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KRONIKA
Narozený občánek
Andrea Černá
Narozené holčičce přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky,
pohody, spokojenosti a mnoho pokroků v životě.

Jubilující spoluobčané

Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížil čas Vánoc a s ním i konec
roku 2016. V tomto roce jsme žádnou významně velkou investici z rozpočtu obce nerealizovali
a zaměřili jsme se spíše na drobnější, ale potřebné akce, jako je například oprava místních komunikací. Většinu času jsme věnovali přípravám
nových projektů, které plánujeme realizovat
v roce 2017-2018 a žádostem o dotace jako je
například zbudování další větve kanalizace, rekonstrukce rozpadající se hřbitovní zdi, druhé
kolo žádostí o kompostéry pro občany, oprava
dalších úseků místních komunikací, přestavba
bytu na OÚ, výměna oken ve škole a přestavba
několika učeben. Velice mě těší, že se podařilo
opravit i další úseky krajské silnice a to směrem

na Držkov a na Loužnici. Ráda bych také poděkovala všem občanům, kteří se aktivně podílejí
na rozvoji obce ať už svojí činností v některém
z místních spolků nebo svojí vlastní iniciativou.
Díky těmto občanům je náš městys živou obcí
s bohatým kulturním a sportovním životem.
Chtěla bych ještě závěrem poděkovat zastupitelům a zaměstnancům OÚ za jejich práci a občanům za věcné připomínky, kterých si vážím.
Pevně věřím, že i nadcházející rok 2017 bude
pro náš městys minimálně tak úspěšný jako ten
letošní.
Andrea Princová
starostka

Jaroslava Konopková (86)
Eva Beldová (80)
Josef Krejčí (80)
Jiří Šída (93)
Iva Jandejsková (84)
Věra Kopalová (80)
Josef Hetzendorf (83)
Jarmila Kozlovská (86)
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně
gratulujeme a přejeme především hodně štěstí,
zdraví, pohody, spokojenosti
a elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili
Vánoce nejsou jenom dárečky, cukroví a nazdobený
stromeček, ale především láska, porozumění
a společná setkání.
Přeji Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů
a zaměstnanců úřadu krásné a poklidné prožití svátků
vánočních a v novém roce 2017
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Andrea Princová
starostka

Sonja Záděrová
Zarmouceným pozůstalým upřímnou soustrast.
Nepřejete si, aby bylo Vaše jméno či jméno Vašeho
blízkého zveřejněno ve společenské kronice?
Kontaktujte ÚM Zásada telefonicky
na čísle 483 385 188 nebo e-mailem:
sekretariat@zasada.cz, starostka@zasada.cz, případně
redakci zpravodaje zasadskyzpravodaj@seznam.cz.
Přejete-li si ve společenské kronice zpravodaje
zveřejnit významnou událost
(ať již v podobě jubilea, narození dítěte,
výročí svatby, blahopřání k životní události),
využijte některého
z výše uvedených kontaktů.

Děkujeme.
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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Přiblížil se konec roku a příroda se ponořila do
zimního spánku. Období, kdy má zahalit krajinu sníh. Je to období koled a vánočních písní.
Kéž bychom měli opět bílé Vánoce jako z Ladových obrázků a nedočkali se tradice posledních let, kterou se staly Vánoce na blátě. Děti

mají stavět sněhobílé sněhuláky, ne se v bahně
snažit umatlat jakéhosi hnědého blátoláka.
Na adventním svícnu jsme zapálili první svíci
v neděli 27.11.2016. V tento den bylo v centru
naší obce rušno, protože se chystalo sváteční
rozsvícení vánočního stromu, který bude naši
obec zdobit do Třech králů. Strom naší obci
věnoval, stejně jako v loňském roce, Libor Nevyhoštěný. Příjemnou předvánoční atmosféru
si nenechalo ujít mnoho obyvatel nejenom
z naší obce. Děti z mateřské i základní školy
zpříjemnily slavnost svým typicky vánočním
vystoupením. Následnou odměnou se staly
adventní kalendáře. V chladném počasí se návštěvníci mohli zahřát u čaje, svařeného vína
a pochutnat si na závinu z jablek. Novinkou
letošní slavnosti byla schránka na dopisy pro
Ježíška v podobě chaloupky, kam děti přináše-

ly svá psaní skrývající to, po čem touží. Dítka,
která si dopis nepřipravila doma, mohla napsat
svá psaní u Ježíškovy schránky přímo na Ježíškův dopisní papír. Věřme, že se dětská přáníčka
vyplní, a o Štědrém večeru budou dětské oči
zářit štěstím u vánočního stromečku.
Přejeme i Vám poklidnou předvánoční a vánoční atmosféru prožitou s Vašimi blízkými
naplněnou klidem, pokojem, vstřícností,
láskou a plnou vůně cukroví, ovoce, františků a purpury. Ať tato atmosféta ve Vašich
srdcích přetrvává i po celý následující rok.
Nechť Vás provází zdraví, štěstí, láska, dobrá nálada a mnoho úspěchů v nejrůznějších
oblastech vašeho života po celý rok 2017
Vendula Balatková

Žáci základní a mateřské školy v Zásadě při vystoupení. Fotogalerie: Vendula Balatková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Kulturním pásmem plným písniček a básniček
s rodičovskou a dětskou tématikou přivítaly
děti z MŠ Zásada s paní starostkou Andreou
Princovou 5. října 2016 v kulturní místnosti ÚM

Zásada jedny z nejmladších občánků naší obce
– dvě děvčátka Johanku, Natálku a tři chlapce Boříka, Filípka a Tomáška. Za pečlivě nacvičený
program dětem, paní ředitelce Aleně Vávrové a

paní učitelce Kateřině Hejnové moc děkujeme.
Text a foto:
Vendula Balatková

Miminka na společné fotografii a na malých fotografiích dole (zleva): Bořivoj Pavlata, Filip Novotný, Natálie Lubasová, Tomáš Faltinek, Johana
Fuksová. Foto vlevo nahoře: Děti z MŠ Zásada před svým vystoupením.

DĚTSKÝ HALLOWEEN
Nedělní odpoledne 30.10.2016 v hospůdce na
zásadském hřišti bylo možné prožít trošku strašidelně a zároveň tvořivě.
Vítány byly děti s rodiči, které přišly v masce ale
i bez masky. Mohly si zde vydlabat dýni dle své
fantazie, vytvořit např. strašidýlka, pavoučka s
pavučinou i praktické notýsky. Kdo měl chuť,
mohl si zobnout bombón či muffin - to vše v
halloweenském stylu.
Bez dýní bychom takové krásné dětské odpoledne nemohli uspořádat, proto veliký dík patří
p.Krupkovi za věnování dýní.
Též patří poděkování Všem dospělákům, kteří

se jakkoli podíleli na této pěkné akci, a všem
malým i velkým účastníkům, kteří přišli.
Věřím, že všichni jsme společně prožili krásné
nedělní odpoledne.
Za kulturní výbor
Helena Háková
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13O. LET OD ZALOŽENÍ SOKOLA V ZÁSADĚ

V letošním roce si naše Jednota připomněla 130 let od
svého vzniku. Oslavy proběhly
poslední zářijový víkend 24.–
25.9.2016 v místní sokolovně.
V sobotu byla na programu
slavnostní akademie, která byla součástí sokolské akce „Noc sokoloven“. V neděli pak zahrálo
Loutkové divadlo Prokůpek pohádku „Jak mámin mazánek přemohl draka“. Na galerii v 1.
patře budovy jste po celý víkend mohli navštívit výstavu vztahující se taktéž k výročí Sokola,
kterou připravila pí. Lenka Němcová. Prohlédnout jste si mohli dobový kroj člena Sokola,
výstřižky z novinových článků, úryvky z kronik
a množství různých fotografií.
Sobotní akademie byla zahájena českou hym-

nou, kterou zazpíval pěvecký sbor T.J. Sokol
Huntířov. Po pár slovech na úvod od starostky Sokola pí. Libuše Ducháčkové následovala
představení nejmenších. Nejprve se svým tanečním pásmem vystoupila MŠ Zásada pod
vedením pí. ředitelky Aleny Vávrové, poté přišlo na řadu cvičení rodičů s dětmi v čele s pí.
Terezou Červenkovou. Následovalo vtipné „retro cvičení“ ve stylu 80. let, které předvedli žáci
MZŠ pod vedením pí. učitelky Zdeňky Abrahamové. Škola pak svůj program zakončila přehlídkou individuálních hudebních vystoupení
svých žáků pod dohledem pí. učitelky Jitky
Madejové. První část akademie uzavřel svým
zpěvem opět pěvecký sbor z Huntířova.
Během krátké pauzy proběhlo ocenění některých členů Sokola za svůj dlouhodobý přínos

Jednotě a pak už pokračoval nabitý program.
Představilo se Loutkové divadlo Prokůpek s
krátkou hrou na sokolské téma, připravenou
speciálně pro tuto příležitost. Velmi zajímavým zpestřením bylo cvičení bojového umění
sdružení B.O.N.S.A.I. Karatisty poté na parketu
vystřídalo cvičení žen na míčích pod vedením
pí. Jany Hniličkové. Speciálním hostem odpoledne pak byla děvčata z libereckého Airka,
která předvedla své jedinečné dovednosti v
poledance. Po slavnostní akademii následovala
volná zábava za hudebního doprovodu Tondy
Ulmana, který hrál až do jedenácté hodiny večerní. Doufáme, že se všichni návštěvníci dobře bavili, a děkujeme všem, kteří se na oslavě
výročí aktivně podíleli.
Tereza Červenková

Fotogalerie Výstava připravená ke 130.výročí místního Sokola, pěvecký sbor z Huntířova a ukázka poledance. Foto umístěné v textu: Vystoupení
rodičů s dětmi, retro cvičení. | Foto: Vendula Balatková

KDOPAK BY SE DRAKA BÁL
Dne 22.10.2016 proběhl na Rysovce první ročník zásadské drakiády. Nikdo ze zúčastněných
jistě nelitoval namáhavého výstupu „k rukávu“,
kde byl umístěn velký stan poskytující základnu pro tvořivou dílnu a občerstvení. Kdo při-

