ve školním roce 1900/01 se zlepšila školní docházka o 4,45 %. Zásadskou školu navštěvovalo
183 žáků, stav na konci školního roku činil 175
žáků (během roku přišli 3 žáci a 21 jich v průběhu roku ubylo). Do příškoly ve Zbytkách bylo
zapsáno 55 dětí a stejný počet jich byl přijat.
V průběhu školního roku 3 děti přibyly a 6 jich
odešlo, stav žáků na konci školního roku činil
51 žáků.

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
Úhrnem bylo odučeno 71374 půldnů, z toho
bylo omluvených zameškaných 2864 = 4,02 %,
zameškaných neomluvených 1707 = 2,39 %,
nezameškaných 66803 = 93,59 %. Ve Zbytkách
bylo úhrnem odučeno 20824 půldnů, z toho
bylo 816 = 3,91 % zameškaných omluvených,
276 = 1,34 % zameškaných neomluvených
a nezameškaných 19732 = 94,75 % půldnů.
Ve školním roce 1901/02 bylo do zásadské přijato 190 dětí. Během roku přibylo 12 a ubylo
15 školáků. Stav na konci školního roku 187.
Odučeno bylo úhrnem 77668 půldnů z toho
omluveno 3900 = 5,08 %, neomluveno 2066 =
2,69 %, nezameškáno 70701 = 92,23 %. Oproti
školnímu roku předchozímu se docházka zhoršilo o 1,36 %.
Do příškoly ve Zbytkách bylo zapsáno i přijato 57 dětí, během roku přibylo 7 žáků a 4
ubyli, stav koncem školního roku činil 60 žáků.
Odučeno bylo 22916 půldnů z toho omluveno
1336 = 5,83 %, neomluveno 347 = 1,51 % a nezameškáno 21233 půldnů = 92,66 %.
Ve školním roce 1902/03 navštěvovalo zásadskou školu 181 žáků. V průběhu roku 2 přibyli
a 12 jich ubylo. Stav na konci školního roku 171.
Úhrnem bylo odučeno 68865 půldnů, z toho
omluveno 1562 = 4,62 %, neomluveno 3177
= 2,21 %, nezameškáno bylo 64126 = 93,17
%. Školu ve Zbytkách navštěvovalo 63 žáků,
v průběhu roku 3 přibyli a 12 školu opustilo.
Stav na konci školního roku 54 dětí. Úhrnem
bylo ve Zbytkách odučeno 25054 půldnů, z

toho omluveno 1133
= 4,52 %, neomluveno 296 = 1,18 %, nezameškáno 23625 =
94,29 %.
Ve
školním
roce
1903/04 chodilo do
zásadské školy 191
žáků. V průběhu roku
přišlo 8 žáků a odešlo 21, na konci roku
bylo 178 dětí. Ve škole
bylo odučeno celkem
71878 půldnů, z toho
omluveno 4956 =
6,84 %, neomluveno
2167 = 4,33 %, nezameškáno 64755 =
88,82 %. Ve Zbytkách
bylo odučeno celkem 21269 půldnů, z toho
omluveno 1011 = 4,75 %, neomluveno 242 =
1,13 %, nezameškáno 20016 = 94,11 %. Školu
ve Zbytkách navštěvovalo 57 dětí. V průběhu
roku odešlo 9 dětí, stav na konci roku 47 žáků.
Zásadskou školu ve školním roce 1904/05 navštěvovalo 192 dětí, v průběhu roku přišli 2 žáci
a 25 odešlo, stav na konci školního roku 169. Ve
Zbytkách do školy chodilo 54 dětí, v průběhu
roku 1 přibyl a 5 jich odešlo, stav na konci roku
50. V Zásadě bylo úhrnem odučeno 65958
půldnů, z toho omluveno 3548 = 5,38 %, neomluveno 1363 = 2,06 %, nezameškáno bylo

Číslo 4 | 2019

61047 = 92,56 %. Ve Zbytkách školu zahájilo
školní rok 54 žáků, v průběhu roku 1 žák přibyl
a 5 jich ubylo. Stav na konci školního roku činil
50 žáků. Celkem bylo odučeno 20064 půldnů,
z toho omluveno 879 = 4,38 %, neomluveno
200 = 0,99 %, nezameškáno bylo 94,62 půldnů.

Vendula Balatková
Soukromý fotoarchiv: Fotografie školy a
jejího okolí přibližně z 20. let minulého
století.

