Číslo 2
2016
ZDARMA

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

MĚSTYS ZÁSADA | 80 LET OD POVÝŠENÍ NA MĚSTYS (1936 – 2016)
Vláda republiky Československé povýšila usnesením ze dne 24.4.1936 obec Zásadu na městys.
Dne 9.5.1936 po doručení dopisu Ministerstva
vnitra (ze dne 5.5.1936) se začala rychle obcí šířit
tato zpráva. Obyvatelé začali zdobit své domy
prapory.
Večer se konal průvod mládeže i občanů s hudbou od Markova hotelu k místní měšťance a k

sokolovně, kde starosta obce Fr. Soldát v krátké řeči sdělil občanům tuto radostnou zprávu.
Přál rozkvětu nového městyse plného zdaru a
občanům mnoho spokojenosti a míru. Státní
hymnou a střelbou z hmoždýřů byla slavnost
skončena. Znovu se naše obec městysem stala 10.10.2006. | Zdroj: Letopisy obce Zásada
(kronika obce)

INFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané,
začátkem měsíce května byla zahájena rekonstrukce dalších úseků silnic a to směrem na
Loužnici a na Držkov. Některé části jsou již ve
finální fázi, někde se stále ještě pracuje. Věřím,
že po dokončení celé rekonstrukce povrchů, se
budeme moc těšit z krásné nové silnice.
Na přelomu června a července se započalo i
začalo také s opravami obecních komunikací.
Zastupitelstvo při plánování rozpočtu na letošní
rok rozhodlo o uvolnění financí na opravy úseků obecních komunikací, které jsou v nejhorším
stavu. Díky výběrovému řízení se podařilo najít
firmu, která dokázala oproti původnímu obecnému rozpočtu nabídnout takovou částku, že si
můžeme v letošním roce dovolit opravit nejenom úsek od domu Urbancových po křižovatku
u domu Smetákových, ale i další plánovaný úsek
- od domu paní Malcové po dům Budíkových.
Další opravy plánujeme na příští roky dle aktuálního stavu dalších vytipovaných úseků.
V průběhu měsíce července je také v plánu instalace nových obecních informačních cedulí v
počtu 6 ks, jelikož stav současných cedulí je již
delší dobu v dosti nereprezentativním stavu.
Během letních měsíců také proběhne oprava
odpadu z vodojemu, který je již delší dobu v
havarijním stavu. Nadále pracujeme na projek-

tu výměny oken a zateplení staré části budovy
Masarykovy základní školy. Snažíme se projekt
směřovat tak, aby byl co možná nejvhodněji
zpracován pro případnou žádost o dotaci. V
tuto chvíli zvažujeme i možnost rekonstrukci
provést postupně z vlastních zdrojů. Konečné
rozhodnutí se bude odvíjet od podmínek dotačního titulu.
Po mnoha letech odchází poslední den prázdnin z vedení naší mateřské školy paní ředitelka
Marie Zurčínová. Dne 8.6.2016 proběhl konkurz
na novou ředitelku naší mateřské školy, kde byla
sedmičlennou komisí zvolena jako nejvhodnější
kandidátka paní Alena Vávrová, která v naší mateřské škole působí již několik let jako učitelka
a současně i jako zástupkyně ředitelky. Pevně
věřím, že nové vedení bude i nadále udržovat
naši mateřskou školu na tak vysoké úrovni jako
doposud.
Ráda bych vám poděkovala za náměty a připomínky, které od vás dostávám, ke zlepšení života
v naší obci a jejímu rozvoji. Nadále se budu snažit na tyto podněty reagovat a pracovat s nimi.
Závěrem bych Vám ráda popřála krásné slunečné léto a pohodovou odpočinkovou dovolenou
k načerpání nových sil do druhé poloviny roku.
Andrea Princová
starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Novorození občánci
Natálie Lubasová
Filip Novotný
Narozeným miminkům přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky,
pohody, spokojenosti a mnoho pokroků v životě.

Jubilující spoluobčané
Jiřina Hodboďová, 89
Jaroslav Hušek, 87
Anna Vetlá, 87
Liduška Havlová, 85
Eva Kotyzová, 83
Vlastimila Radkovičová, 89
Karel Postula, 86
Iva Krupková, 82
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně gratulujeme a
přejeme především hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili
Josef Skrbek
Hana Vedralová
Emma Hýblerová
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.

PODĚKOVÁNÍ

Poslední červnový den se s budoucími prvňáčky slavnostně rozloučil učitelský sbor MŠ Zásada spolu s paní
starostkou. Tím dětem začne nová etapa jejich života. Foto: Vendula Balatková

Jménem svým i městysu Zásada bych chtěla
poděkovat paní Marii Zurčínové za její obětavou,
svědomitou a perfektní práci, kterou za ta léta jako
ředitelka naší mateřské školy odvedla. Velice si
vážím její obětavosti a přístupu, ale hlavně toho,
že naší školce dala kus svého srdíčka, a to se ničím
nahradit nedá.
Andrea Princová – starostka
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KŘÍŽ NA KAPLI SV. PROKOPA
Není to tak dávno, co jsme museli sundat z
věže naší kaple poškozený kříž. Dlouho hledal
náš pan farář, kdo by ho opravil. Byl poškozený
více, než jsme mysleli. Na konec se podařilo
sehnat moc šikovné horolezce, kteří se nebáli

vylézt na věž, kříž sundat, opravit a 21.června
2016 za pomoci Hasičského záchranného sboru pod vedením pana Martina Dubského kříž
znovu usadit na věž.
Všem, kteří se podíleli na této akci, patří upřím-

ný dík. Chtěli bychom poděkovat i Úřadu
městyse Zásada za příslib podílet se na spolufinancování opravy. Velké díky patří všem
sponzorům, kteří přispěli jakoukoliv částkou.
Všem upřímný dík. | Anna Šimůnková

Fotoarchiv ÚM Zásada: Kříž se nebezpečně naklonil po loňské dubnové vichřici. Dne 8.května 2016 došlo k odejmutí z vížky kaple. V červnu se na kapli v plné kráse opět vrátil.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 21.3.2016
V březnu byli v kulturní místnosti ÚM Zásada
přivítáni paní starostkou Andreou Princovou
jedni z nejmenších občánků našeho městysu.
Kulturní program slavnosti vítání občánků při-

pravila zdejší mateřská škola. Školčata recitovala básničky a zpívala písně v doprovodu kláves
paní učitelky Aleny Vávrové a s nápovědou
paní učitelky Anny Kozlovské. Kulturní pro-

gram nadchl nejenom vítaná miminka. Všem
za zpestření akce děkujeme.
Vendula Balatková

Na velké fotografii (a na jednotlivých malých obrázcích vpravo) zleva (miminka): Viktorie Hanzlíková, Adélka Prousková, Tina Pavlatová a vpravo Elen Hornová.
Vpravo nahoře: Děti z MŠ Zásada před slavnostním vystoupením. | Foto: Vendula Balatková

NÁVŠTĚVA V DPS VE VELKÝCH HAMRECH
Jedním pro mne velice příjemným dnem bylo
velikonoční setkání s bývalými občany Zásady žijícími v domě s pečovatelskou službou
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ve Velkých Hamrech. Pokaždé nás velice vřele
přivítají a já jsem jim vděčná za krásné vyprávění a jedinečné zajímavé vzpomínky, které mi

pomáhají proniknout hlouběji do historie naší
obce. | Andrea Princová – starostka

Fotoarchiv z návštěvy v DPS: ÚM Zásada
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NADACE PARTNERSTVÍ: STROM ROKU 2016

Nadace Partnerství již od roku 1991 pomáhá
lidem, komunitám, odborníkům, milovníkům
přírody i života ve městech z celé České republiky. Propojuje je v jejich snaze najít společnou
řeč a poskytuje jim poradenství (i granty na
velké i malé projekty), díky kterým budeme
mít lepší veřejná prostranství, pasivní budovy,
vzdělané lidi, zdravou a krásnou zeleň v městech i v krajině, klidnou dopravu a turistiku odpovědnou k životnímu prostředí a místní historii. Nadace pořádá soutěž Cesty městy. Založila
tradici Festival otevřených sklepů. V Brně vybudovala ekologické vzdělávací centrum Otevřená zahrada. Nadace je členem Environmental
Partnership Association. Pod záštitou Ministerstva životního prostředí nadace vyhlašuje každoročně celostátní anketu o nejsympatičtější
strom s názvem Strom roku.
Z 57 došlých návrhů se zásadský dub u kaple
umístil ve dvanáctce finalistů účastnících se finále celorepublikové ankety. S číslem 1 bojuje
zásadský dub o titul „Strom roku 2016“, arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia či
o postup do mezinárodní soutěže Evropský
strom roku 2017.
CHARITATIVNÍ PROJEKT
Anketa Nadace Partnerství Strom roku je charitativním projektem, a proto je hlasování zpoplatněné. Peníze, které se pro finalistu podaří
vybrat, pak navrhovatelé využijí k výsadbě, péči
o strom, úpravě okolí nebo jeho větší propagaci. V profilu každého finalisty najdete konkrétní
účel, na který výtěžek sbírky poputuje. Strom
můžete podpořit od 15. června do 10. října
2016 zasláním DMS nebo zakoupením a vyplněním hlasovacího archu.
Krásný zásadský dub ve zpoplatněné soutěži
podporují Adéla Boudíková (běh na lyžích) a
Martin Matoušek (sólista opery).
LOŇSKÝ ROČNÍK SOUTĚŽE
V roce 2015 se 650 let stará lípa z Tatobit na Semilsku umístila na první místě celorepublikové
soutěže. Příběh lípy, kterou v 50. letech minulého století rozlomila bouře a v současnosti
představuje pouze poloviční velikost stromu,
zaujal téměř 11 tisíc lidí. V Evropě se stala druhým nejkrásnějším stromem roku hned za maďarským dubem z Bátaszéku, který získal 72653

hlasů. Na třetí pozici se umístila hrušeň z Bošáci
- Zábudišové na Slovensku s 29114 hlasy. Více
informací si můžete přečíst na internetu, pokud si do vyhledavače zadáte „Evropský strom
roku 2016“.
PŘÍBĚH STROMU
- PAMĚTNÍK STARÝCH ČASŮ
Dub u kaple sv. Prokopa je spjat s pověstí z 18.
století a s významnou zásadskou osobností 18.
století rychtářem a hostinským Janem Šourkem (1693-1779), který již od mládí vynikal
obchodními schopnostmi a od navarovské
vrchnosti získal mnoho výsad - prodej soli pro
celé panství, výsadu pro provoz pohostinství.
Nejvyšší příjmy však měl z prodeje lnu, lněných
výrobků a příze. Po panství skupoval surovinu, prodával ji firmám na Liberecku, současně
kupoval hotové výrobky a prodával je na obchodních cestách v Čechách a v jižních částech Evropy. Později prodával též výrobky sklářů. Šourkova výsadní hospoda U Janů byla více
střediskem obchodním než společenským.
Hosté ze široka daleka se zde scházeli pro radu,
kvůli obchodu či pro peněžní výpůjčky. Šourkovo jmění rostlo a kolem samotného rychtáře
se šířily pověsti. Mnohdy to byly až přehnané
pověsti o jeho velikém bohatství a o tajných
skrýších, kde měly být uloženy hliněné krajáče
plné zlaťáků, o kovaných truhlicích s drahými
látkami a šperky přivezenými až z Itálie a mnoho dalších bájí. O těchto tajných skrýších věděl
pouze sám vdovec Šourek a jeho stará služka,
která mu pomáhala vést domácnost. Poctivá
služka Šourkově rodině nadmíru oddaná.
Pozdního mlhavého večera na počátku října
1747 přepadla hospodu U Janů skupinka čtyř
zakuklených lupičů. Jedním z nich byl soukeník z Dlouhých mostů, který týž den v podvečer navštívil rychtáře a jako host ho žádal, aby
mu přinesl něco k jídlu a pití. Jakmile se rychtář
vzdálil, aby přinesl to, o co byl požádán, pootevřel host okno. Oknem později vnikli lupiči do
domu, přepadli rychtáře, roubíkem mu ucpali
ústa, svázali ruce i nohy a pověsili k železnému
kruhu ke stropu hlavou dolů a začali pátrat
po Šourkově pokladu. Nezvyklý ruch vzbudil
služku, která štěrbinou dveří spatřila lupiče i zavěšeného rychtáře. Rychle vnikla do skrýše, sebrala zlaťáky a běžela s nimi k hustému dubovému keři nad vsí, kde je ukryla. Potom utíkala
k poplužnímu dvoru (č.p. 5), kde vzburcovala
správce i čeládku. Ozbrojeni sekerami, vidlemi
i kosami spěchali k rychtě a cestou volali o pomoc sousedy z ostatních chalup, lupiče zahnali
a rychtáře zachránili.
Tolik vypráví místní pověst o události a jedné z
pohnutek, která prý přivedla rychtáře Šourka k
výstavbě kaple v západní části obce na místě,
odkud zhlížela na domy v obci. (Ještě v 19. století neměla ve svém okolí nic jiného než louky
a starou školu se sousedním domem.) Jako dík
za záchranu svého života založil a vybudoval
nejkrásnější stavební památku (postavena roku
1749), jež se z dávných dob našich předků dochovala až do dnešních dnů. Kaple sv. Prokopa
vyrostla hned vedle doubku,pod kterým byly
služkou rychtářovy peníze ukryty. Na svěcení
barokní kaple se přišlo podívat několik tisíc lidí
z celého okolí. Všichni, kteří byli zmíněni v této
pověsti, jsou již dávno na Pravdě boží. Jan Šourek navěky odpočívá v kryptě kaple (ve společnosti své druhé manželky Anny). Jako poslední