šel, mohl kromě společného pouštění draků
prokázat zručnost při hodu šiškou, plnit vědomostní úkoly či vyrobit si zvířátko z kaštanů.
Vítr akci přál, a tak i přes mrazivé počasí dorazilo během odpoledne na místo 64 dětí, které

autor fotek: Michal Těhník
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obdržely originální diplom ve tvaru - jak jinak
než draka. | Tereza Červenková
Fotoarchiv z Drakiády:
TJ Sokol Zásada
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VÝSTAVA BETLÉMŮ
Druhý listopadový víkend měl v zásadské sokolovně atmosféru téměř vánoční. Probíhala zde
výstava betlémů. Kdo výstavu navštívil, jistě
potvrdí, že skutečně bylo co vidět. Bylo vystaveno neuvěřitelných 99 betlémů různé velikosti a materiálů. K vidění byly především betlémy
papírové, dřevěné, keramické a skleněné, ale
své místo zde našel i betlém korálkový, paličkovaný, textilní, perníkový či z kukuřičného šustí.
Nejmenší betlém by se vešel do kapsy, největší
zabral celý stůl. Některé betlémy byly osvětlené, a jeden dokonce pohyblivý.
Sluší se poděkovat těm, bez kterých by výstava
neproběhla. Zaprvé jsou to majitelé betlémů,
kteří své poklady zapůjčili, a zadruhé je to duchovní otec výstavy. V tomto případě se jedná

autor fotek Jan Červenka

T.J. SOKOL ZÁSADA VÁS ZVE NA MASOPUST
Předpokládaný termín: 26.2.2017 od 14.00 hodin.
Těšit se můžete na průvod masek, živou hudbu, soutěže pro malé i
velké a bohaté občerstvení. Od 17.00 na programu pohádka v podání
Loutkového divadla Prokůpek. Těšíme se na vás!

o duchovní matku, pí. Evu Rydvalovou, která
měla nejen nápad, ale také energii dotáhnout
nápad až k realizaci.
Tereza Červenková

LOUTKOVÉ DIVADLO PROKŮPEK
Vás zve na představení „Honza, čert a kašpárek“
a „Legenda o sv. Prokopovi“ dne 28.12.2016 od 17.00 hodin.
(Na premiéru nové hry se můžete těšit na přelomu ledna a února)

VÝSTAVA BETLÉMŮ POHLEDEM NÁVŠTĚVNÍKA
Sokol Zásada uspořádal 1.ročník výstavy betlémů v hlavním sále zásadské sokolovny (10.11.
- 12.11. 2016 vždy od 10 - 18 hod). Díky aktivitě organizátorů se podařilo zajistit skoro 100
betlémů ze Zásady i okolí . Vystavené betlémy
tvořily pestrou mozaiku - malé i velké, dokonce
i nasvícené či z různých materiálů (papír, překližka, dřevo a jiné). Jeden byl pohyblivý. Tématika klasická vánoční, betlémová.

Prohlížející starší generace si vzpomněla na své
mládí, kdy byl betlém běžnou součástí Vánoc v
rodinách, a mladí se seznámili s dřívější (a možná nyní obnovenou) tradicí. Těm nejmenším
se připomněly blížící se Vánoce. Někteří začali
psát (či kreslit) Ježíškovi, co by si přáli k Vánocům. Všem organizátorům výstavy i vlastníkům
zapůjčených betlémů patří velký dík.
Text a foto: Milan Hübner

ROK V LOUTKOVÉM DIVADLE PROKŮPEK
Už je tomu víc než
rok, co jsem se na
stránkách Zásadského zpravodaje
dočetla o tom, že
se v naší obci obnovilo loutkové divadlo a přijímá nové členy. Neváhala jsem a přihlásila jsem
se, abych rozšířila řady těchto amatérských
herců. Sama jsem už nějaké zkušenosti v této
činnosti měla a doufala jsem, že tak přispěji
„svou troškou do mlýna“. Moc si vážím toho, že
mě ostatní přibrali mezi sebe a že je dnes snad
mohu považovat za své přátele.
Začala příprava prvního představení „Kašpárek
dvorním lékařem“. Marionety nás zprvu neposlouchaly, texty se pletly a paměť selhávala.
Před premiérou zavládla v zákulisí tréma a mně
se zdálo, že bychom potřebovali ještě alespoň
několik zkoušek, aby vše bylo řádně nacvičeno k úplné spokojenosti. Přesto se nám myslím představení vydařilo. Další divadelní hru s
názvem „Jak mámin mazánek přemohl draka“
jsme už nacvičovali s cennými zkušenostmi
a daleko menšími nervy. Přestože se nám ne
vždy všechno vydařilo, stydět se za sebe nemusíme. Odvedli jsme kus práce a diváci to
ocenili.
Novým projektem a pro mě hlavně velkou výzvou byla účast na Zásadské pouti. Mnohým
z nás se do toho nechtělo, protože se jednalo
o hraní v provizorních podmínkách s nutností

autor fotek Tereza Kadečková
ozvučení, ale přesto se nakonec všichni s nadšením pustili do práce. Přímo pro tuto příležitost jsem na motivy pověsti o sv. Prokopovi
napsala divadelní hru, kterou jsme uváděli pod
názvem Legenda o sv. Prokopu aneb Kterak
Prokop čerty zkrotil. Představa se stala skutečností a my jsme o „Prokopské pouti“ před kaplí
sv. Prokopa tuto hru s úspěchem uvedli.
Letošní podzimní sezóna pro nás začala netradičně, protože byla spojená s oslavami 130.
výročí zásadského Sokola. Nejprve jsme v rám-

ci akademie zahráli krátký autorský výstup se
sokolským tématem a druhý den proběhla
repríza jednoho z našich představení. Pro mě
osobně bylo velkým překvapením, že jsem
byla oceněna za práci režiséra. Dosud jsem
nevěděla, že takovou funkci vůbec zastávám.
Zřejmě mě do této role pasovalo množství připomínek a výhrad, které na našich zkouškách
mám. Jen doufám, že naplním očekávání spoluherců a hlavně - že to se mnou vydrží. Vůbec
se nedivím, že někteří režiséři (hovoří se o pí.
Chytilové či p. Krejčíkovi) své herce bijí. Mám
občas chuť to udělat taky. Ale jinak je musím
všechny moc a moc pochválit. Možná si oni
sami ani neuvědomují, kolik udělali práce. Jak
dovedně již umí zacházet s loutkami i se svým
hlasem, jak je jejich vystupování jistější a sebevědomější, jak tzv. „vyrostli“. A to nemluvím o
tom, jak si vážím jejich času, energie a nadšení,
které divadlu věnují.
Co říci závěrem? Všechny vás zvu na nové
představení „Honza, čert a kašpárek“, jehož
premiéra proběhla 12. listopadu. Naše fanoušky bych také ráda odkázala na naše webové
stránky (http://loutkove-divadlo55.webnode.
cz) či nás můžete potkat na facebooku (https://
www.facebook.com/loutkovedivadlozasada).
Tak nashledanou.
Tereza Červenková
Fotoarchiv: LD Prokůpek
WWW.Z ASADA.CZ
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CO NOVÉHO, ŠKOLO?
„Opravdu se známe?“

Fotoarchiv z pobytu na Krásné: MZŠ Zásada
V rámci preventivního programu sociálně
patologických jevů a výuky etické výchovy
pořádala naše škola v září letošního roku třídenní výjezdy žáků 3.-9. třídy, které se konaly
na Krásné – Motýl 2016. Výjezdů se zúčastnilo
114. žáků. Díky dotačnímu příspěvku Liberec-

SPORTOVCI NAŠÍ ŠKOLY
Na začátku naší přípravy ve sportovním kroužku jsme si pronajali Atletickou halu v Jablonci
nad Nisou. Na Střelnici do Jablonce jsme dojeli linkovým autobusem ze Zásady.Halu jsme
měli pro náš trénink zaplacenou na 1 hodinu(400 kč). Všichni mí sportovci, žáci a žáky-

kého kraje, který
na projekt poskytl
částku 40 000,- Kč,
byly výjezdy finančně dostupné všem
rodičům, což bylo
záměrem celé akce.
Více jak polovina
našich žáků dojíždí.
Odpoledne a ve volných chvílích se děti
moc nepotkávají, a i
když spolu chodí již
několik let do jedné
třídy, málo se znají.
Smyslem programu
bylo (přes společné
zážitky) stmelit třídy
a zlepšit vztahy mezi
dětmi i mezi dětmi a
učiteli. Děti vesměs
společný
pobyt

mimo školu uvítaly.
Po návratu do školy se rozhodně kamarádštější
a přátelštější vztahy projevily na celkové atmosféře školy.
Součástí programu byly také beseda a praktic-

ně 4.-7. třídy, nejprve běhali celé kolo v hale,
pak skákali do dálky. Při této disciplíně padly
vynikající rekordy - žák 6. třídy - Ondřej Štefanec skočil do dálky 3 metry 70 centimetrů
a žákyně 6. třídy - Štěpánka Dubská 3 metry
20 centimetrů. Pak jsme si zkusili překážky,
nejprve nižší, ale pak i vysoké, také s velkým
úspěchem. Škoda,že nám ten čas v hale tak