Okénko ÚM Zásada / Informace z úřadu městyse
Upozorňujeme
občany, že od 2. ledna 2020
vybíráme poplatky za
odvoz odpadu a za
pejsky. Je možné platit
hotově na úřadě, nebo
poplatek zaslat na č.ú.
963264359/0800 jako variabilní symbol prosím uvádějte Vaše číslo popisné a jméno.
Ceník bude uveřejněn na úřední desce a na
webových stránkách obce.
Kdo by měl zájem o zasílání sms s hlášením

rozhlasu, nechť předá svoje telefonní číslo na
úřadě. Pokud vám hlášení uteklo, je možné
zavolat na číslo, z kterého přicházejí zprávy a
hlášení se vám zpětně přehraje.
Déle upozorňujeme, že z důvodů změny zákona o poplatcích, se mění některé obecní
vyhlášky. Doporučujeme sledovat úřední
desku a webové stránky obce.
Městys Zásada a obec Držkov Vás zvou na
vánoční trhy Budyšín sobota 14.12.2019, odjezd v 10.00 ze Zásady a Držkova. Cena 200,-

Kč za osobu. Přihlášky osobně nebo telefonicky na ÚM Zásada - tel.: 483 385 188 nebo
OÚ Držkov - tel.: 483 385 042
Městys Zásada děkuje panu Jiřímu Hubkovi
za poskytnutí služeb zdarma - za přepravu,
usazení vánočního stromečku a dále za odvoz zeminy od školy do Plchova.
Ordinace praktického lékaře Zásada a Držkov: Dovolená od 24.12.2019 do 1.1.2020.
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VRT PRO DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO ZÁSADSKOU VODÁRENSKOU SPOLEČNOST

Fotogalerie Ing. Bohumila Tomeše ze dne 27.11.2019 (zleva): Vrt VDJ Zásada - průběh vrtání (před nastavením tyče, co vytéká = cca přítok do vrtu)
v cca 70m. Další fotograﬁe i na následující straně: Vrt VDJ Zásada - průběh vrtání (po nastavení tyče - vyfouknutí naakumulované vody za dobu trvaní
výměny cca 3min) v cca 70m.

VRT PRO DOPLŇKOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO ZÁSADSKOU VODÁRENSKOU SPOLEČNOST
S velkou radostí oznamujeme, že se Městysu
Zásada podařilo dokončit projekt Výstavby
multifunkčního hřiště u MZŠ Zásada. Sportoviště tohoto typu u zásadské základní školy bylo
dlouhodobou prioritou jak pro vedení obce,
tak pro vedení školy. Vzhledem k výši nákladů
bylo pro obec reálné realizovat pouze v případě získání dotace. To se na několikátý pokus
s žádostí podařilo v letošním roce. S žádostí
jsme uspěli z programu Ministerstva pro místní
rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Celkové
náklady stavby byly 4,80 mil. Kč a výše dotace
z toho činila 3,36 mil. Kč, spoluúčast obce tedy
tvořila 1,44 mil. Kč. Škola tak získala oplocené
sportoviště s víceúčelovým umělým povrchem
o ploše sportovní plochy 35x24 m a osvětlením pro výuku tělesné výchovy. Plocha je však
zdarma k dispozici i pro místní kroužky, oddíly
a veřejnost. Vzhledem k časové náročnosti, kdy
jsme po oznámení o obdržení dotace o prázdninách museli vybrat realizační ﬁrmu, vše administrativně řešit a poměrně náročný projekt
realizovat tak, aby mohlo být již v listopadu hotovo, bych rád velmi poděkoval všem zúčastněným za spolupráci.
Foto a text: Ing. Milan Kopal
místostarosta
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Foto: Ing. Milan Kopal

HURÁ, ZAČAL ADVENT!

Příroda se ponořila do zimního spánku a čeká,
kdy bude zahalena sněhovou peřinou. S měsícem prosincem se přiblížil konec letošního
roku. Pro děti je to období vánočních koled
a písní, cukroví a těšení se na Ježíška.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku letos
připadlo na 1. prosince. Příjemnou předvánoční atmosféru ve středu obce si nenechali ujít
nejenom obyvatele naší obce ale i obcí okolních. Stromek, který letos obci věnovala paní
Alena Princová, bude náš městys krášlit do Tří
králů. Všichni návštěvníci se těšili a netrpělivě
čekali na vystoupení dětí. Letos děti z MŠ Zásada a MZŠ Zásada poprvé nevystoupily společně. Samostatnou premiéru měla jak školčata,
tak i školáci. Všem dětem moc děkujeme, protože zpívaly s chutí, s radostí a s elánem.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem účastnili této předvánoční akce.
Děkujeme návštěvníkům, protože bez Vás by