svědek této události stojí starý dub vedle (o
něco mladší kolegyně) starobylé kaple. Hostinec U Janů lehl popelem roku 1908.
Dub s kaplí se stal námětem kreslířů, malířů,
fotografů. I když to není národní strom, je vyhledáván amatéry, kteří si ho fotí, měří jeho obvod a zapisují si údaje o tomto pozoruhodném
stromu.
FINALISTÉ ANKETY STROM ROKU 2016
DLE KRAJŮ (NAVRHOVATELŮ)
Jihočeský kraj - Dub na návsi v Borovanech
(obec Borovany na Písecku, okres Písek)
Jihomoravský kraj - Domaninská lípa
(obec Libáň, okres Jičín)
Královéhradecký kraj - Libáňská borovička
(obec Tatobity, okres Semily)
Liberecký kraj - Dub ze Zásady (obec Zásada,
okres Jablonec nad Nisou)
Pardubický kraj - Lípa na Lipce
(obec Lipka u Horního Bradla, okres Chrudim)
Hlavní město Praha - Otec dubů
(MČ Praha Újezd)
Plzeňský kraj - Chudenická douglaska
(obec Chudenice, okres Klatovy)
Plzeňský kraj - Lípa u sv. Anny
(obec Břežany, okres Klatovy)
Ústecký kraj - Břestovce ve Smetanových
sadech (Ústí nad Labem)
Vysočina - Památný strom Járy Cimrmana
(obec Sklené, okres Žďár nad Sázavou)
Zlínský kraj - Dub v Cellerově štěpnici v Bojkovicích (obec Bojkovice, Uherské Hradiště)
Zlínský kraj - Bratřejovská hrušeň planá
(obec Bratřejov, okres Zlín)
SLAVNOSTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
A LOSOVÁNÍ ČÍSLA
V sobotu 14.5.2016 v odpoledních hodinách

proběhlo slavnostní fotografování stromu fotografkou Lenkou Mitrengou. U paní Andrey
Krůpové jsme vylosovali kamínek s číslem
1. Právě pod tímto číslem bude náš krásně
vzrostlý dub sbírat hlasy. Snad nám toto číslo
přinese v soutěži štěstí. O štěstí to však pouze
není - je to především o hlasování.
PUTOVNÍ VÝSTAVA FINALISTŮ
LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE
Všech 12 finalistů nafotila Lenka Mitrenga, která v současnosti pracuje jako fotografka v Muzeu romské kultury, ale rovněž se i věnuje volné tvorbě a komerčním zakázkám. V průběhu
roku výstava putuje po různých místech naší
republiky. Můžete se s ní setkat i na zámcích,
WWW.Z ASADA.CZ
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hradech, v ZOO, knihovnách, školách, galeriích
i v obchodních centrech. Výstava rovněž navštíví o zásadské pouti i naši obec.
JAK A KDY HLASOVAT?
Hlasování je zpoplatněné. Body se dají sbírat
třemi způsoby. Odesíláním DMS, hlasovacím
archem (od 15.6. do 10.10.2016) či sběrem
starých mobilů (od 15.6. do 3.10.2016). Více
informací, kde se dá hlasovat pomocí archů,
najdete na Facebookovém profil Městys Zásada či poskytne přímo ÚM Zásada na tel.čísle:
483 385 188.
1, Dárcovská sms
(lze posílat z jednoho telefonního čísla neomezeně). Hlasování bude probíhat od 15.6. do
10.10.2016. Cena jedné DMS 30,- (z toho 28,50
půjde na konto stromu). DMS(mezera)STROM1
se odešle na číslo 87 777
2, Hlasovací arch

hlasování bude probíhat od 15.6. do 10.10.2016.
Na hlasovací arch se jednotlivec může podepsat pouze jednou, pro platnost archu (kde
bude 20 hlasů) se bude muset zaplatit 60,- za
platný kód, aby mohly být hlasy započteny do
hlasování.
Sponzoři – pokud by se jednalo poskytnutí
částky vyšší 1000,- Kč (jak od jednotlivce, tak
od fyzické osoby), je možné vystavit od nadace
potvrzení. Na místním úřadě bude vytvořeno
místo, kde bude spolu s archy umístěna uzavřená kasička. O dalších místech s umístěnými
archy budeme informovat. (Výtěžek bude využit k péči o zeleň.)
3, Sběr starých mobilů
15.6. - 3.10.2016. 1 vysloužilý mobil = 20 hlasů.
Sběrná nádoba bude umístěna na úřadě, kde
se vyplní formulář a podepíše se. (Svoz sběrných nádob 1x za měsíc.)
Staré mobily s vyplněným formulářem mohou
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lidé z celé republiky zasílat přímo do sídla společnosti Asekol.
Peníze z hlasování podléhají pravidlům veřejné
sbírky (kontrolováno Krajským úřadem Jihomoravského kraje).
Prostředky je možné využít na ošetření stromu
nebo více stromů, výsadbě stromů a keřů, k
propagaci stromu.
Více informací o soutěži poskytne koordinátorka anket Strom roku a Evropský strom roku
Andrea Krůpová z Nadace partnerství.
Tel: +420 515 903 131. Mobil: +420 775 856
359. Email: andrea.krupova@nap.cz či najdete
na webu www.nadacepartnerstvi.cz
Vendula Balatková
Foto: Lenka Mitrenga
Fotografie v záhlaví zpravodaje na straně 1:
I děti z MŠ Zásada podporují dub v soutěži.
Foto: Jarda Hoření

ZEPTALI JSME SE ADÉLY A MARTINA
STALI JSTE SE MEDIÁLNÍMI TVÁŘEMI PODPORUJÍCÍMI ZÁSADSKÝ DUB V PROBÍHAJÍCÍ ANKETĚ.
CO VÁS PRVNÍHO NAPADNE VE SPOJITOSTI V TÍMTO VELIKÁNEM?
Adéla Boudíková:
Jako malá jsem hltala pověst,
jak služka statečně unikla s
velkým pokladem před zloději, ukryla ho pod malým
doubečkem a jak se později
za tyto peníze vystavěla naše
krásná kaple. Vždy když jsem
okolo statného dubu šla, tak
mi připadal ohromný a plný
síly. Jakmile člověk vyroste,
tak se mu najednou všechny věci zmenší, ale to pro
dub nikdy neplatilo. Myslím,
že bychom na něj měli být
hrdí. Tolik staletí zde přečkal,
že naše lidské generace jsou
proti němu nicotné.

Martin Matoušek:
Co mě napadne? Pamatuji si, že jsem
jako malý Martínek chodil s dědou
Boučkem za ruku na hřbitov a vždycky
jsem chtěl,když jsme procházeli pod
tím pro mě obrovským stromem, povídat pohádku o zlodějích, jak přepadli
pána, co měl peníze, jak je ta paní vzala,
utíkala a zakopala je pod ten strom a
pak se z nich postavila kaple. A já s otevřenou pusinkou poslouchal a poslouchal, a když jsme šli nazpět, tak jsme
ho pořád spolu z každé strany objímali.
Děda vždycky říkal: „Až budeš veliký,
tak se třeba dotkneme rukama z druhé strany.“ Na to si vždycky vzpomenu,
když jdu pod ním. Je nádherný a krásně
zpívá - zpívá historii.

LÍBILA SE VÁM VÝSTAVA O ZÁSADĚ
V AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ BĚHEM
ZÁSADSKÉ POUTI V LOŇSKÉM ROCE?

Rádi bychom i letos zpestřili pouť podobnou výstavou. Proto prostřednictvím zpravodaje žádáme spoluobčany Zásady o zapůjčení
historických fotek obce. První možností je donést fotografie na ÚM
Zásada, kde bude obrázek naskenován a v pořádku obratem vrácen zpět. Nebo po obdržení informace od Vás pro fotky dojedeme k
Vám domů, poté uvedeme do elektronické podoby a vrátíme zpět.
Případně můžete skeny fotografií zaslat emailem přímo na jeden z kontaktů: starostka@zasada.cz nebo lenanemc@seznam.cz
Předem Vám děkujeme za vstřícnost a ochotu k zapůjčení.
Miroslav Princ

ORDINACE LÉKAŘŮ
MUDr. Hniličková – dovolená MUDr. Hruška – dovolená
18.7.2016 – 22.7.2016
1.8.2016 – 12.8.2016
12.8.2016
29.8.2016 - 2.9.2016
29.8.2016 – 9.9.2016
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MUDr. Nowá – dovolená
11.7.2016 – 15.7.2016
22.8.2016 – 2.9.2016

Důležitá upozornění
ZVS s.r.o. Podle předpovědi počasí by i letošní léto mělo
být převážně suché a teplé. Žádáme tímto občany, aby se
snažili v období sucha co možná nejvíce šetřit vodou.
Žádáme občany, aby použité elektrospotřebiče
neodhazovali pod budovu OÚ. Odvoz je možné si domluvit
s obecním pracovníkem, případně zdarma odevzdat ve
sběrném dvoře v Železném Brodě.
Knihovna:
O prázdninách zavřeno mimo 2.8.2016.
Běžný provoz od září 2016.
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ZEPTALI JSME SE MARTINA MATOUŠKA | ROZHOVOR Z 16.6.2016
Zajisté zkoušíš a připravuješ.. Můžeš nám
prozradit více?
Jak jsem již zmínil, právě před týdnem jsem
odzpíval novou inscenaci Limonádového Joa
v Ústí nad Labem a hned mně začaly zkoušky a příprava nové inscenace Carla Orfa dvou
jednoaktových oper Chytráčka a Měsíc v histo-

Čas utíká jako voda. Na podzim jsi účinkoval v operetě Krásná Helena. V jakém divadle a při jaké příležitosti tě příznivci letos
mohli vidět?
Hlavně je to moje domovská scéna v Ústí nad
Labem, kde mě diváci můžou vidět v akruálních inscenacích, které běží. Je to jizzmunovaná Offembachova Krásná Helena, pak dojemné představení Cikáni jsou do nebe, muzikál
Noc na Karlštejně (kde hraju Peška), Verdiho
Rigoletta, v prosinci měla premiéru moc nehraná opereta Lehara Juditta a poslední inscenaci
sezóny v červnu Limonádový Joe dvouběžně.
V březnu jsem nastudoval nádhernou operu Charlese Gounoda Romeo a Julie ve státní opeře v Praze, kde ještě zpívám v Bizetově
Carmen, Rossiniho Lazebníku sevilském, Pucciniho Bohémě a v historické budově národního
divadla v Borisu Godunovi. Minulou sezónu
jsem se opět vrátil do mé milované Plzně, kde
zpívám nyní v úžasném Loydově muzikálu Cats
a ve Weberově Čarostřelci.

rické budově Národního divadla. Bude to první premiéra k otevření nové divadelní sezóny
v polovině října po prázdninách. Mám před
sebou ještě mnoho krásné práce, učení, ale
také nervů a potu, než začne dlouho očekávaná dovolená – divadelní prázdniny. Mám teď
ještě před sebou dvě krásná velká představení ve Smetanově Litomyšli - Romea a Julii a v
červenci Carmen v německém Reegensburgu.