Číslo 4| 2016

ký nácvik první pomoci, kterou perfektně zajistila paní Ludmila Fiedlerová z Červeného kříže.
Historické a kulturní dědictví části našeho regionu - Krásné - fundovaně přiblížila paní Petra
Marat, která děti provedla kostelem, vyprávěla
jim o doktoru Kittelovi, o jeho domě - Burgu i o
morovém sloupu před farou.
Přesun na místo pobytu i zpět formou pěšího
pochodu bylo pro mnohé z dětí novou výzvou,
protože pěšky ze Zásady na Krásnou zatím nikdo nešel. Některým třídám na cestu dokonce
pršelo, a tak se z celé cesty pro některé stalo
„velké dobrodružství“.
V letošním školním roce naše škola uspěla v
Programu podpory etické výchovy Nadačního
fondu Josefa Luxe a získala 1. místo.
Slavnostní vyhodnocení a předání ocenění (20
000,- Kč) se konalo 1. listopadu v Poslanecké
sněmovně PČR v Praze, pod záštitou poslance
Jiřího Miholy, za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové.
Výuku etické výchovy jako preventivního programu sociálně patologických jevů ve škole
podporuje také Pedagogicko psychologická
poradna v Jablonci nad Nisou i ČŠI.
Mgr. Marie Navrátilová
ředitelka MZŠ Zásada

rychle utekl. Mí svěřenci, výborní atleti, si zaslouží zopakování tréninku v hale. A tak 23.11.
jedeme znovu, tuto hodinu nám zaplatí škola.
Jsem moc ráda, že mám tak skvělé a nadšené
sportovce.
Mgr. Zuzana Hradecká

KAMARÁDI Z BARCINKU
Dne 30.9.2016 přijelo 15 žáků z Polska z Barcinku k nám do Zásady. Společně s některými
žáky naší školy jeli v dopoledních hodinách na
výlet do Besedických skal. Na oběd se žáci vrátili do školy a odpoledne prožili ve firmě Detoa.
Žáci si zde mohli vyrobit něco v dílnách nebo
koupit nějakou maličkost v prodejně. Poté se
žáci vrátili zpět do školy na svačinu a rozlou-

06 | WWW.Z ASADA.CZ

čení. Tento ten byl vydařený, všichni jsme se
dorozuměli s kamarády anglicky. | Kateřina
Princová, 8.třída
„ S Poláky se mi to líbilo. Domlouvali jsme se
polsky, česky a anglicky. A já jsem Olgu učila
počítat česky do 10 a ona mě polsky do 10. A
Olze se to také líbilo.“ | Zdíša Pešatová

Fotoarchiv MZŠ Zásada

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
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HALLOWEEN VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ
Ve středu 2.11. se děti ze školní družiny proměnily ve strašidla. Společně
si užily zajímavé odpoledne plné různých hrátek. Děti pletly velkou pavučinu, do které chytaly „pavouky“, navlékaly dýňovou housenku, stavěly
strašidelný hrad a ve skupinkách skládaly mozaiku na téma strašidla. Po
splnění všech úkolů děti čekal strašidelný rej a sladká netopýří odměna.
Co se dětem nejvíce líbilo?
„Líbilo se mi, jak jsme stavěli hrady.“ Sandra
„Líbila se mi netopýří odměna a pavučina.“ Ivana
„Mě se líbila pavučina i netopýří odměna a ještě i hry a kostýmy.“ Marek
„Mě bavilo stavět hrad a ještě mě bavilo hrát pavučinu.“ Vít
„Líbilo se mi všechno.“ Eliška
„Líbilo se mi, jak jsme hráli pavučinu.“ Magda
„Jak byla tma a jinak se mi líbila pavučina.“ Vítek
„Líbilo se mi všechno a netopýří odměna.“ Mahulena
„Jak jsme pletli.“ Nikola

„Jak jsme pletli pavučinu, a byli jsme pavouci.“ Tereza
„Dělali jsme pavučinu.“ Adéla, Lucie
„Jak jsme stavěli hrady a navlékali korálky.“ Aneta
„Líbila se mi víčka i pavučina.“ Natálie
Jana Wünschová
Foto ze školního Halloweenu: Archiv MZŠ Zásada

BONSAI S.P.A.B.U.

V úterý 6. září 2016 jsme zahájili již devátý rok
našeho působení při ZŠ v Zásadě. Konal se
společný trénink. Zároveň byl zahájen nábor
nových členů našeho spolku Bonsai. Do našich
řad se přihlásili čtyři noví studenti. Markéta Jakubičková, Petr Jodas, Ondřej Iwaniuk a Kateřina Linhartová.
V sobotu 24. září pořádala tělocvičná jednota Sokol Zásada ve své sokolovně akademii k
oslavě 130 let od jejího založení. Jejich vedením jsme byli osloveni, abychom se svým vystoupením na této akademii podíleli. My jsme
tuto nabídku rádi přijali a připravili jsme patnáctiminutové vystoupení. Akademie začala
v 16. 00 hodin zpěvem české národní hymny
pěveckým sborem z Huntířova. Potom se začali se svými vystoupeními střídat jednotliví
účinkující. V 17.35 hodin jsme přišli na řadu
my. Vystoupení začalo stavbou tatami. Během
této doby Klára Dušková představila náš spolek Bonsai. Potom už začaly jednotlivé ukázky
našeho vystoupení. Jako první předvedli studenti s bílými pásy cvičení kata. Jmenovitě to
byla kata Taikjoku shodan. Spolu s nimi cvičila i Anička Dumková s oranžovým pásem. Po
nich nastoupili Klára Dušková, Jakub Liška a
Matyáš Benešovský a předvedli soutěžní disciplínu kata družstev. Zacvičili mistrovskou katu
Basai dai. Ve třetí ukázce předvedly tři dvojice
nácvik boje s holí – Hanbo. Jeden ze dvojice
útočil a druhý s pomocí hole předváděl obranné techniky. Následovala ukázka pádových
technik v provedení našich mladších studentů.
Poslední ukázka byla hraná scénka s ukázkami

sebeobrany. Dvě dívky, Anetka Habová a Mahulenka Benešovská, si spolu povídají. Okolo
nich jde skupinka tří mladíků - Matyáš Benešovský, Honza Němec a Honza Hrách. Poslední
z nich jde za děvčaty a chce rozměnit peníze.
Jakmile jedna z dívek vyndá peněženku, on
ji vytrhne z ruky a odchází. Přichází dvě starší
slečny Klára Dušková a Markéta Brožová. Markéta jde ke klukům a chce peněženku zpět. S
použitím páky peněženku vezme a vrátí ji zpět.
Honza si to nechce nechat líbit a zaútočí s boxerem. I tento útok úspěšně odvrátí a boxera
mu vezme. Zastane se ho Matyáš a zaútočí s
teleskopickým obuškem. Tento útok odvrací
Klára a obušek mu vezme. Kluci opouštějí scénu a ukázka končí. Tím naše vystoupení skončilo. Sokolská jednota nám zajistila pitný režim
a občerstvení, za což děkujeme. Všichni naši
studenti předvedli perfektní výkon a ukázka se
celkově povedla.
V pátek 21.10.2016 jsme místo tréninků v době
od 17.15 hodin do 20.30 hodin realizovali v
tělocvičně zásadské ZŠ další z řady seminářů Hanbo Jutsu, jinými slovy bojové umění s
krátkou holí pod mým vedením. Pro studenty
z náboru to byla první příležitost, kdy mohli s
holí cvičit. Po krátkém zahájení a rozcvičce se
již všichni pilně věnovali nácviku jednotlivých
technik a naučené techniky si hned zkoušeli
ve dvojicích. Během cvičení se starší studenti
snažili těm mladším poradit s nácvikem tam,
kde se jim moc nedařilo. Během semináře v tělocvičně vládla příjemná nálada. S úderem půl
deváté seminář skončil.

V sobotu 5. Listopadu 2016 pořádala naše federace Fudokan se sídlem v Praze Pohár tradičního karate. Závody se konaly v tělocvičně
ZŠ v ulici Hovorčovická v Praze Kobylisích. Za
náš spolek do Prahy vyrazilo celkem jedenáct
závodníků. Ze Zásady jsme v sobotu ráno
tentokrát jeli osobními vozy. V disciplíně kata
jednotlivců ve svých věkových kategoriích
postupně nastoupili Vítek Dolanský, Aneta Habová, Mahulena Benešovská, Anna Dumková,
Ondřej Šikola, Markéta Brožová, Jan Hrách, Jan
Němec, Matyáš Benešovský, Klára Dušková a
Radim Dolanský. Spolu s nimi jsem byl na závodech já a otec Anety p.Haba, oba jako řidiči. Závodníci nastupovali na svá klání a svými
výkony se snažili přesvědčit rozhodčí o svých
znalostech a dovednostech. Po disciplíně kata
jednotlivců nastoupili Matyáš Benešovský, Jan
Hrách a Jan Němec v disciplíně kata družstev.
Celkem na těchto závodech naši závodníci získali šest zlatých medailí, pět stříbrných a jednu
bronzovou medaili. K výkonu jim gratulujeme.
Dále patří poděkování Radimu Dolanskému a
p. Habovi za pomoc při dopravě závodníků do
Prahy. Po skončení závodů jsme zašli v nedaleké restauraci U Hoffmanů na dobrý oběd. Cestou z Prahy jsme se ještě zastavili na parkovišti
nedaleko Bakova „u Letadla“. Většina z nás neodolala dobré zmrzlině, přestože teplota vzduchu odpovídala spíše teplému oblečení. Po
krátkém odpočinku jsme pokračovali domů.
Miroslav Dušek
Fotoarchiv Miroslava Duška:
130. výročí TJ Sokol Zásada.
WWW.Z ASADA.CZ
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FOTBALISTÉ SE SNAŽÍ ZAJISTIT PROSTŘEDKY
A PRECIOSA POMOHLA

Za finanční podpory Preciosy Ornely probíhala
od letošního července rekonstrukce prostorů kabin a nové klubovny v areálu SK Zásada.
Provedení v oddílových barvách, kladoucí si za
cíl zvýšit sounáležitost s klubem všech generací zásadských fotbalových hráčů, pozvedlo
úroveň prostor místního klubu. „Zařízení potřebovalo projít modernizací. Díky podpoře
Nadace Preciosa jsme mohli akci zahájit. Tato
finanční podpora 100,000 Kč pro nás byla velmi významná, bez ní bychom s rekonstrukcí
nemohli začít. Podpora zázemí v Zásadě byla
podtržením velmi dobré a úzké spolupráce
Preciosy Ornely právě ze Zásady a zaměření
Nadace Preciosy na rozvoj regionu,“ informoval