nepanovala tak příjemná atmosféra. Poděkování patří paní Princové za košatý stromek.
Děkujeme všem, kteří obsluhovali ve stáncích
(a podávali nejenom teplé nápoje k zahřátí).
Velké díky patří všem, kteří pomáhali připravit
pohoštění. Letos jsme si zamlsali na kremrolích
paní Kouřilové a na medovníku z místní školy. Další poděkování patří Gabriele Lhotové
za přípravu vánoční dílničky a za ušití velkého
množství hvězdiček. Vybarvování látkových
hvězdiček potěšilo nejedno dětské srdíčko
a bylo na každém dítěti, zda si ozdobu odnese
domů nebo zavěsí na rozzářený stromek. Lence Němcové děkujeme za kouzelnou schránku
na dopisy, z níž všechna dětská přáníčka poputují přímo k Ježíškovi.
Foto a text:
Vendula Balatková
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SDRUŽENÍ TULIPAN, Z.S. OCENILO PEČUJÍCÍ OSOBY
V pátek 30.11.2019 se
v Grandhotelu Zlatý Lev
v Liberci uskutečnil slavnostní večer pořádaný
Sdružením TULIPAN “Ocenění pečujících osob Libereckého kraje 2019”.
Záměrem akce bylo osobní poděkování
a ocenění neformálních pečujících osob, které se v domácích podmínkách starají o své
blízké s handicapem (o děti, dospělé nebo
seniory, kteří potřebují pomoc druhých) a také
vyzdvihnout jejich vnitřní sílu a obětavost.
Upozornit na jejich nelehký životní úděl, který
si zaslouží větší pozornost a ocenění ze strany
širší veřejnosti.
Slavnostní večer byl vyvrcholením projektu
“S podporou k lepší péči”, který poskytoval pečujícím osobám individuální podporu a poradenství, vzdělávání, terapeutické a jiné aktivity.
Za účelem ocenění pečujících organizovalo
Sdružení TULIPAN, z.s. veřejnou sbírku na transparentním účtu, kde se podařilo získat přes šedesát tisíc korun, které budou rozděleny mezi

oceněné rovným dílem, jako poděkování za
odvahu zveřejnit svoje životní příběhy a zviditelnit tak skupinu osob pečujících o své blízké.
Jednou z oceněných byla i obyvatelka městyse
Zásady a další z oceněných byla paní z Držkova.
Nominovaní pečující Libereckého kraje se
s námi podělili o svůj příběh a získali ﬁnanční
a věcné dary. Slavnostní večer byl zpestřený
kulturním programem a občerstvením. Pro
zpříjemnění večera bylo na programu, kromě
oﬁciální části samotného ocenění, například
vystoupení pohybové skupiny OdRaz spojující nadšence ze Sdružení TULIPAN a Domova
Maxov.
Akce byla podpořena Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec, spoluﬁnancována ze zdrojů Libereckého kraje, realizována pod záštitou hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty, pod záštitou Statutárního města
Liberec Jaroslava Zámečníka, pod záštitou náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu
sociálních věcí Pavla Svobody, spoluﬁnanco-

vána z grantového programu
OC NISA.
Ocenění získali:
Iva Šilhavá, Zdena
Ubiasová,
Vlasta Fialová,
Ivana Minaříková, Martina Janová, Lenka Vanclová, Alena
Voborníková, Monika Vondroušová, Hana Koudelková, Ilona Literová, Alena Maryšková, Dana
Moricová, Marie Zurčínová, Pavlína Holubcová,
Anna Majerechová, Radka Ondrušková, Ludmila Machová, Marcela Fulierová, Božena Bezděková a Miroslav Roháček.
Děkujeme všem zúčastněným městům,
obcím a dalším subjektům Libereckého kraje,
které přispěly na transparentní účet č. 0000005601984319/0800, či se podílely na realizaci
této akce.
Text a foto: Sdružení TULIPAN, z.s.

SETKÁNÍ SE SENIORY
4. prosince jsme vyjeli navštívit zásadské
obyvatele Domu seniorů ve Velkých Hamrech.
V kavárně domova na nás již čekala káva a čaj,
při niž jsme jako již tradičně probrali všechny
novinky ze Zásady i ze života v domově. Došlo
i na vzpomínky, při kterých jsme se dozvěděli
i věci nám do té doby neznámé. Na závěr došlo k velmi milé vzájemné výměně dárečků, za

niž děkujeme a obdivujeme šikovnost, s jakou
byly vyrobeny.
Další setkání proběhne v době před Velikonocemi a už se teď se na něj těšíme.
Linda Černá
Foto: Linda Černá, Andrea Princová
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