Jak je možné časově skloubit kariéru operního pěvce s rolí učitele? Dělají ti žáci radost? S učitelováním jsem si vzpomněla na
tvého dědu Ladislava Matouška, kterého
jsem ještě zažila na zásadské obecné škole
(i když již jen jako supl) a na jeho zahájení
vyučování hrou na housle.
Učení a kariéra (následuje smích)? No někdy
mooc těžko, ale myslím, že jsem opravdu něco
zdědil po mém dědovi Matouškovi. V první
řadě to je láska k učení. Našlo si mě to úplně
samo. Když jsem zkoušel jednoho žáka, zda
mě to vůbec půjde a zůstanu u toho, netušil
jsem, jak mě to chytne. Učím na mezinárodní
konzervatoři klasický zpěv, kde mám tři žáky,
které vedu v hlavním oboru. A proto, že to jsou
individuální předměty, můžu si je domlouvat
podle mého plánu v divadlech. Někdy je to
dramatické, ale vše se dá domluvit. Mám z nich
radost.
Kdy se můžeme těšit na tvé živé vystoupení
poblíž našeho městysu?
Poblíž mé milované Zásady? Myslím si, že určitě opět plánuje ústecká opera nějaké představení v jabloneckém divadle na podzim. Dále
všechny zvu 30.července na zámek Sychrov,
kde budu mít s mým dlouholetým kolegou a
kamarádem z divadla v Ústí nad Labem operní
a písňový koncert s příjemným povídáním o
divadle. Srdečně Vás zvu. Vzhledem ke své vytíženosti nevím, zda budu mít o zásadské pouti
volno. A pokud se už neuvidíme na koncertě, v
divadle nebo třeba v Zásadě na ulici, tak všem
přeji krásné a sluníčkové léto.
Děkujeme za rozhovor. Přejeme poklidné léto a se slunečními paprsky načerpání
nových sil. Rovněž mnoho úspěchů nejen
profesním životě. Brzy v Zásadě na viděnou.

Fotoarchiv Martina Matouška (zleva nahoře): Jako Pešek s Karlem IV. Radkem Zimou a purkrabím Josefem Náhlovským v Noci na Karlštejně. S maminkou Miloslavou Matouškovou ve státní opeře (Romeo a Julie). Zleva dole: Noc na Karlštejně s Radkem Zimou. Z Webberova muzikálu Cats jako Starobyl Vznešený. Jako Banjo
Kid v muzikálu Limonádový Joe s Grimpem Václavem Upírem Krejčím. Rigoletto.
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CO NOVÉHO, ŠKOLKO?

Školní rok 2015 - 2016 v naší mateřské škole
Školní rok 2015-2016 pomalu končí a stejně,
jako každoročně, je to čas na krátké ohlédnutí
a bilancování.
V oblasti ekonomické se výrazně projevila
finanční úspora při vytápění budovy. Se souhlasem zřizovatele jsme tyto finance použili
na vybavení herny a třídy v 1.patře moderním

dardních aktivit. Pro zajímavost uvádím výčet
akcí z posledních tří měsíců : „Hodina zpívání s
Jaroslavem Uhlířem“ v Eurocentru JBC, plavecký výcvik, naučný program „Bezpečný pes“, beseda s paní Lenkou Havrdovou na téma „První
pomoc“, jarní výlet do Harrachova – muzeum
Šindelka, pohádka v MŠ „Zahradníček“, veselá

fázi bylo přijato 11 tříletých dětí. V červnu byla
rodičům nabídnuta další dvě volná místa.
Mohu konstatovat, že všechny 3-leté děti s trvalým bydlištěm v Zásadě tak mají možnost od
1. září navštěvovat naší mateřskou školu.
V závěru mého příspěvku bych ještě ráda poděkovala všem sponzorům, rodičům a zaměst-

nábytkem. Následně jsme si mohli dovolit likvidaci starého, poškozeného robotu ve školní kuchyni. Zakoupili jsme nový, výkonnější
robot, který odpovídá současným nárokům a
požadavkům. V červenci dojde k výměně lina v
dětských šatnách.
Díky pochopení a souhlasu zřizovatele tak
můžeme postupně modernizovat vybavení a
financovat kvalitní údržbu budovy.
Dalším zdrojem financí pro nás budou strukturální fondy, zaměřené na výchovu a vzdělávání
. V současnosti MŠMT připravuje pro školy zajímavé šablony, které hodláme během následujících let využít.
V oblasti výchovy a předškolního vzdělávání
byla v uplynulém roce situace podobná jako v
předchozích letech. Třídy mateřské školy jsou
stále plně vytížené a docházka dětí je vysoká.
Učitelky i provozní zaměstnanci odvádějí veliký
kus náročné práce, učitelky se navíc stále dál
vzdělávají v přínosných, odborných seminářích.
Pro děti připravují spoustu běžných i nadstan-

akce „Čarodějnický den v MŠ“, třídenní prezentace odpoledních aktivit nejstarších dětí, návštěva u prvňáčků, školní výlet na Grabštejn a
Kristýnu, akce „nejcennější tuzemská hokejová
trofej“, velmi pěkná exkurze v zahradnictví u
Klamtů, návštěva pana včelaře Šourka - zajímavé povídání o včelách, Jarmareček- 17. ročník,
letní dětská olympiáda – „Zásadská Školkiáda“,
loučení s předškoláky v Lumce s bohatým programem.
V oblasti personální dojde od nového školního
roku k výrazné změně. Do funkce ředitelky mateřské školy nastoupí velmi zkušená paní učitelka Alena Vávrová, která už několik let působí
na naší mateřské škole.
Nyní pár slov k přijímání nových dětí: v dubnu
proběhl zápis dětí do naší mateřské školy. Zájem byl veliký. Uvolní se však pouze 13 míst ,
tedy 13 dětí nastoupí do 1.třídy ZŠ.
Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
dětí, které k 1. září dovrší věku 3 let, bylo podáno celkem 17. Přijímaní dětí proběhlo na základě jednoznačně stanovených kriterií. V první

nancům MŠ za dobrou spolupráci, děkuji také
paní starostce a zastupitelům za aktivní zájem
a podporu naší mateřské škole.
Všem přeji pěkné prázdniny, zaslouženou dovolenou a našim „školáčkům“ dobrý vstup do
první třídy.
Snad jen vyslovit přání, aby se nám i nadále
práce dařila a děti byly radostné, zdravé, spokojené a dobře připravené na vstup do základní školy, aby doba strávená v naší školce byla
pro ně jednou příjemnou vzpomínkou.
Proto všem zaměstnancům školky touto cestou moc děkuji a jejich snahy si upřímně vážím.
Marie Zurčínová
ředitelka MŠ
Fotoarchiv MŠ Zásada: Po čarování a vaření
lektvarů prošel průvod čarodějů a čarodějnic
obcí až k obecnímu úřadu, kde na něj čekalo
sladké překvapení. Fotografie vpravo: „Budoucí prvňáčci, přejeme vám hodně úspěchů ve
škole. Ať se vám v ní líbí.“

ŠKOLKIÁDA
Jako každý rok i letos na naší školce proběhla
„Školkiáda“. Jedná se o sportovní akci, kde děti
závodí ve třech disciplínách (běh na 20m, hod
pytlíkem na určený cíl a skok z místa do dálky).
A aby soutěžení bylo co nejspravedlivější, jsou
soutěžící rozděleni podle věku do tří věkových
kategorií (nejstarší děti - kostičky, mladší děti –
kolečka a nejmladší děti – obrázky).
Začátkem června na naší školce v každém
oddělení proběhne tzv. třídní kolo, kde si své
sportovní dovednosti poměří děti ze stejné
třídy. Do letošních třídních kol nastoupilo přibližně 53 malých sportovců. Vítězové třídních
kol pak automaticky postoupí do finále a sportovní klání mezi dvěma odděleními může začít.
Každý sportovec vám poví, že nejpříjemnější
sportování je v přírodě. Díky krásnému počasí jsme si i my letos mohli zasportovat venku.
Naším sportovištěm se stala „Kapelní louka“, tj.
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krásně upravené prostranství před zásadskou
kaplí.
Sportování v přírodě se všem dětem líbilo.
Všechny děti si přišly na své. Závodníci si užili
závodění. A z dětí, které nezávodily, se na chvíli
stali sportovní fanoušci, kteří svým veselým pokřikem povzbuzovali své kamarády.
Po ukončení závodních disciplín jsme se všichni vrátili do školky, kde nás čekalo slavnostní
vyhlášení výsledků. Letošní sportovní klání
bylo příznivější pro oddělení „Rybiček“. Nejúspěšnějším sportovce byl Bártík Bernt z Radčic,
který vyhrál 2 zlaté a 1stříbrnou medaili.
Doufáme, že každý malý sportovec si tento den
nesl domů nejen diplom a sladkou odměnu,
ale i hluboký sportovní prožitek. Letošní sportovní „Školkiáda 2016“ se opravdu vydařila!!!
Mgr. Anna Kozlovská
učitelka MŠ

Fotoarchiv MŠ Zásada: Na prvním místě
stupínku nejlepší sportovec Bártík Bernt

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
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DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!
Úvodní motto, hlásající prima zábavu, už visí
na bráně školní zahrady. Mraky, strašící deštěm,
odpluly do „Krakonošova“, tak můžeme začít!
Máme tu přece Jarmareček!
To bylo ale těšení! Děti po ránu nedočkavě
pospíchaly do školky. Šikovní školáci – pomocníci ze základní školy obsadili „svá“ stanoviště,
vzorně připraveni plnit úlohu průvodců malým dětem. To bylo ale hemžení. Přišlo téměř
200 dětí, ale i maminky s malými dětičkami,
babičky, návštěvníci. Maminky – pomocnice
se zodpovědně ujaly své úlohy u stánků a dokonce i paní starostka si ve své náročné práci
našla „okénko“(stejně, jako vloni), aby nám pomohla. Tímto chceme všem moc poděkovat za
pomoc při samotné akci, ale i všem ostatním,
kteří se na jarmarečku podíleli. Napekli dobrůtky a vyrobili krásné věci do stánků.
Děti si užily na 10 stanovištích zábavu v duchu
dopravní výchovy. Papírové záchranky, vyrobe-

né z krabic, pospíchaly pro pacienty (kterápak
dorazí dřív?) a hasiči hasili požár chatiček. Procvičili jsme si barvy semaforu a také šikovnost
při jeho sestavení a znalosti dopravních značek.
Obětavě jsme pomáhali nevidomému chodci
mezi překážkami a sami jsme se přesvědčili, jak
moc je složitý pohyb bez zraku. Rádi jsme se
trochu báli při vstupu do zatemněné chatky,
ale nakonec jsme to zvládli všichni, vždyť nás
čekalo procvičení paměti. Na kole štěstí jsme si
pro radost vytočili pěkné odměny.
Páni kluci, ale nejen oni, měli velký zážitek. S
nadšením i napětím pozorovali paní policistku
Dagmar Sochorovou s „pravým“ policejním autem. Slyšet houkačku a vidět blikat majáky tak
zblízka, to bylo něco...
Pro všechny zúčastněné to bylo, myslím, hezky
prožité dopoledne.
Bc. Šárka Šípošová
učitelka MŠ

Fotoarchiv MŠ Zásada: Překvapením se pro
děti stalo policejní auto, které letošní jarmareček s názvem „Děti, pozor, červená!“výrazně
svou houkačkou doplňovalo.

ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po celý školní rok se nejstarší děti věnovaly nejrůznějším zájmovým
aktivitám. Pod vedením paní učitelky Kozlovské se seznamovaly se
základy anglického jazyka. V kroužku Kuchtíků se dozvídaly zajímavosti o nejrůznějších surovinách, ze kterých si pak připravovaly
dobroty. Vydatně pomáhaly při přípravě vánočního pohoštění a
pečení jarmarečkových koláčků.
Pod vedením paní učitelky Šípošové rozvíjely své jazykové a „herecké“ dovednosti v dramatickém kroužku. Vyvrcholením jejich
snažení bylo nacvičení pohádky O Otesánkovi. Šikulkové pak z nejrůznějšího materiálu trpělivě sestrojovali stroje či stavby.
S paní ředitelkou Zurčínovou si děvčata užívala rytmu orientálních
tanců. Všichni předškoláci pak řešili nejrůznější úkoly na PC.
S paní učitelkou Vávrovou si užívaly country tance a nacvičovaly
lidové tance v rytmu mazurky a valčíku.
Na konci školního roku prezentovaly své úsilí – připravily vystoupení pro své rodiče a ostatní rodinné příslušníky. Předvedly orientální, country i lidové tance, zahrály pohádku, ukázaly, co se naučily
v angličtině i co důmyslného vyrobily. Připravily i pohoštění pro
všechny hosty, kteří se přišli na naše vystoupení podívat. Odměnou dětem byl potlesk diváků a nám, učitelkám, radost a zájem
dětí o nabízené aktivity.
Alena Vávrová – učitelka MŠ

Fotoarchiv MŠ Zásada: Děti s nadšením a chutí předvedly vše, co
se ve školce během odpoledních aktivit naučily.

CO NOVÉHO, ŠKOLO?
ČAROVÁNÍ VE ŠKOLE
V dopoledním vyučování před pálením čarodějnic jsme si i my udělali ve škole vyučování v duchu čarování, vaření lektvarů, výroby pavučin a pavouků, zpívání, čtení a všelijakého pitvoření, co čarodějnice běžně dělají. Děti i my učitelky jsme si to všechno užily. Pravda, chodit převlečený celý den
za čarodějnici a ještě se podle toho chovat, je fuška, ale výsledek stál za to.
Učitelky 2. a 3. tř. Mgr. Jitka Madejová a Mgr. Zdeňka Abrahamová

Fotoarchiv MZŠ Zásada: Během čarodějného dne se malý čarodějové a čarodějky učili čarovat, vařit čarodějné recepty i žabí sliz.
Zleva 2. třída, vpravo 3.třída.
WWW.Z ASADA.CZ
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Dne 22. 6. 2016 se sedmá třída rozdělila na dvě
skupiny. První polovina kuchtila čínskou kuchyni a druhá mexickou. Díky kuchařské znalosti
našich studentů se naštěstí nikdo neotrávil.
23. 6. 2016 vyrazily 6. a 7. třída MZŠ Zásada na
Kalich a Klokočských skal. Třídy chodily pět ho-

din po skalách a pořádně si unavily nohy.
21. 5. 2016 se konal projekt Den Země. Škola v
Zásadě by chtěla poděkovat všem zúčastněným rodičům a dětem za velkou pomoc.
Z 23. 6. na 24. 6. 2016 se žáci 3. třídy s paní učitelkou Madejovou přeměnili na indiány. Děti si

Číslo 2 | 2016

samy stavěly stany za školou, kde přenocovaly.
Zábavný program obsahoval : střílení z luku, vybírání indiánských jmen a opékání buřtů.
V měsíci květnu se žáci 3. – 5. třídy zúčastnili
turnaje v malé kopané McDonald’s Cup. Školu
reprezentovali úspěšně. V rozhodujícím zápase
o první místo těsně prohráli se žáky z Rychnova. Obsadili tak pěkné druhé místo, které bylo
bohužel nepostupové. Ale i tak jim i jejich trenérům patří dík za celoroční přípravu.
4. třída se od dubna do června 2016 zúčastnila
akce na DDH v Jablonci nad Nisou. Všichni žáci
po výukových hodinách, zkušebních testech a
závěrečné jízdě zručnosti získali průkaz cyklisty.
Kateřina Katzerová
žákyně 7. třídy MZŠ Zásada
Fotoarchiv MZŠ Zásada:
Stanování za školou

ŠTAFETOVÝ POHÁR
Žáci 3. 4. a 5. třídy reprezentovali naši školu ve štafetovém běhu. Zúčastnili se
okresního kola v Jablonci nad Nisou. Závod se konal v hale na Střelnici. Našich
závodníků bylo 16 a všichni se pečlivě připravovali, trénovali hlavně předávání
štafetového kolíku. Na závodech byla velmi silná konkurence ze sportovních
škol. Pro nás byl také novinkou umělý povrch, dráhy a hlavně nakloněné zatáčky v hale. Přesto všechno musím všechny naše závodníky pochválit za jejich
výkony. Děkuji dětem za jejich nadšení do běhání a sportování. Těším se na další
tréninky i závody.
Mgr. Zuzana Hradecká
Fotoarchiv MZŠ Zásada:
Naši závodníci na Střelnici v Jablonci nad Nisou

PLAVECKÝ VÝCVIK
Naši žáci 1. - 4. třídy absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Jablonci nad Nisou.
Jezdilo přibližně 70 dětí, každou středu
od poloviny května, celkem 5 lekcí po 90
minutách. Výcvik byl fyzicky náročný, ale
velice přínosný pro všechny děti. Pod vedením zkušených trenérek se děti naučily
dobře plavat, zvládly skoky do vody. Většina žáků plavala ve velkém bazénu (25 m),
ti nejmladší se učili plavat v malém bazénku. Ve všech hodinách děti využívaly krásné, lákavé pomůcky, sjížděly po klouzačce,
lovily kroužky, ale i puky ze dna. Proskako-

valy obruče, podplavaly desky a na závěr
hodin jezdily na tobogánu. Atraktivní pro
ně bylo plavání v divoké řece. O přestávkách se všichni mohli ohřát v sauně. Určitě
všechny děti prožily pěkné chvíle v bazénu
a získané „ mokré“ vysvědčení jim bylo odměnou. Snad všichni žáci se těší na příští
plavecký výcvik za rok.
Mgr. Zuzana Hradecká
Fotoarchiv MZŠ Zásada:
Během pěti lekcí v plaveckém bazénu
se žáci zdokonalili v plavání.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ – 3. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE!
Žáci Michael Raemisch (6.tř.), Josef Pešata (6.tř.),
žákyně Barbora Vondráčková (6.tř.) a Eva Müllerová (5.tř.) se umístili v konkurenci 8 nejlepších
škol Libereckého kraje na skvělém 3. místě v dopravní soutěži cyklistů, která se konala ve dnech
2.-3.6.2016 v České Lípě. Gratulujeme!
A jak to všechno začalo?
V naší škole se každý rok připojujeme k účasti v dopravní soutěži mladých cyklistů, která
se pořádá pod záštitou Ministerstva dopravy.
I letos žáci 5. - 8. třídy během dubna ve škole
vyzkoušeli znalosti silničního provozu v dopravních testech a svoje jízdní dovednosti v jízdě
zručnosti. Nejlepší dívkou z obou kategorií byla
Barbora Vondráčková ze 6. třídy, nejlepší chlapec a zároveň vítěz ze všech soutěžících byl
Michael Raemisch ze 6. třídy, který měl pouze
jeden trestný bod.
Nejprve čekalo týmy 1. a 2. kategorie dne 22. 4.

08 | WWW.Z ASADA.CZ

2016 oblastní kolo soutěže na DDH v Jablonci
nad Nisou. V 1. kategorii (10 - 12 let) nás reprezentovali M. Raemisch, J. Pešata, B. Vondráčková
a E. Müllerová, v 2. kategorii (13 - 15 let): F. Hocke, D. Zurčín, K. Katzerová a E. Jehličková. Žáci
1. kategorie postoupili ze 2. místa do okresního
kola, kde dne 11. 5. 2016 vybojovali opět hezké
2. místo a postoupili do krajského kola.
V krajském kole museli zvládnout dopravní
testy, jízdu zručnosti, poskytnout první pomoc,
jezdit dle pravidel silničního provozu a pracovat
s mapou. Holky a kluci vytvořili skvělý tým, dobře se na soutěž připravili a po zásluze si odvezli
hezké ceny za 3. místo. Více o soutěži a dalších
aktivitách na www.mzszasada.cz
Mgr. Jana Báčová, vedoucí týmu
Fotoarchiv MZŠ Zásada: Skvělý tým
zásadských žáků - Eva, Bára, Pepa a Michael.

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
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VÝLET DO POLSKA
Dne 4.6. se uskutečnil zájezd do spřátelené
školy v Barcinku. Vyjeli jsme s paní učitelkou
Janou Ochranovou a žáky 7., 5. a 4. třídy. V areálu polské školy byl pro nás připraven bohatý
sportovní program. Ihned po příjezdu každý z
nás dostal jednoho polského žáka, který se o

nás celou dobu naší návštěvy staral a společně
jsme se domlouvali česko-anglicky. Polská škola
pro nás nachystala občerstvení. Měli jsme také
možnost se zúčastnit různých sportovních soutěží a vyhrát velmi pěkné ceny. Celý program
byl zakončen losováním lístků do tomboly, ve

které bylo hlavní cenou dětské jízdní kolo. V
tombole jsme vyhráli mnoho pěkných věcí a v
15:40 jsme jeli zpět do Zásady. Byl to moc hezký
výlet.
Anna Hrazdírová, Kateřina Princová
žákyně 7.třídy

Fotoarchiv MZŠ Zásada: Naši žáci se do Polska moc těšili. Zúčastnili se zde i sportovních soutěží.

DEN BEZ BARIÉR

Dne 4.6. se uskutečnil zájezd do spřátelené školy v Barcinku. Vyjeli jsme s paní učitelkou Janou
Ochranovou a žáky 7., 5. a 4. třídy. V areálu polské školy byl pro nás připraven bohatý sportov-

ní program. Ihned po příjezdPředposlední den
školy jsme zorganizovali projektový den „Den
bez bariér“. Projekt byl zaměřen na bližší poznání života lidí s vážným zdravotním postižením.
Využili jsme nabídky organizace Život bez bariér, z.ú. z Nové Paky a přivítali u nás manžele
Marušku a Jiřího Vokurkovy – oba upoutané na
vozík a nevidomou paní Růženku Preislerovou.
Všichni dětem vyprávěli o svém životě, každodenních úkonech, které musí se svým handicapem vykonávat, o úskalí, které si mohou
zdraví lidé jenom stěží představit, i o pomoci,
kterou potřebují. Děti si mohly půjčit některé
speciální pomůcky: slepeckou hůl, knihy psané
Braillovým písmem, seznámily se se zvukovými
pomůckami jako je časovač, či nahrávání slov,
které se používá např. při popisování jídla.
V druhé části si mohly děti vyzkoušet vozík i jiné
pomůcky, které slouží nechodícím lidem. Žáci
byli upozorněni na nebezpečí, která mohou
způsobit úrazy. Všichni přednášející řekli dětem, aby na sebe dávaly pozor každý den.
Jsme rádi, že lektoři mohli přijet za námi a besedy se tak mohli zúčastnit všichni žáci školy.