ZÁJEZD DO DIVADLA
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás lákala, ať
s námi vyrazíte za kulturou a rozveselíte se v
podzimních dnech.
Kdo s námi 29.10.2016 do Prahy do divadla

Miroslav Princ, předseda oddílu.
Nadace Preciosa Ornela je jednou z nejstarších nadací v našem regionu zabývající se dobročinnými aktivitami.
Nadace Preciosa už pomohla
na Jablonecku k dobré věci v
mnoha případech. Ředitel této
nadace Ivo Schötta spolu s generálním ředitelem akciové společnosti Preciosa Ornela Miroslavem Šebestou při slavnostním
otevření nových prostor předali
SK Zásada šek s hodnotou 100
000,- Kč. „K financím jsme museli přidat ještě také spoustu úsilí,
které bylo zapotřebí,“ připomenul Miroslav Princ. Dále bylo
nutno zajistit dofinancování v
částce víc než 60,000 Kč. K hlavním partnerům podporujícím
zásadský klub mimo zmíněné
Preciosy patří i firma Hygotrend
(zabývající se velkoobchodem s
úklidovými prostředky). Vzhledem ke složitosti rekontrukce
nebylo možné řešit práci při rekonstrukci pouze svépomocí vlastníma rukama. Z 95% ji musela provést firma na truhlářské práce společnost KRABB.
Slavnostní otevření nově zrekonstruovaných
prostorů kabin a nové klubovny proběhlo v
areálu SK Zásada 7.listopadu 2016. Přestřižení
pásky se účastnili zástupci Nadace Preciosa
Ornela, Preciosy Ornely, zástupci SK Zásada,
starostka městyse i další osobnosti. Poté si
účastníci společně prohlédli zrekonstruované
prostory. „Součástí akce byla i prezentace snímků z úprav areálu od roku 2008 do současnosti
a nutno říci, že se toho v areálu hodně změnilo

a vylepšilo,“ dodal Miroslav Princ.
Dlouhodobá péče o sportovní aktivity i vylepšené zázemí nabízí výborné podmínky i pro
další sporty – volejbal, stolní tenis i kola. A jak
Miroslav Princ zdůraznil, cílem je vytvořit příjemné prostředí pro každého, kdo má o sport
zájem. Sport má v Zásadě prostě zelenou.
Nové zázemí bude zajisté plně využité. Sportovní vyžití v něm najdou jak dospělí, tak děti.
„Fotbalové kabiny jsou především pro sport a
domácí fotbalisty. Klubovna bude ovšem sloužit pro všeobecné použití. Bude určitě přínosem pro všechny návštěvníky, kteří zásadský
sportovní areál navštíví a budou ho využívat,“
uvedl Miroslav Princ.
A jak se mužům i mládežníkům z SK Zásada v
letošní sezóně dařilo? Komu patří poděkování?
A jaké mají Zásadští plány? „Máme přes dvacet
mládežníků a pochvala za práci s nimi patří fotbalovým trenérům Petru Fišerovi, Tomáši Trýblovi, Pavlu Vrbatovi a Radku Němcovi,“ chválí
předseda oddílu všechny kouče za práci s mládeží. I když v letošní fotbalové sezóně soupeří
fotbalový tým mužů v okresním přeboru, chce
se co nejdříve vrátit do vyšší soutěže. „Naše
očekávání je zase hrát v I. B třídě Libereckého
kraje. Podzim jsme skončili v horní části tabulky okresu. Naše ambice ovšem jsou hlavně poskytnout zásadskému fotbalu dobrou partu. A
pak se teprve soustředit na postupová místa,“
ujasnil cíle mužstva Miroslav Princ. Zásadští
fotbalisté se s podzimní sezónou rozloučili vítězstvím, a to i přesto, že jim chybělo několik
klíčových hráčů.
Vendula Balatková
a předseda SK Zásada Miroslav Princ

Studio Dva jel, věřím, že nelitoval!
Divadelní představení Vše o mužích – Aneb
jak to dopadá, když se testosteron smíchá s
city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro
ženy, aby je opět nepochopily. Tři mužské herecké role ztvárnili Maroš Kramár, Filip Blažek

a Michal Slaný. Představení trvalo přibližně
3hodiny a věřte mi, bylo plné humoru a smíchu. Moc děkuji Městysu Zásada a Obecnímu
úřadu Držkov za společně uspořádaný zájezd.
Za kulturní výbor
Helena Háková

Fotoarchiv SK Zásada: Ředitel Nadace Preciosa Ivo Schötta (vlevo) předal Miroslavu
Princovi šek osobně.

HALLOWEEN DOSPĚLÍ
Poslední říjnový víkend patří již tradičně oslavám Halloweenu na fotbalovém hřišti v Zásadě. Páteční večer byl vyhrazen dospělým, kteří
i letos dorazili v nejrůznějších strašidelných
maskách. K vidění byli upíři, Addamsova rodina, několik zombie a dokonce i mrtvý kostelník
a jeho černý pes. Krvesaj, tatarák a další oblíbené pochoutky pomohly doplnit strašidelnou
atmosféru celého večera. Při známých písničkách se u kytary dvou místních hudebníků bavila po celý večer nejen strašidla, ale i ostatní
návštěvníci fotbalové hospůdky.
Andrea Princová
Fotoarchiv SK Zásada
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KOPANÁ PŘÍPRAVEK | BILANCOVÁNÍ NAD LETOŠNÍ SEZÓNOU

Blíží se konec roku, a tak je čas bilancovat. Jaro
bylo skvělé a kluci ho končili celkovým druhým
místem v soutěži. Podzim již takový nebyl. Ale
vzhledem k tomu, že hrajeme kategorii, ve
které se někteří kluci utkávají i s o čtyři roky
staršími protihráči, nelze podzim hodnotit nijak
špatně. Od podzimu, kdy hrajeme soutěž U11
- 2006 a mladší, je toto pro nás nová zkušenost,

kdy si chlapci musí zvykat
na jiný hrací systém, větší hřiště a hlavně na delší
hrací dobu. To není v jejich
věku snadný úkol, a proto při všech těchto změnách jsme po podzimní
části na posledním místě.
Ale víc jak výsledky, nám
sráželo výkonnost to, že
jsme málokdy nastoupili v
kompletní sestavě.Celkově ale podzim hodnotím
kladně, nasazení kluků do
hry bylo velké a jsme rádi,
že je kopaná baví. Věřím,
že rezervy, které máme, do
jara odstraníme. V zimní
přestávce se zaměříme na
odstranění herních nedostatků, vylepšíme fyzičku hráčů, aby se mohli na jaře poprat o střed
tabulky.
Věřím, že budeme hrát minimálně na stejné
úrovni jako minulý ročník.
Chtěl bych tímto poděkovat všem klukům za
jejich přístup k tréninkům i zápasům za celý

tento rok, a to Janu
Princovi, Janu Hudcovi, Janu Krupkovi, Matěji Zurčínovi,
Matěji Vrbatovi, Filipu Trýbovi, Martinu
Lučany
a Marku Tilerovým,
Hodkovice
Jardovi
Loumovi,
Velké Hamry
Danu Šikolovi, VráŽelezný Brod
ťovi Ondráčkovi, LuRádlo
káši Fišerovi a Pavlu
Kokonín
Jakubičkovi.
Dále
Jablonec
velké
poděkování
Desná
patří rodičům za jeZásada
jich ochotu a trpělivost při ježdění na
tréninky a víkendy strávené po turnajích. Pavlu
Vrbatovi a Radku Němcovi dvakrát za pomoc
při trénování a SK Zásada v čele s p.Princem za
podporu a vývoj mladšímu fotbalu v Zásadě.
Všem moc děkuji a k blížícím se Vánocům a novému roku 2017 Vám přeji bohatého Ježíška a
hodně zdraví v novém roce.
Tomáš Trýb
Fotoarchiv SK Zásada:
Utkání v Žel.Brodě

POŘADÍ PO
PODZIMNÍ
ČÁSTI:

SHRNUTÍ KOPANÉ DOSPĚLÝCH
#

Klub

Z

V

R

P

1. Mšeno C

12

11

0

1

2. Rychnov

12

10

1

1

3. Železný Brod B

12

8

2

2

4. Malá Skála

12

8

2

2

5. Zásada

12

8

1

3

6. Tanvald

12

7

2

3

7. Janov

13

7

2

4

8. Jenišovice B

12

7

0

5

9. Držkov B

12

6

1

5

13

5

0

8

10. Plavy B
11. Kořenov

12

4

1

7

12. Radčice

13

3

3

7

13. Nová Ves

12

3

1

8

14. Hodkovice B

11

2

1

8

15. Josefův Důl

12

2

0

10

16. Smržovka B

12

1

2

9

17. Kokonín B

12

0

3

9

Do podzimní části sezóny 2016 – 2017 naše
mužstvo dospělých nastoupilo po více než 60ti letech nikoliv do krajské, ale do okresní soutěže. To je pro nás a naše příznivce samozřejmě
zklamáním, ale současně výzvou, abychom se

do krajských soutěží měli motivaci probojovat
co nejdříve zpět. K tomu je ale zapotřebí zodpovědného přístupu hráčů jak k tréninkům, tak
zápasům, a to je to, co potřebujeme u mužstva
posílit a na čem pracujeme.
V podzimní části se podařilo stabilizovat kádr
hráčů. Jsme rádi za aktivní přístup zásadských
mladších ročníků jako Marek Cón, Vojta Šimánek a Michal Kopal, ale za zmínku stojí i řada
zkušených starších hráčů jako Petr Fišer, Petr
Růžička, Milan Kopal ml., Petr Supernát, Aleš
Kotyza, Vít Lhota, Petr Beneš, Tomáš Čurda a
sourozenci Blažkovi. Do týmu se podařilo získat i některé mladé hráče z okolí a Jablonce,
kteří jsou dobrým doplněním kádru. Bohužel