Celý den byl zajímavý a pro nás všechny velmi
přínosný. Děkujeme.
Přeji všem krásné a bezpečné prázdniny
Marie Navrátilová
ředitelka MZŠ Zásada
Fotoarchiv MZŠ Zásada: Vozíčkáři Maruška a
Jiří Vokurkovi vyprávěli o životě na vozíku.
O tom, jaké je to žít s absencí zraku, děti seznámila nevidomá paní Růženka Preislerová.
WWW.Z ASADA.CZ
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HISTORIE: POČÁTKY ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ
ŠKOLA V ZÁSADĚ PO ODŠKOLENÍ OSAD LOUŽNICE A BRATŘÍKOVA
Od roku 1867 zásadskou školu pouze místní
děti navštěvovaly. Kdežto ani těm potřebného
místa tato škola neposkytovala. V tomto roce
se však zákon školní docela změnil, jak vše podotknuto jest:
„V následku vyzvání Slavného c.k. okresního
hejtmanství v Semilech ze dne 26.ledna 1873
předevzata první volba místní školní rady pro
školu zásadskou. Volbu vedl předseda Karel
Hnídek, obecní starosta, a přizval k sobě důvěrníky, výbory: Josefa Matouška a Josefa Kopala.
Volbou (lístky) byli zvoleni do výboru: Jáchym
Hnídek ze Zásady č.p. 97, Vojtěch Kopal ze Zásady č.p. 35, Václav Marek ze Zásady č.p. 38.
jako náhradníci byli zvoleni: Josef Tomeš ze Zásady č.p. 85 a Josef Dohelský ze Zásady č.p. 13.“
Jak již bylo řečeno, od roku 1867 jenom žáci
ze Zásady tamní školu navštěvovali, kdežto
ani pro ty místa nebylo, což zavdalo příčinu, že
místní školní rada zásadská protokolem ze dne
15.června 1873 č.3 vznesla žádost c.k. Veleslavné zemské radě o polodenním vyučování. Prozatímně bylo povoleno polodenní vyučování
ve školním roce 1873 – 74, protože v tomto
školním roce škola čítala 219 dítek školou povinných, které dosud jeden učitel vyučoval.
Dne 6.srpna 1873 vynesla c.k. Veleslavná zemská rada školní povolení č. 11531 k rozšíření
školy v Zásadě o třídu druhou. Tímto rozhodnutím se škola se stala dvoutřídní.
Tu se předseda místní školní rady pan Jáchym
Hnídek (obecní a zároveň i okresní starosta)
snažil pronajmouti místo pro druhou třídu. V
celé osadě místa nebylo, by se zákonu školnímu nepříčilo. Polodenní vyučování probíhalo
i v dalším školním roce 1874 – 75. Teprve ve
školním roce 1875 – 76 se naskytlo místo pro
druhou třídu zásadské školy, a to v pronajaté místnosti domu Václava Marka č.p. 38
(za umluvenou částku 150 zlatých rakouské
měny). Když bylo potřebné místo pro druhou
třídu opatřeno, žádala místní školní rada c.k.
okresní školní rady Semilskou o podučitele do
nové třídy školy. Prostřednictvím této rady,
výnosem Veleslavné c.k. zemské rady školní ze
dne 23.září 1875 čís.1667 byl výpomocným poučitelem ustanoven František Soldát ze Zásady
č.p. 29, který hned na své místo nastoupil a po
celý rok v čísle popisném 38 děti vyučoval.
Co předcházelo výstavbě školy obecné
Obecní zastupitelstvo společně s místní školní
radou začalo od roku 1874 jednat o výstavbě
nové a větší školní budovy. (*Poznámka: Jednání probíhala od 22.3.1874 - protokol č.10, od
7.4.1874 - protokol č.13, od 20.3.1975 - protokol č.16 a od 6.1.1876 - protokol č.25).
Záměr postavení nové školy v obci se však setkal i s nepochopením – totiž školu nestavěti
vůbec. Právě na zmíněná nepochopení po-
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ukazuje starosta Jáchym Hnídek (toho času
předseda místní školní rady) v řeči při položení
základního kamene. Dne 20.3.1875 bylo protokolem uzavřeno novou trojtřídní školu zbudovati. Teprve roku 1876 se místní školní rada
spolu s obecním zastupitelstvem dohodla a
mohlo dojít k realizaci myšlenky třítřídní školy.
Kde měla škola stát?
Pro stavbu nové školy hlasovali všichni páni
členové místní školní rady svorně, i když byli
vzhledem ke stavebnímu místu různého náhledu. Původní nabízená stavební místa byla
celkem 3.
První možné stavební místo se nacházelo na
pozemku bratrů Jáchyma, Havla, Františka a
Josefa Hnídkových patřící k dvorci č.p.5 (číslo
parcely 350), které se nacházelo nedaleko kaple zásadské, při cestě k Labavi (Huti) a zhruba v
místech nad domem s č.p. 71.
(*Poznámka: V 19. století patřila rozlehlá parcela s číslem 350 navarovské vrchnosti, rozléhala
v okolí kaple /pod domem č.p. 110 a dále západním směrem od kaple./ Vzhledem k popisu
uvedenému ve školní kronice mohla budova
školy pravděpodobně stát v místech mezi kaplí
a starou školou č.p. 91, nad domem č.p.71 /v
chaloupce č.p. 71 bydleli Šourkovi, která se
nachází nad domem Růžičkových/. Přibližně se
dá napsat, že budova nové školy mohla stát
„někde v místech mezi kaplí a Dvorkem - současným pivovarem“, i když je to dosti široký
pojem pro bližší určení.)
Na mapě ze současnosti je přibližně označen
pozemek s číslem 350 z období 19.století.
Další možností bylo stavět na pozemku s číslem parcely 144 patřící k usedlosti Augustina
Šourka č.p. 39. Na tomto místě byl později vystaven domek s č.p. 142. (*Poznámka: Parcela
144 se nachází v sousedství zbořeného domu
na sousední stavební parcele č.217 - na níž se
nacházel dům, kde býval i Národní výbor, později obchod Domácí potřeby. Mnozí si ale spíše
vzpomenou na posledního obyvatele tohoto
domu J.Trdlu /zvaného „Pohoda“/. Majitelem
domu na zmíněné stavební parcele č.144 je
Tomáš Dvořák. Majiteli chalupy s č.p. 39 jsou
Komorousovi.)
Třetí možností byl pozemek s číslem parcely
127 (patřící k chalupě Josefa Vondráčka z č.p.
66 ) v Zásadě nedaleko domu č.p. 42 v Zásadě.
(*Poznámka: Jednalo se o sousední pozemek
budovy s č.p. 50, na jehož části byl v pozdějších
letech vystaven obchodní dům pana Loumy
– známý jako budova textilu, nyní dům Krejčových. Původní pozemek číslo 127 byl přeťat
silnicí a rozdělen na dvě parcely číslo 127/1 a
127/2. Pro bližší představu: Majitel domu č.p.
42 a parcely číslo 127/2 Mgr. Bohuslav Pavlata.
Majiteli pozemku číslo 127/1 Aleš a Josef Krej-

čovi. Majitel domu č.p. 66 Ladislav Pavlata.)
Až konečně navrhl Karel Hnídek (majitel usedlosti č.p. 47) prodati obci potřebnou část pozemku č.parc. 126 a k tomu celou usedlost č.p.
50 v Zásadě, a to za cenu tržní 1 zl. rakouské
měny za čtvereční sáh. Strana obecního výboru i místní školní rada nabídku přijala. 8.května
1875 bylo toto místo schváleno c.k. okresní
školní radou v Semilech. (*Poznámka: Současný vlastník č.p. 47: Jiřina Lubasová.)
Zahájení stavby
Na žádost místní školní rady podal pan František Vodseďálek, stavitel z Držkova, nákres a rozpočet nové školy a dle protokolu sepsaného
u obecího úřadu dne 20.ledna 1876 pronajal
dotyčnou stavbu za nejnižší podání 13.549 zlatých rakouské měny. Základní kámen byl slavnostně položen 8.května 1876. Ten den sloužil
pan farář z Držkova Jan Kořínek v 9:00 hodin
ráno v místní kapli mši svatou – kde se sešli
mimo osadníků i žáci školy zásadské i bratříkovské. Po mši šel průvod na místo stavební,
kde jmenovaný pan farář pronesl řeč k celému
průvodu, místní učitel Josef Matoušek k dítkám
školním a Jáchym Hnídek k obecenstvu.
Především zásluhou a neustálého se domáhání dobré věci tehdejšího starosty, předsedy
místní školní rady a rovněž i okresního starosty
v jedné osobě Jáchyma Hnídka byla roku 1876
postavena nová školní budova se třemi učebnami a dvěma byty pro učitele, kterou známe
jako budovu s číslem popisným 50.
Na výlohu 13.549 zlatých žádal obecní výbor
od c.k.zemské školské rady v Praze subvenci
7.000,- zlatých rak. měny, zemská školní rada
podala žádost k návrhu c.k.okresní školní rady v
Semilech a poslednější navrhla dáti obci Zásadě ze zemského fondu na stavbu školy v Zásadě 3.000,- zlatých rak.měny jménem subvence
a 2.000,- zlatých rak.měny jménem bezúročné
půjčky mezi 10 – 20ti lety roky splatné).
Na mapě z 19.století přibližně zobrazena místa, kde mohla nová škola stát. Červeným bodem označeno místo, které bylo schváleno pro
výstavbu školy (č.p.50). Bod 1 – pozemek bratří
Jáchyma, Havla, Františka a Josefa Hnídkových, v dřívějších časech patřil pozemek k dvorci vrchnosti navarovské. Místo se nacházelo
na rozlehlé parcele číslo 350. Bod 2 – parcela
č.144. Bod 3 – parcela č.127. Pro lepší orientaci vyznačen hostinec U Janů č.p. 1, stará škola
č.p. 91, Šourkův statek č.p. 87 (později u statku
vystavena Hnídkova brusírna). | Zdroj: Školní
kronika školy zásadské 1810-1904
Vendula Balatková
Na straně 18 najdete článek
o školství v sousední Loužnici.
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BIEG PIASTOW ANEB JAK JSME SE MÁLEM POPRALI S POLÁKAMA (BŘEZEN 2016)

Do Harrachova jsme chtěli s Jirkou Ročárkem
přijet už v úterý, abychom měli dost času na
polské straně Jizerek potrénovat a postupně
si projet záludnou a těžkou závodní trať, která
se každý rok mění. Při svém typicky ženském
orientačním smyslu mohu konečně po pěti
letech závodění a trénování v Jakuszycích
říct, že se tam celkem orientuji. V Harrachově,
kde jsme bydleli loni, už bohužel bylo obsazené ubytování, a tak Jirka zamluvil pokoj na
Varšavjance, kam jezdili pravidelně s oddílem.
Věděla jsem, že nejedeme do žádného luxusu,
ale v plesnivém prokouřeném baráku to teda
příliš nevonělo. Jirka říkal, že už jsem zhýčkaná
z ubytování po Alpách, což měl asi pravdu a už
jsem si nestěžovala. Po dvou dnech jsem to už
naštěstí tolik necítila.
Jirka se rozhodl, že bude závodit i v pátek. Přijeli jsme ráno na parkoviště do Jakuszyc, kde
nám výběrčí oznámil, že vybírá 300Kč. Jirka se
to snažil nějak přelouskat, jakou měnu a částku to vlastně v polštině říkal, a když dospěl k
300Kč, tak ze sebe vydal jen: „Cožéééé?“ Pak výběrčímu oznámil, že se teda na parkovišti jen
otočí. Všichni vyskočili z auta a jela jsem ho zaparkovat radši na české hranice a došla zpátky
1km pěšky. Trochu jsem nechápala, že si dává
Jirka na rozjetí 25km před důležitým 50km závodem, který nás čekal druhý den. Takové blbosti radši nedělám, ale tentokrát udělal dobře. Nebyla šance si zatrénovat. Jen jsem slyšela
nějaké české turisty, jak nadávali, že zaplatili
300Kč parkovné a ani si nezalyžují. Na trati totiž všude stáli polští vojáci a chránili vstup na
trať, jako kdybychom chtěli obsadit jejich polské území natrvalo. Je tomu tak každý rok, tak
mě to tolik nepřekvapilo. Dojela jsem na místo,

kde nikdo nestál, hodila lyže a hole na druhou
stranu příkopu a přes 3 metry hlubokou rýhu
jako hrdinka z amerického akčního filmu skočila. Byla jsem však velmi hrdá na svou typicky
českou povahu, že jsem zase něco „očůrala“ a
na trať se dostala. Asi 20x po cestě na mě Poláci řvali, ale chtěla jsem Jirkovi na trati zafandit,
tak jsem hnala a nic mě nezastavilo. Dostala
jsem se na místo, kde měli závodníci každou
chvíli projet, ale místo toho se vyrojila skupinka
deseti Poláků, kteří sotva stáli na lyžích! Padali
do závodní stopy ve sjezdu jako hrušky a strážci trati se jen smáli. Byla jsem rozzuřená, že je
nevyhodí, ale naštěstí vypadli včas, než přijeli
závodníci. Ke všemu mě poprosili, abych je vyfotila, a tak mi dali každý svůj mobil. Když jsem
mačkala spoušť na 10. mobilu, tak mi projel za
zády Jirka. V cíli mi říkal: „Kde jsi byla? Já tě nikde na trati neslyšel?“.
Jeden ze závodů FIS marathon cupu sliboval,
že se na startu sejde kvalitní konkurence. Letos
jsem byla nejvíc nervózní právě před tímto závodem. Už asi týden dopředu jsem
přemýšlela nad tratí a dalšími věcmi. Chtěla
jsem vyhrát. Každý den trochu nachumelilo,
tak jsem se rozhodla v těchto složitých podmínkách jet soupaží. Nebyla jsem sama, Aurelie Dabudyk, vedoucí seriálu, a Klára Moravcová se na trať vydaly také bez vosku. S oběma
holkami jsme jely prvních 20km, které byly
nejlehčí z celé trati. Na 15. km jsem si chtěla
vzít energetickou tabletu, ale zjistila jsem, že
ani jednu ze 4 nalepených tablet na čísle nemám. Já blbá, určitě jsem si dala číslo opačně!
Sahala jsem tedy na záda, ale ani tam žádná
nebyla. Sice mě potěšilo, že nejsem tak tupá a
že jsem číslo neotočila, ale zároveň jsem měla
obavu, aby mně nedošla energie. Čísla totiž
byla z jiného materiálu, tak naše odzkoušená
lepenka nedržela. Psychicky jsem se posílila
myšlenkou, že budu aspoň hodně pít a že to
musím zvládnout. Naštěstí mě rodiče pilně
občerstvovali, i když mi dvakrát dali nějaké jiné
pití, než jsem jim předala před startem. V prudším kopci na 20. km se neudržela ve skupince
Klára. Aurelie neměla tak dobré lyže jako já.
Doufala jsem, že pořád budou výborné, i když

se bude oteplovat. Lyže a znalost trati mě podržely a posledních 15km jsem jela sama pro
vítězství. I závěrečné výživné stoupání jsem si
přes bolest v pažích celkem užila. Tušila jsem,
že to dopadne dobře a dopadlo. V cíli jsem se
radovala i z Jirkova 2. místa. Říkal mi, že si chtěl
vzít na 15. km tabletu a že se zhrozil, že tam
žádnou nemá, tak si sahal na záda a nic. Taky říkal, že dostal nějaké hnusné pití od našich a že
hned poznal, že je to můj speciální občerstvovací drink. Když jsme se setkali s rodiči, tak nám
líčili, jak se se speciálními týmovými čísly, která
byla určena od pořadatelů pro občerstvovače,
nemohli během závodu dostat na trať. Vojáci
bránili trasu závodu vlastním tělem a ještě že
neměli zbraně, protože můj táta by to nepřežil. Věděl, že občerstvení je pro nás důležité, a
tak vyrazil vpřed hlava nehlava a v zápalu boje
došlo k záměně našich lahví. V Polsku o nudu
opravdu není nouze.
Když jsme přijeli domů, tak se Jirka šel osprchovat a říkal v obývacím pokoji: „Pojď sem, tady
něco strašně smrdí!“ šla jsem za ním a opravdu!
Hledali jsme exkrement po našem kocourovi.
Nakonec jsme zjistili, že to je ručník, který měl
Jirka přehozený přes rameno a byl načichlý z
Varšavjanky.
Adéla Boudíková
Fotoarchiv Adély Boudíkové: S přítelem
Jirkou a na závodech v Polsku.

MASARYKŮV POHÁR NA ZÁSADSKÉM KOPCI
Fanoušci libereckého hokeje si letos užívali
doposud nejúspěšnější sezónu klubu Bílí Tygři
Liberec, který se poprvé za dobu své účasti v
nejvyšší tuzemské soutěži stal mistrem České
republiky v ledním hokeji a také překonal prakticky všechny historické rekordy české extraligy . A díky zásaďákovi Tomáši Krupkovi, který v
klubu pracuje již 13 let a od sezony 2009/2010
je vedoucím mužstva, si mohli tento úspěch
vychutnat jak dospělí zásadští, tak i děti z naší
mateřské i základní školy. Ve čtvrtek 12. května
totiž dorazil díky Tomášovi Masarykův pohár za
vítězství v extralize do Zásady. Nejprve si mohly na pohár sáhnout a vyfotit se s ním děti z
mateřské školky. Poté pokračoval do Masarykovy základní školy, kde měl možnost se také
každý vyfotit - a to jak s pohárem, tak i zlatou
medailí. K focení patřila i řada dotazů týkajících
se uplynulé úspěšné sezóny. A odpoledne
měli všichni nejenom ze Zásady možnost si
vyšlápnout na akci „Za pohárem na vrchol“ na
Rysovku (Jenčkův kopec), kde jsme s Tomášem

připravili menší občerstvení, příchozí si mohli
opéct špekáčky, dát si pivo z pivovaru Rezek a
nebo kremrole, jež napekla Jana Kouřilová, které ještě jednou děkujeme. Všichni příchozí se
také mohli vyfotit s pohárem a medailí v místě
nejkrásnějšího výhledu na Zásadu a okolí. Ti
fyzicky zdatnější dokonce měli možnost zkusit
si zvednout mistrovský pohár nad hlavu. Pro
zájemce byla také připravena soutěž týkající se
uplynulé sezóny. Ze všech správných odpovědí byl vylosován výherce, který získal podepsaný dres od všech hráčů Bílých Tygrů. Štěstí se
při losování usmálo na velkou fanynku Bílých
Tygrů Madlenku Benešovskou. Nejenom já
doufám, že budeme mít možnost si podobnou
akci zopakovat, třeba hned za rok.
Milan Kopal ml.
Když se dotkla Madlenka Benešovská Masarykova poháru, snad ani nedýchala. Zajisté je
u nás v obci největší (i když vzrůstem rovněž
nejmenší) fanynkou Bílých Tygrů.
Foto: Vendula Balatková
WWW.Z ASADA.CZ
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AKCE POŘÁDANÉ SK ZÁSADA
V SRPNU ZÁSADA OŽIJE FESTIVALEM
Již pátý ročník hudebního festivalu ZasTenRock se chystá na sobotu 20.8.2016. Minulý
rok tato událost na několik hodin ztrojnásobila
počet obyvatel našeho městysu. Stává se tak
velmi významnou akcí v našem regionu, která
Zásadu zviditelňuje v širokém okolí. Vzhledem
k velmi pozitivním ohlasům návštěvníků je
toto zviditelnění především v tom dobrém slova smyslu. Organizátoři se snaží, aby i letos byli
návštěvníci spokojeni a srdečně zvou všechny
obyvatele Zásady k návštěvě a přejí příjemný
zážitek. Těm, kteří se do areálu nechystají, se
předem omlouváme za hlučnější hudební produkci a zkrácení doby nočního klidu.
Petr Růžička
KSČ párty

Ani při letošním posledním ročníku recesistické akce s názvem KSČ párty nechyběl tradiční
průvod s doprovodnými vozidly a transparenty projíždějící obcí směrem k fotbalovému
areálu. I letos se mezi tradičními převleky našlo
několik nových a opravdu vydařených „kousků“, připomínajících doby nedávno minulé.
O dobrou zábavu a spoustu legrace nebyla
nouze.
Miroslav Princ
předseda SK Zásada

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Poslední dubnový den patřil tradičnímu pálení
čarodějnic. Lampionový průvod procházející
obcí za doprovodu hudby a dobrovolných hasičů ze sousední Hutě směřoval na fotbalové
hřiště, kde jako každý rok byla upálena čarodějnice nesená v čele průvodu. Pro všechny děti,
které namalovaly obrázek, byla připravena
malá odměna. Některé obrázky byly poté vystaveny v areálu SK Zásada. K poslechu a tanci
hrála kapela Čert to vem. I když byla chvílemi
opravdu pěkná zima, pokračovala zábava do
pozdních večerních hodin.
Miroslav Princ
předseda SK Zásada

KUTNÁ HORA A ZÁMEK ŽLEBY
SK Zásada pořádal v neděli 22.5.2016 celodenní zájezd do Kutné Hory a na zámek Žleby. Počasí bylo ideální na výlet, a tak bylo možné si
nádherně užít krásy jak Kutné Hory, tak i zámku
Žleby a jeho okolí. V Kutné Hoře jsme nejprve

navštívili chrám svaté Barbory a poté „Cestu
stříbra“ kutnohorským podzemím, což byl asi
největší zážitek pro všechny účastníky. Úzké
uličky podzemí, zajímavé povídání o těžbě stříbra a několik zajímavostí ze života havířů. Po
společném obědě nás na zámku Žleby přivítala průvodkyně Zuzka Sudková ze Zásady, která
zde v té době zde byla na školní praxi. Celému zájezdu se věnovala velice ochotně a její
výklad upoutal snad každého. Cestou domů
nechyběla ani malá zastávka na zmrzlinu „u letadla“. Věřím, že i další plánované výlety budou
stejně vydařené jako byl tento.
Miroslav Princ
předseda SK Zásada
DĚTSKÝ DEN
V neděli 5.6.2016 proběhl v areálu SK Zásada

dětský den. Počasí nám přálo a zasoutěžit si
přišlo přes sto dětí různých věkových kategorií.
Na třinácti stanovištích pro ně byly připraveny
úkoly a po jejich splnění čekala na každého zasloužená odměna. Kromě již tradičního střílení
ze vzduchovky, rybolovu, chůze na chůdách
i na sudu a dalších zajímavých disciplín jsme
letos zařadili i jednu zvláštní a tou byl běh v
MAXI holinkách. Ani jsme netušili, jak veliký
úspěch bude mít u dětí a také u jejich rodičů.
Miroslav Princ
předseda SK Zásada
Fotoarchiv SK Zásada: KSČ party. Průvod
s čarodějnicí k hranici. Zámek Žleby. Oslava
Mezinárodního dne dětí na fotbalovém hřišti.