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2017
Valná hromada vlastníků pozemků, kteří jsou členy Honebního společenstva Zásada, se
koná 10.2.2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Zásada. Na programu je zpráva
honebního výboru o činnosti v r. 2016, zpráva o hospodaření v roce 2016, informace o
sporu s HS Velké Hamry II - Plavy, informace vlastníků pozemků o jejich právech, návrhy a
připomínky účastníků k činnosti HS Zásada.
Ing. Miloslav Bohdal - honební starosta

hned z kraje sezóny se zranil klíčový hráč a kapitán Fišer (zlomenina kotníku) a poté, co se
v průběhu dalších utkání zranili i další klíčoví
hráči Kilián, Hrnčál a v Plavech i Miky Kopal,
nevypadalo to s týmem moc dobře. Nicméně i
přes všechna tato negativa se podařilo odehrát
všechna utkání v solidní sestavě. Do bojů zasáhli i někteří hráči starších ročníků a podzimní
část sezóny jsme díky odhodlání, bojovnosti
a nasazení ukončili na příjemném 5. místě ze
17-ti týmů se ziskem 25 bodů a kladným skóre
38:19. Z 6-ti domácích utkání jsme 5x zvítězili
a pouze 1x prohráli, a tak doufáme, že děláme
našim fanouškům a příznivcům radost. Určitě
se museli dobře pobavit při vítězství nad Smržovkou B 8:0, Kořenovem 6:1 nebo třeba při
dramatickém závěru utkání s Tanvaldem, kdy
se nám v posledních 5 minutách podařilo zvrátit nepříznivý stav 1:2 na vítězných 3:2. Proto
bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat
všem fanouškům za jejich přízeň a srdečně je
zveme na další jarní utkání. Vaše povzbuzování
je pro nás motorem.
Poděkování patří i kustodu Vítku Lhotovi, trenérovi Liboru Lubasovi, organizátorům utkání
Luďku Fialovi, Mírovi Šrajbrovi a správci Radku
Němcovi za přípravu areálu. Jarní část sezóny
zahajujeme v sobotu 25.3.2017 na Nové Vsi.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada:
Podzimní zápas s Kořenovem

SEZNAM AKCÍ NA ZÁSADSKÉM HŘIŠTI
29.12.2016 - PŘEDSILVESTR
1.1.2017 - ZÁJEZD NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ DO TURNOVA
28.1.2017 - ZÁSADSKÁ PRALYŽE ANEB ZÁVODY PO STARU,
11.-12.2.2017 - ZÁSADSKÝ MID A SPRINT závody psích spřežení
18.2.2017 - VALENTÝNSKÉ POSEZENÍ S PROGRAMEM
WWW.Z ASADA.CZ
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ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
UKONČENÍ PROVOZU ORDINACÍ PEDIATRIE
V ZÁSADĚ A V DRŽKOVĚ
Milí pacienti a milí rodiče,
z důvodu mého důchodového věku, postupného úbytku dětí u nás na vesnicích a zatím
dlouhodobé a naprosto marné mé snaze získat
pro svůj obvod mladšího kolegu, jsem se rozhodla pro následující krok.
Od 1.1.2017 končí naše dětská ordinace v Zásadě i Držkově a dále budeme působit pouze

na středisku ve Velkých Hamrech v omezených
ordinačních hodinách.
Dětské středisko ve Velkých Hamrech je umístěno v panelovém domě číslo 605 v přízemí.
Z hlavní silnice ve Velkých Hamrech se odbočí
doleva do kopce a nad tratí opět doleva k sídlišti. Je to první čtyřpatrový dům, vchod je z
levé strany. Pokud pojedete od Velkých Hamrů

Ordinační hodiny MUDr. Jany Hniličkové ve Velkých Hamrech č.p. 605 od 1.1.2017
Tel: 483 387 108 / Mobil: 724 585 717
Pondělí 7:00 – 11:00 hodin pro nemocné a kontroly, 11:00 – 15:00 hodin preventivní prohlídky a zdraví
Čtvrtek 7:00 – 10:00 hodin pro nemocné a kontroly, 11:00 – 13:00 hodin poradna pro kojence
Pátek
7:00 – 11:00 hodin pro nemocné a kontroly
Mimo ordinační hodiny: Dětská pohotovost Jablonec nad Nisou – nemocnice, pavilon D. Telefon: 483 345 619
Všední dny 16: 00 – 21:00 hodin, Soboty, neděle, svátky 8:00 – 20:00 hodin
V nočních hodinách nejakutnější případy ošetří Dětské oddělení nemocnice (telefon stejný).

STROM ROKU 2016

V anketě Strom roku 2016 zvítěžila 800 let stará
lípa z Lipky u Horního Bradla rostoucí u cesty
směřující od panského sídla na Lipce k mís-

tu bývalého hřbitova (nyní upraveného jako
hrobka původních majitelů panství Kustošů).
Lípa obdržela více než 55 tisíc hlasů. Váže se k
ní řada doložitělných událostí. Prý pod ní tábořil i Jan Žižka a krátkou dobu zde pobýval i Jan
Amos Komenský. Vítala na svět mnoho narozených a naopak je i doprovázela při poslední
cestě. Traduje se, že láska partnerů, kteří se pod
památnou lípou pomilují, bude nesmrtelná
a přečká veškerá životní úskalí. Lípa bude zastupovat naši republiku v mezinárodním kole
ankety Evropský strom roku 2017. Novinkou
v soutěži bylo hlasování prostřednictvím recyklace starých mobilních telefonů. Zástupci
lípy z Lipky jich sesbírali více než 2000. Tím si
vysloužili „Cenu Asekolu“ v podobě venkovní
solární dobíjecí stanice. Druhé místo obsadily
břestovce z Ústí nad Labem s více než 21 tisíci
hlasy. V pořadí na třetím místě se umístil dub
z jihočeských Borovan s více než 15 tisíci hlasy. Zásadský dub se umístil na pozici desáté s
6186 hlasy. Děkujeme všem, kteří dub v soutěži podpořili. | Zdroj: http://stromroku.cz/
Vendula Balatková
Výsledky ankety Strom roku 2016
1. Lípa na Lipce
(Pardubický kraj) - 55 366 hlasů

CO JE A KDY SE SLAVÍ „DEN STROMŮ“?
Od nepaměti se
uctívaly a chránily staré a posvátné háje a úcta k
nim se přenášela
z generace na
generaci. První
zdokumentovaný svátek sázení stromů se
uskutečnil roku
1594 ve vesnici Mondoñedo
(Španělsko). Místo zvané „Alameda de los Remedios“ je stále osázené lípami a jírovci. Událost
připomíná bronzová deska. První Den stromů
novodobější historie proběhl rovněž ve Španělsku, a to v obci Villanueva de la Sierra.
Inicionoval ho roku 1805 místní kněz s nadše-
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nou podporou všech občanů. V USA proběhly
první oficiální oslavy roku 1872 v Nebrasce na
opud novináře (zapáleného ochránce přírody)
Julia Sterling Mortona. Cílem bylo vyzvednout
důležitost stromů. Myšlenka Dne stromů se
rychle rozšířila po celých státech a později na
další kontinenty. Birdsey Northrop z Conecticutu roku 1883 navštívil Japonsko, kde doporučil ve své zprávě Den stromů jako nástroj pro
zlepšení kvality života v obci. Jeho nadšení se
dále rozšířilo do Austrálie, Kanady a Evropy. Na
našem území se první hromadné Stromkové
slavnosti konaly v roce 1906.
Roku 1861 vznikl v Kutné Hoře první okráškovací spolek. Dne 30. října 1904 byl v restauraci u Chotězů v Praze založen Svaz českých
okrášlovacích spolků v království Českém se
sídlem v Praze. V té době bylo u nás již takových spolků 237. Od tohoto roku do roku
1951 vycházel časopis „Krása našeho domova“.
Aktivita okrášlovacích spolků spočívala v akti-
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II. dolů, pod domovem důchodců odbočíte
doprava a jste tam.
Vzhledem k úbytku dětí v celém obvodě zde
budeme ordinovat třikrát týdně, a to ve dnech
pondělí (7:00 – 15:00), čtvrtek (7:00 – 13:00) a
pátek (7:00 – 11:00).
Karty všech dětí ze Zásady a Držkova budou
převedeny do Velkých Hamrů. Pokud by měl
někdo z rodičů problém tam dojíždět, má
možnost převést kartu dítěte ke kterémukoliv
pediatrovi v okrese, který má volnou kapacitu.
Doufám ale, že nám zachováte přízeň a zůstanete v co největším počtu.
Omlouvám se všem, kterým tím způsobím
problémy, ale snažím se už delší dobu někoho
mladšího na svůj obvod získat, ale pediatrů je
málo a na vesnici se příliš nehrnou. Vím ale, že
v dnešní době je většina rodin mobilní, takže
dojet do Velkých hamrů nebude, doufám, takový problém.
Děkuji všem za pochopení
Vaše dětská lékařka
MUDr. Jana Hniličková
2.

Břestovce ve Smetanových sadech
(Ústecký kraj) – 21 746 hlasů
3. Dub na návsi v Borovanech
(Jihočeský kraj) – 15 806 hlasů
4. Dub v Cellerově štěpnici
(Zlínský kraj) – 14 207 hlasů
5. Chudenická douglaska
(Plzeňský kraj) – 13 770 hlasů
6. Domanínská lípa
(Jihomoravský kraj) – 13 534 hlasů
7. Libáňská borovička
(Královéhradecký kraj) – 13 291 hlasů
8. Kaštan Járy Cimrmana
(Vysočina) – 10 536 hlasů
9. Bratřejovská hrušeň planá
(Zlínský kraj) – 8 483 hlasů
10. Dub ze Zásady
(Liberecký kraj) – 6 186 hlasů
11. Lípa u sv. Anny
(Plzeňský kraj) – 1 992 hlasů
12. Otec dubů (Praha) – 449 hlasů
Celkem: 175 366 hlasů
Výtěžek hlasování pro stromy: 168 939 Kč
Odevzdaných recyklovaných
mobilů: 6 385 kusů
Fotografie Lípy na Lipce:
Zdroj Wikipedie.
vitách při budování parků, sadů, alejí s následnou péčí o ně, zatravňování prostranstvích a
následná kosení trávy (často financované zámožnějším členem spolku), nezanedbatelná
byla i činnost politicko-ideavá. Po roce 1918
se okrášlovací spolky intenzivně spolupodíleli
na udržování tradic a posilování vlastenectví.
Dodnes viditelnou tradicí se stalo vysazování
„Lip svobody“. Stromkové slavnosti na našem
území se konaly většinou počátkem dubna
a pořádal Svaz okrášlovacích spolků např. V
Příbrami, Plzni, Dobříši, Spáleném Poříčí, Říčanech, Klatovech, České Třebové, Napajedlích a
mnoha dalších obcích. V roce 1920 akci podpořilo svým výnosem i Ministerstvo školství a
osvěty. Přerušenou tradici obnovili Václav Větvička (botanik) a Martin Patřičný (dřevosochař)
roku 2000. Jako datum pro oslavu Dne stromů
zvolili 20.říjen, protože se jedná o vhodnou
dobu k sázení stromů.
V současné době se Den stromů slaví více než
ve 40 zemích světa. Slaví se na jaře nebo na
podzim. Datum svátku není celosvětově jednotné. Liší se podle klimatických podmínek a

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých
zemích. V naší republice připadá Den stromů
na 20.října. Například Jižní Korea slaví Den
stromů 5.4., Brazílie 21. 9., Čína 12. 3., Egypt
15. 1., Filipíny 25. 6., Keňa 21. 4., Malta 15. 1.,
Německo 25. 4., Pákistán 18. 8., Polsko 10. 10.,
Portugalsko 21. 3., Srí Lanka 15. 11., Španělsko
26. 3., Tunisko 9. 11. Nadace Partnerství rozvi-

nula myšlenku Dne stromů a založila grantový
program určený na podporu komunitních výsadeb stromů. Od roku 2004 se na našem území podařilo vysadit již více než 57 tisíc stromů
a keřů. V roce 2011 uspořádala rovněž rekord v
sázení stromů, do něhož se zapojilo více než 4
tisíce lidí a vysadilo se téměř 7 tisíc stromů na
211 místech. Od roku 2002 vyhlašuje v tento
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den Nadace Partnerstí výsledky celostátní ankety Strom roku (inspirovaná lokální soutěží
Brněnský strom roku, která reagovala četné kácené stromů v Brně). Letos ocenila již 15.vítěze
postupujícího do mezinárodního kola ankety
Evropský strom roku.
Zdroj: Internet
Vendula Balatková

ZÁBAVNÉ SOUTĚŽENÍ V PŘÍRODĚ
duchu jako ovrchovské
pouti, jen s rozdílem
plnění úkolů za tmy a
jen za svitu hvězd, lampiónů, svíček a baterek. Však o to více byla
výprava dobrodružná
a dětem se moc líbila.
Nadšenci ze Staré školy
plánují podobné akce
pro děti pořádat vícekrát do roka.
V sobotu 26.11.2016 připravili nadšenci z církve
Adventistů ve Staré škole ve Zbytkách zábavné
odpoledne pro děti. Po zpěvu veselých písní

děti v doprovodu rodičů vyrazily s rozsvícenými lampióny na cestu plnou úkolů, které s nadšením plnily. Soutěžení probíhalo v podobném

Foto a text: Vendula Balatková

JAK BYL SLAVEN ADVENT V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ
Poslední listopadový týden začínal
advent. V čase
předků patřil
ještě počátek
prosince silám temnoty.
Hlavní barvou
výzdoby kostelů byla zádumčivá fialová. Kostel nemohl být zdoben květinami, protože v tomto období žádné nerostly.
V prosinci platil přísný zákaz jakýchkoliv radovánek – žádné schůzky pacholků s děvečkami
u hospodářů ani v šenkovních domech. Porušil-li někdo zákaz poddanského řádu z roku
1660, den a noc musel sedět v kládě. Pravidlo
však asi nebylo dodržováno příliš přísně, protože se skoro každý rok opakovaly vrchnostenské
výzvy rychtářům, aby zabránily různým nezbednostem a nepravostem.
S adventem souvisí i svátky několika svatých.
Na den svaté Barbory chodily s metlou v ruce a
košíčky s dobrotami bíle oděné dívky s tvářemi
zakrytými rozpuštěnými vlasy a věnečkem do
čela. Po dětech chtěli modlitbičky a strašily je
zkomoleninou „modli se, modli se, které znělo

spíše jako „mulisy, mulisy“. Se svátkem souvisí
i větvičky zvané „barborky“. Říkalo se, že nevykvetou-li svobodné dívce, není dívka pannou.
A tak je děvčata schovávala před očima matek. Větvičky měly být vloženy do vody, kterou
dívka přinesla v ústech. Pravidlo má poměrně
logický základ, protože voda ve studni byla
ledová a zahřála-li se na teplotu těla, větvička
vykvetla mnohem dříve.
Po Barboře navštěvoval domácnosti svatý Mikuláš se svým početným průvodem. Například
v okolí Litomyšle chodili spolu s ním i mouřeníni, myslivci, turci, mladík převlečený za ženu,
žid, smrtka a mnoho další bytostí. Na Moravě
světce provázely manželky – Mikulášky.
Následující týden platil přísný zákaz předení a
draní peří. Po vesnici chodily nabělené Lucie s
papírovými zobany, které dohlížely, zda paní
domu nesedí u kolovratu či nedere peří. Pokud paní domu přistihly při práci, odnesly jí
kužel či rozfoukaly peří. Trestaly však i hltavé
děti, kolem kterých běhaly s velkým nožem a
hrozily, že budou párat bříška. Lucky také často
vymetaly z domu zlé duchy a nemoci.
Lucie však nebyla tak hrozná jako Perechta
(někdy zmíněná jako Peruchta či Šperechta)
oblečená v obráceném kožichu a na hlavě s
králičí kůží. V ruce nosila velký nůž s vědrem

na krev. Perechta chodila 3. 12., 5. 12., 23. 12.,
24. 12., 5. 1., někdy je uváděn i předvečer svátku sv. Lucie. Prostě baba zlá, jejíhož zmizení z
tradic dnešních dnů nemusíme litovat. Nožem
se oháněl i Knedlíkový Lutzl, který kontroloval,
zda byly snězeny všechny knedlíky. Pokud byly
mísy prázdné, byl zbit on sám. Přehlídku maškar korunoval svatý Ambrož, který 7.prosince
lákal na cukrátka děti za hřbitovní zeď, kde je
pak sešlehal metlou. V přízracích s metlami a
noži bychom svaté jen těžko hledali.
Přísný půst panoval na Štědrý den. Kdo ho
nedodržel, mohla přijít Perechta. Na Boží narození (25.12.) se nesmělo pracovat. Hospodyně
raději nestlaly ani postele. Datum 28.12. bylo
zasvěceno dětem. Tento den nechal Herodes
povraždit „neviňátka“ v naději, že mezi nimi
bude zabit i narozený Ježíš. Z počtu povražděných dětí matky proto zkoušely své potomky a
tlukly je metlou tak dlouho, dokud se nedozvěděly, že miminek bylo 4444. Naopak Silvestr se
nijak zvlášť neslavil, protože rok začínal a končil
jindy.
Vendula Balatková
Na obrázcích mystické strašidelné
bytosti Perechta a Lucky
(Zdroj námětu textu i obrázků: Internet)

ZÁSADSKÉ
KOČKY
Opět jsme roztančili
ZÁSADSKÉ KOČKY
30.11. jsme přivítali návštěvu
z nebe a pekla.
Foto a text: Helena Háková
WWW.Z ASADA.CZ
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ A PŘÁTELÉ ZSD BIKERS

Chci Vám v tomto článku přiblížit naši činnost v uplynulé
sezóně.
Po zimě byl BIKEPARK částečně
poškozen, proto jsme museli
během měsíce března prakticky celý bikepark opravit.
Počasí nám celkem přálo a od měsíce dubna
navštěvovali BIKE PARK bikeři i z blízkého i širšího okolí. Dne 7.5 2016 jsme se zúčastnili
závodu: „bikeathlon“ ve Velkých Hamrech. Závod je v podstatě kombinací jízdy na kole a
střelby ze vzduchovky. Zde obsadil v kategorii
14-2.místo Leoš Růžička, 5.místo Matěj Fišer,
7.místo Lukáš Faltinek a v silně obsazené kategorii 15-20 3.místo Pavel Ulman.
Vše se postupně připravovalo na závody, které jsme nazvali „Speed & Style contest“. Stejně
jako jsme vymysleli název závodu, chtěli jsme
zároveň nová loga na trička a náš název. Po
týdnech domlouvání a přebrání spousty obrázků padlo rozhodnutí na název ZSD Bikers a