V LETNÍ PŘESTÁVCE ČEKÁ ZÁSADSKÝ FOTBALOVÝ KLUB NĚKOLIK ZMĚN
Tou první je, že klub po letech mění název z dlouholetého
Tělovýchovná jednota Sokol Zásada na Sportovní klub Zásada
respektive SK ZÁSADA, což je původní název, pod kterým byl
náš klub v roce 1919 založen. Důvodem je samozřejmě návrat
k tradičnímu názvu, který vystihuje hlavně to, jakým směrem
se klub orientuje a chce orientovat. SK ZÁSADA je především
fotbalový klub, ale chce nabídnout ve svém areálu mnohem
širší sportovní vyžití, kterými již delší čas jsou například volejbal, hokej a přáli bychom si, aby do budoucna přibyly i sporty
další.
Další změnou je reorganizace mužstev dospělé kopané. Již
jsem to několikrát zmiňoval, není to jen problém Zásady,
ale i spousty klubů nejenom z blízkého okolí – hráči chybí,
morálka a docházka také není ideální, a proto se musí hráči
vlastně přemlouvat. A to není dobře. To není cesta, kterou by
se měl amatérský fotbal ubírat. A už vůbec ne, aby se museli
hráči přeplácet, aby se pro klub jako je Zásada vůbec rozhodli.
Stav fotbalu je složitější než před lety. Je spousta pracovních
povinností, širší nabídka koníčků a sportů, a proto je přístup
k fotbalu také jiný. Současná situace je tedy taková, že se již
v průběhu jarní části sezóny dala v A mužstvu šance řadě
mladších hráčů, se kterými je ještě třeba pracovat. Důležité
ale je, že chtějí za Zásadu hrát - mají do fotbalu chuť. Zatím
nám ale na krajské úrovni chyběla kvalita, a proto se na jaře
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podařilo zvítězit pouze v utkáních s Železným Brodem a
Držkovem. Výsledkem je sestup do okresního přeboru, který
potkal Zásadu po dlouhých 62 letech kontinuálně strávených
v krajských soutěžích. Je to samozřejmě věc, která není lichotivá, ale zase na druhou stranu věříme, že nás nasměruje tím
správným směrem, a to je, aby se fotbal hrál především pro
radost hráčů, fanoušků a všech, kteří se na jeho chodu podílí.
Od nové sezóny 2016/2017 dojde tedy ke sloučení A a B mužstva a SK ZÁSADA bude startovat v okresním přeboru. Kádr
hráčů bude složen z hráčů, kteří mají chuť nás reprezentovat
a nikdo je k tomu nemusí přemlouvat. Všichni pevně doufáme, že se nám společnou prací podaří se do krajských soutěží
vrátit co nejdříve. Nicméně dnes nikdo nedokáže říct, jestli to
bude za rok nebo déle. Navíc v současné době máme širokou
základnu skvěle fungující mládežnické kopané, a tak budeme
doufat, že nám doroste řada nových šikovných fotbalistů, kteří budou mít to „modrobílé“ srdíčko.
Naší chloubou je alespoň jeden z nejkrásnějších areálů v širokém okolí s jednou z nejkrásnějších zelených ploch. To je výsledek především lidí, kteří se o areál starají, ale i všech, kteří
pomáhají s jeho zvelebováním a nebo prostřednictvím služeb
při různých akcích pomáhají zajišťovat finanční prostředky na
investice do areálu. Za to všem patří obrovský dík.
Milan Kopal ml. a Petr Růžička

Festival, který stojí za to prožít

SOBOTA 20.8.2016 OD 15:00
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ZÁSADA
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VSTUP PŘEDPRODEJ 190 KČ - NA MÍSTĚ 250 KČ

PŘEDPRODEJ WWW.ZASTENROCK.CZ A WWW.TICKETPRO.CZ
SLEDUJTE NÁS
NA FACEBOOKU
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ČINNOST SPOLKU BONSAI S.P.A.B.U. PŘED LETNÍMI PRÁZDNINAMI
V neděli 20. března 2016 pořádala federace
Fudokan pohár karate. Místo konání bylo v tělocvičně u školy v ulici Hovorčovická v Praze
Kobylisích. Na tyto závody se z našeho spolku
vypravila devítičlenná skupina. Spolu se mnou
jela Klára Dušková, Matyáš Benešovský, Jan
Hrách, Vítek Chlumecký, Anička Dumková, Ondřej Šikola a Viktor Chmel, pro kterého to byly
první závody. Na ně jej doprovodila maminka.
Začátek závodů byl v 10.00 hodin. V disciplíně
kata jednotlivci si Anička vybojovala první místo a zlatou medaili. I Viktor vyhrál a získal svoji
první zlatou medaili na závodech mimo náš
spolek. Ondra skončil na třetím, bronzovém
místě stejně tak Matyáš, Vítek a Honza. Klára si
vysoutěžila druhé místo a stříbrnou medaili. V
disciplíně kata družstev nastoupili do družstva
Anička, Ondra a Viktor. Získali stříbrné medaile.
Druhé družstvo ve složení Matyáš, Vítek a Honza
si zaslouženě odnesli zlaté medaile. Celkem tak
naši závodníci získali pět zlatých, čtyři stříbrné a
čtyři bronzové medaile. Gratulujeme! Po slavnostním předání medailí a diplomů si naši závodníci zadováděli na průlezkách u školy. Zašli
jsme na dobrý oběd a čas do odjezdu autobusu jsme vyplnili výletem do centra staré Prahy.
Prošli jsme se po Karlově mostě, vystoupali do
jedné ze starých věží až na cimbuří a pokochali
se výhledem na Prahu. Prošli jsme se po nábřeží Vltavy a mohli se podívat na oslavu jara tzv.
vynášením Morany. Dokonce se někteří stateční
rozdělili o své svačiny a krmili labutě. Na břehu
řeky nedaleko místa, kde jsme byli, jsme viděli i
nutrie. Příjemně strávený den pomalu končil a
my se vydali na Černý Most, odkud nás autobus
odvezl domů.

V neděli 24. dubna 2016 se v Praze konal další
ročník Prague open karate cup. Místo konání
bylo ve sportovní hale Sparty v ul. Kovanecká v
Praze 9. Začátek soutěže byl v 09.00 hodin. To
byl pro nás trochu problém, alespoň co se týká
dopravy. Nezbylo nám nic jiného než se z Jablonce nad Nisou, kam jsme se dostali autem,
přejet vlakem do Liberce na nádraží. Odtud pěšky do ulice Fügnerova. Tady jsme nastoupili do
autobusu společnosti Student agency a jeli do
Prahy na Černý Most. Dále metrem do stanice
Českomoravská. Skupina zastupující náš spolek
čítala šest lidí. Spolu se mnou se do Prahy vydala
Klára Dušková, Anička Dumková, Honza Hrách,
Matyáš Benešovský a Vítek Chlumecký. Dorazili jsme do sportovní haly Sparty, převlékli se a
už začal slavnostní nástup mezinárodně obsazených závodů. Po uvítání pořadatelem p. ing.
Rachmy Soebajo a představení hostů, tedy velvyslance Indonésie, dále hlavního trenéra jejich
reprezentace, potom prezidenta Indické federace karate Raef Sinha a všech zúčastněných oddílů. Na začátek byla zařazena ukázka skupiny indonéských tanečnic. Potom už se na ploše třech
zápasišť naplno rozjely závody. Všichni naši závodníci nastoupili do disciplíny kata jednotlivci.
Anička a Vítek byli v silné konkurenci vyřazeni z
bojů po prvním kole. Matyáš s Honzou se prvním kolem zdárně probojovali, ale přes silné
soupeře byly vyřazeni po druhém kole. Klára v
disciplíně kata jednotlivci získala první medaili,
bronzovou, za třetí místo. V disciplíně kata družstev, kde nastoupili Matyáš, Honza a Vítek, skončili druzí a získali stříbrné medaile. Celkem jsme
na tomto sportovním klání získali čtyři medaile.
V tak silně obsazeném závodě je to úspěch. Po

slavnostním vyhlášení vítězů a předání medailí,
což bylo okolo 17.00 hodiny, jsme se dopravili metrem na Černý Most, odkud nám v 18.00
hodin odjížděl autobus do Jablonce nad Nisou.
Tím skončily naše další letošní závody.
V květnu se počasí opravdu předvedlo. Stále
častěji byla krásně jasná obloha a sluníčko svítilo. Proto jsme v úterý 10. května spojili trénink
začátečníků a pokročilých a naši tělocvičnu
jsme přestěhovali na louku za školu. Trénink se
opravdu vydařil. Pro některé žáčky to bylo poprvé, kdy cvičili pod širým nebem. Tak snad těchto
hezkých dnů bude ještě více.
V pátek 20. května 2016 po obědě se vydala
tříčlenná skupina našeho spolku Bonsai na víkendový seminář ju- jitsu na Mírov. Cesta se
protáhla vlivem několika silničních kolon okolo
Hradce Králové. V 18.30 hodin jsme dorazili pod
mírovský hrad na místo, kde měl seminář probíhat. Spolu se mnou jeli i naši instruktoři Míra
a Klára. Poté co jsme se ubytovali, odjeli jsme s
ostatními do nedaleké restaurace na společnou
večeři.
V sobotu byl naplánovaný seminář, rozdělený
na dopolední a odpolední část. Ta dopolední začala v 09.30 hodin a vedl jí Karel Doležal, držitel
8 Danu Dju Su Kunf – fu. Ještě před začátkem se
Kláře ozvalo staré zranění a nesnesitelná bolest
zad určila náplň sobotního dopoledne. Míra nás
šel zastoupit na seminář a my vyrazili do fakultní
nemocnice v Olomouci. Klára dostala injekce na
ztišení bolesti a my vyjeli zpět na Mírov. Vrátili
jsme se na konec dopolední části semináře a
společné focení. Od Míry jsme se dozvěděli, že
během dopolední části cvičili mimo jiné i techniky s nožem. Následoval čas na oběd a odpoči-

Fotografie vlevo nahoře: Praha 20. března 2016. Vpravo nahoře a vlevo dole: 24. dubna 2016 se v Praze konal další ročník Prague open karate cup.
Vpravo dole: Seminář na Mírově.Fotoarchiv Bonsai s.p.a.b.u.
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Fotografie na této straně vlevo: III.kolo Národního poháru (Praha). Vpravo: Seminář I.Jorga. Fotoarchiv Bonsai s.p.a.b.u.

nek pro cvičící, aby nabrali sil do dalšího cvičení.
Fotografie na předešlé straně vlevo nahoře: Praha 20. března 2016. Vpravo nahoře a vlevo dole:
24. dubna 2016 se v Praze konal další ročník Prague open karate cup. Vpravo dole: Seminář na
Mírově.Fotoarchiv Bonsai s.p.a.b.u.
Ve tři čtvrtě na dvě začala odpolední část semináře. Na začátku tohoto bloku jsme sledovali
zkoušku na 1. Dan. Ve zkušební komisi byli ing.
Ladislav Petráš,8. Dan Ju- jitsu, Jürgen Schercher,
8 Dan. Ju- jitsu a Pavel Valenta, 4. Dan Ju- jitsu.
Zkoušený Aleš Majer měl situaci ztíženou hlavně tím, že před časem byl po dopravní nehodě
upoután na invalidní vozík. Jako sparing nastoupili Jiří Pospíšil a Jiří Gryc, oba držitelé 2 Danu
Ju- jitsu. Zkouška byla úspěšně složena a čerstvý
držitel mistrovského stupně převzal černý pás
od Jürgena Scherchera. Následoval další blok
odpolední části semináře, kterou vedl Jürgen
Schercher. Zde jsme se učili techniky boje beze
zbraní, obranu proti útoku holí a pomoc druhé
osobě. Po krátké přestávce vedl další blok ing.
Ladislav Petráš. Procvičovali jsme pod jeho vedením techniky bojového umění Hanbo- jutsu.
V posledním bloku odpolední části semináře
nás opět učil Jürgen Schercher v jedné části
tělocvičny a v té druhé skládali někteří studenti
zkoušku na STV pod zkušebním komisařem ing.
Ladislavem Petrášem. Večer po semináři jsme
odjeli do nedaleké Mohelnice, kde jsme měli
domluvenou společnou večeři. Po návratu jsme
se šli projít po okolí místa, kde jsme byli ubytováni.
Nedělní část semináře byla neplánovaně zrušena. Takže jsme ráno předali pokoj, rozloučili jsme
se s přáteli a před odjezdem jsme se ještě zašli

podívat na vyhlídku Obora. Je odtud krásný výhled na mírovský hrad. Klára si zde jak říká „odlovila kešku“ uschovanou kousek od vyhlídky.
V neděli 29. května 2016 pořádala federace Fudokan v Praze, ul. Hovorčovická, další kolo Národního poháru a poháru nadějí. Na tuto akci
jelo od nás celkem osm lidí. Spolu se mnou
Klára Dušková, Jan Hrách, Matyáš Benešovský,
Jakub Liška, Vítek Chlumecký, Viktor Chmel a
jako doprovod jeho maminka. Sraz byl za školou
v Zásadě ve čtvrt na osm. Odtud jsme se dopravili auty do Jablonce nad Nisou a v 08.00 hodin
autobusem na Černý Most. Zbytek už metrem.
Závody začaly v 10.00 hodin. V první části se
závodilo v Poháru nadějí. Zde nastoupili Honza,
Vítek a Viktor v disciplíně kata jednotlivců. Honza
získal zlatou, Vítek stříbrnou a Viktor bronzovou
medaili. V Národním poháru nastoupili v disciplíně kata jednotlivci Klára, Matyáš a Kuba. Všichni
si vybojovali stříbrné medaile. Spolu nastoupili i
jako družstvo v disciplíně kata družstev. Zde získali zlaté medaile. Celkem tedy na těchto závodech získali naši závodníci čtyři zlaté, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili. Gratulujeme. Po
skončení závodů jsme zašli na dobrý oběd do
restaurace U Hoffmanů. Měli jsme ještě chvilku
čas do odjezdu našeho autobusu, a tak jsme se
šli projít uličkami pod pražským hradem. V 18.
00 hodin jsme už odjížděli z Prahy k domovu.
První červnový víkend jsme se v Praze zúčastnili dvoudenního semináře pod vedením soke I.
Jorgy, držitele 10. Danu v karate. Spolu se mnou
se na seminář vypravilo ještě dalších šest členů
našeho spolku Bonsai, Vítek Chlumecký, Jan
Hrách, Markéta Brožová, Matyáš Benešovský,
Klára a Mirek Duškovi. Do Prahy jsme se vydali