na tričkách se objevila zajímavá loga.
Dne 1.7. 2016 jsme po dlouhých přípravách
zorganizovali závod „Speed & Style contest“.
Závodilo se dvoukolově na rychlost a druhý závod byl též dvoukolový, a to ve stylu skoku. Na
rychlostní závod jsme měli zapůjčenu profesionální časomíru a závod ve stylu skoku hodnotili čtyři rozhodčí. Závodilo se ve čtyřech ka-
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tegoriích. V rychlostním závodě v kategorii -10
se na 1.místě umístil Ondřej Šikola, na 2.místě
pak Adam Mysliveček. V kategorii 10-14 se na
2.místě umístil Lukáš Faltinek a na 3.místě se
umístil Filip Raemisch. V kategorii 15-18 byl na
1.místě Pavel Ulman a na 2.místě Leoš Růžička.
V kategorii 18+ jsme zastoupení neměli, zato
byla velice silně obsazená. Na 1.místě byly 2
závodníci, kteří se účastní závodu ve fourcrosu Tomáš Slavík a Jiří Penc. V závodě ve stylu
skoku kat. 10-14 byl na 2.místě Lukáš Faltinek a
na 3.místě Matěj Fišer. V kategorii 15-18 1.místo
Pavel Ulman a 3.místo Leoš Růžička. Ozdobou
byl vítěz ve stylu skoku Vilibald Vítek, ale i ostatní bikeři v kat. 18+ předvedli skoky, při kterých
se 200 příchozím divákům tajil dech.
Dne 30.7.2016 se Pavel Ulman zúčastnil extrémního závodu BOBOVKA CUP v Tanvaldě a
13.8.2016 dalšího extrémního závodu ve Zlaté
Olešnici. Snad ani nejde o pořadí, důležitější je
ve zdraví dojet. DH-FR Racink Tanvald jsme pomohli při přípravě závodu i s pořadatelstvím.
V neděli 14. srpna jsme si společně udělali výlet do Lysé nad Labem, kde mají suprový bikepark-shibak. Pro všechny to byl jedinečný
zážitek. Zde bych chtěl poděkovat panu Jiřímu Raemischovi a Petru Fišerovi za pomoc na
tomto výletu.
Jsme rádi, že úsilí, které vynakládáme na
údržbu bikeparku. Není jen pro Zásaďáky, ale
sejdou se zde bikeři i z Jablonce, Tanvaldu i z
jiných míst. U srdíčka hřeje, když se zde zastaví
rodina s malými dětmi, pro které, ač nebezpečně vyhlížející překážky, jsou dobrou přípravou
pro jízdu v terénu a hlavně po silnici.
18.11. 2016 jsme se podobně jako minulý rok
sešli na zakončení sezóny v hospůdce na fotbalovém hřišti. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří nám pomáhají v naší
činnosti a pomáhají nám řešit problémy. Na
závěr Vám všem přejeme hezké prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody. Všem bikerům pak co
nejméně pádů a zranění.
Za ZSD Bikers
Pavel Růžička
Fotoarchiv ZSD Bikers

PODZIMNÍ BOJ O BODY V ČR
Závěr sezóny 2016, tedy jeho podzimní část,
absolvoval Ondra Šikola ml. účastí hned na několika republikových závodech. Dne 10.09.2016
se konal poslední podnik Mezinárodního mistrovství ČR v Endurosprintu pod záštitou AČR v
Bílině. Zde se sešla celá jezdecká špička, která
bojovala o poslední body v této motocyklové
disciplíně. Ve své třídě zde Ondra zajel celkově
třetí místo a po součtu bodů celé sezóny tak
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vybojoval absolutní třetí místo v kubatuře 65
ccm + 85 ccm a absolutní druhé místo v samostatné kategorii 65 ccm a stal se tak více
mistrem České republiky v Endurosprintu. Na
konečném vyhlášení přebíral kromě hodnotných cen i pohár z rukou absolutního juniorského mistra ČR a Evropy, Patrika Markvarta. Z
uvedeného motocyklového podniku proběhla
na ČT 4 Sport obsáhlá reportáž.

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
V dalších podnicích samostatného seriálu KTM
ECC 2016 se koncem září podařilo na tratích v
Bozkově a v Benešově u Semil vybojovat v uvozovkách pouze 9. a 6. místo, a to i přes proraženou zadní pneumatiku. Následující podnik mezinárodního mistrovství ČR v Cross-Country v
Bělé pod Bezdězem byl z technických důvodů
zrušen. Tuto motocyklovou disciplínu uzavíral
závod v Sedlčanech u Příbrami, který byl organizován na profesionální motocrossové trati,
která je pro svoji technickou náročnost známá
po celé Evropě. První den Ondra ze dvou rozjížděk první vyhrál a v druhé skončil za silnějším motocyklem o obsahu 85 ccm druhý, a to
i přes to, že startoval s vykloubeným prstem
pravé ruky. Celkově tak v sobotu obsadil druhé
místo. V neděli to ale svému největšímu soupeři vrátil a celkově vyhrál formou start cíl. Zakončení sezóny 2016 tak v Mezinárodním mistrovství České republiky Crosscountry skončil ve
třídě 65 ccm v celkovém hodnocení na prvním
místě a ve smíšené třídě 65 ccm + 85 ccm na
druhé pozici absolutně. Na ČT4 Sport byla ze
Sedlčan odvysílána hodinová reportáž. Slav-
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nostní zakončení sezóny v této disciplíně probíhalo v luxusním pražském hotelu za účasti
médií, sponzorů, zástupců Autoklubu ČR a FIM.
Ondra zde byl před plným sálem vyhlášen jako
nejrychlejší 65 ccm v této disciplíně.
Podle slov táty malého závodníka se letošní sezóna synovi hodně vydařila a sám nečekal, že
získá takové množství pohárů ve dvou motocyklových disciplínách v mistrovství České republiky. I přesto musí stále zlepšovat techniku
jízdy, přes zimu pracovat na fyzické kondici a s
předstihem připravit motocykl na příští sezónu. Přáním otce i malého závodníka je, aby se v
roce 2017 dařilo alespoň z části tak jako v roce
2016 a nedošlo k žádnému vážnému zranění.
Na závěr tohoto článku by chtěl malý Ondra
poděkovat dědovi Ríšovi za velkou podporu,
strejdovi Radkovi za přepravu, ing. Jiřímu Boudíkovi za techniku, Motoklubu ve Vysokém nad
Jizerou a dále všem členům rodiny za ochotu a
trpělivost - tedy zejména tátovi, který ho k titulům dovedl.
Miroslav Samek

Fotoarchiv Ondřeje Šikoly (zleva nahoře): FináleMČR Cross Country Sedlčany. KTM ECC Benešov u Semil. MČR Endurosprint Bílina. Finále MČR
Cross Country Sedlčany. Na předchozí straně Ondra s poháry.

POČÁTKY ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ
Učitel Jiří Vrzal
Po odstoupení podučitele Drbohlava byl do
této funkce jmenován od 1.9.1882 výpomocný učitel Jiří Vrzal narozený 6.1.1858 v Domažlicích. Absolvoval hlavní školu a nižší reálné
gymnázium v Plané, vyšší real. gymnázium v
Plzni ukončenématuritní zkouškou. Jako výpomocný učitel působil na Domažlicku, poté
se odebral do čtvrtého ročníku c.k. učitelského
ústavu v Praze. Nedostatkem učitelských sil se
dostal až do Tatobit, kde působil do 31.8.1882,
načež byl přesazen za mladšího učitele do Zásady. Téhož roku v říjnu vykonal v Praze zkoušku způsobilosti učitelské.
Ve školním roce 1884-85 učil ve III. třídě učitel
Vrzal (kterému bylo roku 1885 uděleno pochvalné uznání c.k. okresní školní radou semilskou za velmi dobré působení na místní škole),
ve třídě II. řídící učitel Josef Matoušek a ve třídě
I. nový učitel Antonín Morávek. Ve školním roce
do školy dochází 217 dětí (110 chlapců a 107
dívek).
Učitel František Čížek
1.3.1885 odstoupil učitel Vrzal a místo něho
byl dosazen František Ladislav Čížek – na čas
penziovaný učitel měšťanské školy v Roudnici.
Čížek se narodil 31.3.1873, navštěvoval farní
školu v Uhl.Janovicích, staroměstskou hlavní
IV.třídu v Praze, c.k.akad.gymnázium v Praze.
Roku 1805 složil maturitní zkoušku na c.k. novoměstském gymnázium v Praze. Studoval po
tři léta až do roku 1868 na filosofické fakultě
univerzity pražské dějepis a zeměpis, český a
německý jazyk. Roku 1872 se stal suplujícím
učitelem češtiny a dějepisu na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti (na Moravě). Když

učil na chlapecké měšťanské škole v Přelouči,
podstoupil v květnu 1873 zkoušku učitelské
způsobilosti a rovněž zkoušku v oboru pro české školy měšťanské. Následujícího roku se stal
učitelem gram.hist.odboru při chlapecké škole
měšťanské v Roudnici, kde 11 let do 28.2.1885
pracoval. Následkem nemoci byl penzionován
3.11.1884 a zproštěn svého místa v Roudnici.
Na základě dekretu c.k.okresní školní rady v Semilech ze dne 27.2.1885 nastoupil do zásadské
školy 6.3.1885 jako výpomocný podučitel. V
tomto školním roce c.k. školní rada v Semilech
zaslala zdejší škole mapu Palestiny, mapu polokoule a dva ročníky I. a II. „Obrázkové knihovny“.
Letní prázdniny 1885
O letních prázdninách tohoto roku proběhly
na škole opravy: opravily se a lakem natřely
tabule, pro přílišnou délku se rozpůlily ve II.a
III.třídě lavice, úpravou prošly i shnilé trámy u
tělocvičny.
Učitel Antonín Motejlek
Po odstoupení podučitele Čížka byl na toto
místo dosazen mladší učitel Antonín Motejlek,
který na místo nastoupil 1.9.1885. Školní rok
začal o 15 dní déle. V tomto školním roce navštěvovalo školu 220 žáků (112 chlapců a 108
děvčat).
Učitel Motejlek se narodil 8.1.1866 v Bozkově,
od roku 1872-78 se vzdělával na obecní třítřídní škole v Bozkově, po přijímací zkoušce roku
1878 nastoupil na 3 roky na nižší reálnou školu v Jičíně, poté nastoupil na c.k. český ústav
ke vzdělání učitelů v Jičíně, kde prošel čtyřmi
ročníky. Zde 18.7.1885 studium ukončil zkouškou dospělosti. O dva roky později se podro-

bil zkoušce učitelské způsobilosti v Jičíně. Od
31.5.1888 byl v Zásadě potvrzen skutečným
učitelem. | Pokračování příště
Vendula Balatková
Zdroj: Školní kronika školy zásadské 1810-1904
Foto: Propouštěcí vysvědčení zásadské školy
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KAREL IV. A JEHO MANŽELKY
(DOKONČENÍ Z MINULÝCH DVOU ČÍSEL ZPRAVODAJŮ)

BLANKA Z VALOIS
Předem domluvený byl i jeho první sňatek. V
Paříži byl 15.května 1323 v dětském věku se svolením papeže Jana XXII. oženěn se stejně starou
Markétou zvanou Blanka z Valois. Během své
výchovy ve Francii přijal těsně před sňatkem při
biřmování po svém strýci a kmotru Karlu IV. Sličném jméno Karel. Ve Francii a v Lucembursku
strávil Karel sedm let, poté spravoval severoitalské državy svého otce.
Blanka z Valois byla římskoněmecká královna
a moravská markraběnka, první manželka českého a římského krále Karla I. Lucemburského.
Blanka, křtěná Markéta, byla dcerou hraběte
Karla z Valois a jeho třetí manželky Mahaut ze
Châtillonu a sestrou budoucího francouzského
krále Filipa VI. Vyrůstala na francouzském dvoře svého bratrance Karla IV. Sličného, kde se jí
věnovala hlavně královna Marie, mladší sestra
Jana Lucemburského. První roky po svatbě strávili manželé odděleně – Blanka v Lucembursku,
Karel v Itálii.
Jako manželé spolu začali Karel a Blanka žít až
poté, co Blanka 12.června 1334 dorazila do Prahy s průvodem francouzských dvorních dam
a dvořanů. Vzhledem k tomu, že český král Jan
trávil čas v cizině, manželé se střetli s tvrdou
realitou českých zemí, kde vládla sebevědomá
šlechta. Pro Karla to byla nejspíš výzva. Blanka
se rychle naučila české a německé řeči, byť většinou žila stranou společenského života. V českých zemích zůstala i v době, i když byl Karel v
cizině.
První dítě se narodilo 25.května 1335, dcera byla
pojmenována po matce – Markéta (Markéta Lucemburská byla manželkou Ludvíka I. Velikého,
zemřela r. 1349). Na nátlak svého tchána, krále
Jana, musela Blanka přesídlit roku 1337 do Brna.
V roce 1342 povila druhé dítě – dceru Kateřinu.
(Kateřina Lucemburká, nar. 1342 byla manželkou Rudolfa IV. Habsburského (1352) a později
manžel Ota V. Habsburký (1366), zemřela roku
1395.) Českou královnou byla Blanka korunována 2.září 1347 v Praze. Zemřela po krátké nemoci ve věku necelých dvaatřicet let 1.srpna 1348.
Jelikož s Blankou neměl Karel žádného syna,
brzy pojal za manželku další ženu.
ANNA FALCKÁ
Za druhou manželku pojal Annu Falckou (z rodu
Wittelsbachů) - dceru rýnského falckraběte Rudolfa II. a Anny Korutanské (Tyrolské). Annin rod
byl od roku 1346 v říšské klatbě, její otec podporoval Güntera ze Schwarzburgu - římského
vzdorokrále. Karel tak odstavil silného soupeře a
zavázal si i další své protivníky spřízněné s jeho
manželkou. Anna Falcká byla s Karlem oddána
4. nebo 11. března 1349 (datace se rozcházejí)
ve městě Bacharachu na Rýně. V červenci 1349
byla Anna v Cáchách korunována římskou královnou, 1.listopadu 1349 (v době sedmého měsíce těhotenství) slavnostně korunována českou
královnou ve Svatovítském chrámu. Anna povila vytouženého prvorozeného syna Václava
(nar. 1350), který však ve věku necelých dvou let

zemřel (roku 1351). Třináct měsíců poté zemřela
roku 1353 v Praze královna Anna Falcká ve věku
23 let. Karel ovdověl podruhé.
ANNA SVÍDNICKÁ
Po Annině smrti se Karel oženil s dědičkou Svídnicka Annou - jedinou dcerou svídnického
knížete Jindřicha II. Svídnického (zemřel když
byly Anně 4 roky) a uherské princezny Kateřiny. Vychovávána byla na uherském královském
dvoře strýce Ludvíka I. v Budíně. V jedenácti letech byla přislíbena Václavovi – novorozenému
synu Karla IV. Když přišel Karel o syna a zemřela
i jeho manželka Anna Falcká, ucházel se o Annu
sám. Tento sňatek byl součástí strategie, kterou
nastolil již Jan Lucemburský – získat pro českého krále kontrolu nad piastovskými slezskými
knížectvími. Svídnicko-javorský vévoda Bolek II.,
Annin strýc, děti neměl a Anna byla jeho dědičkou. Uherský král Ludvík byl navíc nápomocný
při získávání Svídnicka pro Lucemburky. S vévodou Bolkem II. vedl Karel dialogy o svatbě.
Archibiskup pražský Arnošt z Pardubic vyžádal
Karlovým jménem u papeže Inocence VI. Papežskou dispenc kvůli příbuzenskému vztahu ženicha a nevěsty. Čtrnáctiletá Anna byla 27.května
1353 provdána za sedmatřicetiletého Karla (v
přítomnosti Albrechta II. Rakouského, Ludvíka Uherského, Ludvíka Braniborského, Rudolfa
Saského a vyslanci polského krále Kazimíra III.
A benátské republiky).V Praze byla Anna korunována českou královnou 28.července 1353. V
Cáchách jí nechal Karel korunovat římskou královnou 9.února 1354. Na Hod boží velikonoční
5.dubna 1355 byla při Karlově korunovaci římským císařem korunována římskou císařovnou
rovněž i Anna.
Roku 1358 povila dceru Alžbětu (Alžběta Lucemburská, nar.1358, zemřela 1373, manžel Albrecht
III. Habsburský 1366) a tři roky po ní 26.února
1361 na císařském hradě v Norimberku syna
Václava (později Václav IV.) Karel se korunnímu
princi plně věnoval. Princ se účastnil otcových
jednání a vladaření. Přes veškerou péči se Karlovi nepodařilo vychovat syna k obrazu svému.
Václav IV., budoucí český král, následník Karla IV.,
nar.1361, zemřel 1419, pojal za manželky Johanu Bavorskou roku 1370 a Žofii Bavorskou roku
1389. Ve své době byla Anna Svídnická považována za nejkrásnější ženu Evropy. Při náročném
porodu třetího dítěte 11.července 1362 zemřela
a s ní i bezejmenný potomek. Svídnicko a Javorsko nepřipadlo Českému království po smrti
Bolka II. (1368), ale až po smrti jeho manželky
Anežky Habsburské v roce 1392.
ALŽBĚTA POMOŘANSKÁ
O rok později, v květnu 1363, se Karel oženil s
Alžbětou Pomořanskou z diplomatických důvodů (politických): s úmyslem rozbít protilucemburskou opozici vedenou vévodou Rudolfem
IV.Habsburským (k níž patřil král Ludvík I., polský
král Kazimír, dánský král Valdemar a vévoda Bogislav Pomořanský). Sňatkem se bezbolestně
zbavil opozice.

Alžběta (též Eliška) byla (na rozdíl od svých předchůdkyň) popisována jako urostlá žena silné postavy kypící zdravím. Z Karlových manželek byla
nejplodnější – porodila mu šest dětí (z toho 4
syny). Po svém otci byla rázná, sebevědomá a
cílevědomá. Dle pověsti měla ohromnou sílu,
lámala meče a ohýbala podkovy.
Alžběta byla dcerou pomořanského vévody
Bogislava V. a Alžběty – dcery polského krále
Kazimíra III. Velikého. (Narodila se v roce 1346
nebo 1347). V Krakově se 21.května 1363 konala
honosná svatba šestnáctileté Alžběty a čtyřicetisedmiletého Karla. Necelý měsíc po svatbě byla
Alžběta v Praze arcibiskupem Arnoštem z Parbubic korunována českou královnou. Stalo se to
ovšem tři dny poté, co byl českým králem korunován dvouletý syn Karla a Anny Svídnické, Václav IV. (Tím panovník zajistil nezpochybnitelnost
Václavova nástupnictví a vyloučil tak nároky na
trůn ze strany potomků nové královny.) V Římě
byla 1.listopadu 1368 česká královna korunována papežem Urbanem V. Římskou císařovnou.
V roce 1366 se v narodila Anna Lucemburská někdy uváděná jako Anna Česká (pozdější anglická
královna a manželka Richarda II. Plantageneta,
která zemřela 1394 na následky moru). 14.února
1368 se v Norimberku narodil Zikmund Lucemburský (Zikmund pojal za manželky Marii Uherskou roku 1385 a Barboru Celskou roku 1408, zemřel roku 1437). Na Pražském hradě se narodil
v červnu 1370 syn Jan pojmenovaný po dědu
Janu Lucemburském (Jan Zhořelecký pojal za
manželku Kateřinu Maklenburskou, zemřel r.
1396). Na Hradě se rovněž narodil v březnu 1372
syn Karel (zemřel roku 1373), v roce 1373 dcera
Markéta (později provdaná za norimberského
purkrabího Jana III. Hohenzollerna, zemřela roku
1410) a v srpnu 1377 se rok před panovníkovou
smrtí narodil poslední syn Jindřich Lucemburský (zemřel roku 1378).
Alžbětin vřelý vztah ke Karlovi se stal věčným
námětem uměleckých děl (např. Noc na Karlštějně). V roce 1371 Karel vážně onemocněl.
Alžběta vykonala pěší pouť z Karlštějna ke katedrále sv. Víta v Praze. Modlila se za jeho zdraví a
na podporu své žádosti přinesla četné dary. Zlomenina v krčku levé nohy připoutala panovníka
na lůžko a zmařila jeho plnohodnotný život. Jelikož se nemohl hýbat, dostal zápal plic a na jeho
následky 29.listopadu 1378 zemřel.
Karel a Alžběta měli zřejmě harmonické manželství, ostatně nejsou zprávy o tom, že by některé
z Karlových manželství bylo problémové. Co
Alžběta těžce snášela, bylo Karlovo upřednostňování syna z předchozího manželství oproti dětem jejím. Po Karlově úmrtí v roce 1378
podporovala nejstaršího syna Zikmunda ve
snaze o získání uherské koruny. Na běh událostí
pravděpodobně velký vliv neměla. V ústraní na
svém sídle ve věnném městě českých královen
v Hradci Králové zemřela 14.února 1393, pochována byla v královské hrobce v katedrále sv.Víta
po boku Karla IV. Zdroj: Internet a TV pořad
Sedm pečetí Karla IV. |
Vendula Balatková
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