dvěma auty. Sobotní seminář začal v 10.00 hodin v tělocvičně ZŠ v ul. Hovorčovická v Praze
Kobylisích. Po hodinu a půl trvajícím bloku jsme
si o přestávce zašli na výborný oběd do nedaleké
restaurace U Hoffmanů. Následoval odpolední
blok od 14.30 do 16.00 hodin. Po tomto skončila
oficiální část sobotní části semináře. Následoval
blok určený pro trenéry. Během něho naši studenti sledovali skládání zkoušky na 3. kyu STV
( hnědý pás) Kláry Duškové pod širým nebem.
Tuto zkoušku úspěšně složila, gratulujeme!
Ubytování jsme měli zamluvené v tělocvičně v
Praze Hostivaři. Museli jsme počkat na smluvený
čas ohledně ubytování, a tak jsme zašli do nedalekého obchodního centra. Zde byly k vyzkoušení různé simulátory a virtuální promítače. No
to nešlo nevyzkoušet. V 19.30 hodin jsme se šli
ubytovat. Postel složená z desek tatami a spacích pytlů byla připravena za okamžik. V neděli
seminář pokračoval dalšími dvěma bloky. Po
celou dobu se nám soke Jorga plně věnoval a
my se dověděli mnoho zajímavých informací.
V 15.00 hodin víkendový seminář skončil. Ještě
pár fotografií na památku a naše vozy vyrazily
k domovu. Po cestě jsme se ještě zastavili nedaleko Bakova nad Jizerou u restaurace zřízené
ve vyřazeném dopravním letadle. Tady jsme
ochutnali vyhlášenou točenou zmrzlinu. Odtud
už naše cesta pokračovala rovnou domů.
Před prázdninami nás ještě čekají zkoušky na
stupně technické vyspělosti pro starší studenty
v Praze a pro mladší studenty v Zásadě a poslední trénink. Tím naše aktivity před letními prázdninami končí. Během nich ještě chystáme náš
první letní kemp, ale to až zase příště.
Miroslav Dušek

PUTOVÁNÍ Z POHÁDKY DO POHÁDKY
„Bylo nebylo, za sedmero horami a sedmero
řekami se rozprostíralo pohádkové království
Zásada. Zde hrozilo, že děti zapomenou, kdo je
drak, jak krásná je maková panenka, jak chutnají
perníčky z perníkové chaloupky a kde si poletuje včelka Mája. Aby tato hrozba byla zažehnána,
rozhodly se pohádkové postavy dětem připomenout, jak jsou pohádky krásné.
Jak řekly, tak udělaly. Jednoho červnového odpoledne se sešly, a ač se na nebi čerti ženili,
uspořádaly Putování z pohádky do pohádky.
Když už to vypadalo, že budou padat trakaře,
objevil se Krakonoš a svoji kouzelnou holí rozehnal bouřku. Putování bylo zachráněno.
Dětí se sešlo jako smetí. Na dobrodružné výpravě čelily různým nástrahám a úkolům v jednotlivých pohádkách. Za splnění si pak mohly
vybrat odměnu z královského pokladu. Zazvonil
zvonec a pohádky je konec.“
Eva Marková
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Fotoarchiv Sokol Zásada: Děkujeme všem pohádkovým postavám a všem co přiložili ruku k dílu, rovněž děkujeme
sponzorům: DETOA Albrechtice s.r.o., T.J. Sokol Zásada a městys Zásada.
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OKÉNKO SOKOLA
Vážení spoluobčané,
jak jste již jistě zaregistrovali (mnozí jste obdrželi do svých schránek dopis s žádostí), T.J. Sokol
Zásada žádá své příznivce a občany Zásady o
finanční dar na rekonstrukci topení v místní
sokolovně. Naším cílem je obnovit provoz v
sokolovně tak, aby se zde mohly pořádat různé
tělovýchovné, kulturní a společenské aktivity. K
tomu je na prvním místě třeba změnit současný
parní systém vytápění, který již nefunguje. Rádi
bychom proto pořídili plynový kotel, vyměnili
radiátory a zakoupili horkovzdušné plynové dotápění.
Pro realizaci tohoto záměru bychom chtěli využít finanční podporu z dotačních titulů, která
však nepokryje všechny náklady na rekonstrukci
(pouze 60%). Zbylou část musí žadatel o dotaci
získat z jiných zdrojů. T.J. Sokol Zásada není spolkem, který by generoval takové zisky, aby mohl
nést tyto náklady sám. Proto se obracíme na Vás
s žádostí o poskytnutí finančního daru.
Pokud se podaří záměr uskutečnit, přinese to
užitek (a radost) nám všem. Návštěvníci loutkového divadla se za chladného počasí již nebudou muset choulit na sedadlech v zimních bundách jen proto, že lokální topení na uhlí (navíc

umístěné v zákulisí) malý sál nevyhřeje. Také se
bude moci navázat na tradici místních vyhlášených plesů, které dříve znamenaly pro mnohé
vrchol zimní společenské sezóny. Navíc budeme moci 130 let činnosti tělocvičné jednoty
Sokol a 90. výročí od položení základního kamene zásadské sokolovny oslavit v odpovídajícím
kulturním prostředí. Realizace výše popsaných
stavebně technických aktivit je nutným krokem
k zachování budovy sokolovny, aby mohla opět
sloužit nám i našim potomkům.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás v našem snažení již podpořili a přispěli na níže uvedený účet. Dále také děkujeme za pomoc (nejen
finanční) našim členům, příznivcům a přátelům.
Snad naše snažení dojde ke zdárnému konci...
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Zásada
Finanční dar můžete poukázat na bankovní
účet č. 962114359/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
Více informací na
www.sokolzasada.cz

Z HISTORIE: SOKOL V ZÁSADĚ

Připomeňme si čas, kdy naše země patřila pod
Rakousko – Uherskou korunu, kdy se čeští vlastenci snažili českou zemi povznésti a bránit proti
nadvládě. Mimo tělesné výchovy měl Sokol za
úkol probouzet lásku k vlasti a národu. Podívejme se zpět do časů, kdy byl zrod zásadského
Sokola v plenkách, a jak se vyvíjel.
Průkopníkem sokolské myšlenky dr. Miroslava
Tyrše a Jindřicha Fügnera se v Zásadě stal Jaroslav Hnídek (bývalý ředitel Společnosti pro
zpeněžení lihu v Praze). Jeho úsilím vzklíčila
myšlenka založit v Zásadě jednotu, která uzrála
27.června 1886. Návštěvou držkovského Sokola
dodala chuť vytvořit spolek i v naší obci. Několik
mladíků vší silou pracovalo, aby se zamýšlený
spolek založil. Odbývaly se porady, vydána byla
provolání.
„Poněvadž spolek takový v obci naší velice potřebným jest, prosíme tímto velectěné občanstvo, zvláště pak bujaré mladíky, by příkladu
našeho následovali, k dosažení účelu našeho

přispěti ráčili a žádáme ty, kdož by k spolku, jež zakládáme, buď
co členové činí neb
přispívající přistoupiti
chtěli, by to ve schůzi
ustávajícího komitétu,
kteráž příští neděli
dne 4.července 1886 o
3.hodině odpoledne u
pana Petra Vedrala č.p.
42 (ve zvláštní místnosti) bude odbývána,
učinili a voláme uskutečnění a vzkvétání
zamýšleného spolku
„sokolského“ hřímavé.“ - citace záznamu z
28.června 1886.
Z protokolu schůze z
4.července 1886 měl začínající spolek podepsaných 18 členů. Tohoto dne se rovněž volil prozatímní výbor: pokladník, cvičitel, 4 výborové, ředitel a jednatel. K překvapení Jaroslav Hnídek post
ředitele nepřijal, i když byl jednoznačně zvolen,
stal se jednatelem. Tato volba však proběhla při
další schůzi znova, protože byla považována za
neplatnou (nebyla řádně a dle pravidel vedena).
Dne 12.července 1886 se konala v hostinci Josefa Marka č.p. 107 další ustavující schůze, kde
se projednávaly důležité záležitosti, byla provedena platná zatímní volba (mandát zvolení trval
jen do potvrzení vyšších stanov vys. c.k. místodržitelstvím – potažmo do nových voleb) a
přijat návrh stanov, který ještě v měsíci červenci
podán u hejtmanství. Jednota již měla 33 členů
– většinou mladíků od 18 do 30 roků.
Místodržitelství v Praze v srpnu 1886 potvrdilo
spolkové stanovy, proto byla na 22.srpna 1886
svolána valná schůze – k provedení definitiv-

ních voleb. Tyto volby rovněž nahradily volby,
které se měly konat v březnu 1887. Koncem
roku čítala jednota již 42 členů. V následujícím
roce již 60.
A KDE SE CVIČILO?
Cvičilo se u Marků venku a v zimě či za nepohody na sále (tehdy ještě v 1.poschodí). První
veřejné cvičení proběhlo již roku 1888. Později
(po výpovědi z místnosti u Marků roku 1904) se
cvičilo na zahradě u Kostlánů, dále v hospodě U
Janů (kde měl své zázemí od roku 1904 ženský
odbor Sokola). Po urovnání sporu s p.Markem se
jednota vrátila do jeho hostince. Po požáru hostince U Janů vystavěl František Šourek severněji
hostinec nový s prostorným sálem. S majitelem
nově vystaveného hostince byla sepsána nová
nájemní smlouva a jednota se od Marků přestěhovala k „Janovem“ - později U Vondráčků. Když
přešel hostinec do držení Bohumila Vondráčka,
byla sepsána smlouva nová.
Roku 1925 byly zakoupeny pozemky při silnici k
Hamrskům, na nichž se v následujícím roce začalo pilně stavět. Vnitřek budovy byl dohotoven
v tomto roce, vnějšek upraven až v roce 1927,
kdy byla 7.srpna konána slavnost otevření sokolovny.
Vendula Balatková
Zdroj: Dvacetpět let činnosti sokola zásadského
1911 /Josef Lhota/, Padesát let Sokola v Zásadě
1936 /autoři textů: Josef Louma, Václav Strnad,
Vincenc Ceé, Josef Jodas, Miroslav Palla, Frant.
Soldát, Jiří Rydval, Miloslav Havel, Josef Krupka,
Karel Tůma/
Fotoarchiv: Pohled na čerstvě postavenou sokolovnu
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ÚSPĚCH MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
Letošní sezóna byla pro naše nejmenší fotbalisty velice úspěšná. V jarní části kluci začali opět
poctivě trénovat venku na hřišti SK Zásada a
každý víkend se účastnili turnajů ve své věkové
kategorii (2007 a mladší). Na posledním turnaji,
který se konal v Železném Brodě, jsme obsadili
druhé místo a bylo vyhlášeno i celkové pořadí
okresní soutěže za rok 2015-16, kde jsme obsadili také druhé místo za TJ Desná.

Ještě před ukončením sezóny jsme se zúčastnili tradičního ZÁSADA CUPu s mezinárodní
účastí. Za výkon na tomto turnaji jsem na kluky
velmi hrdý, jelikož po fantastickém výkonu obsadili krásné deváté místo.
Celkovou sezónu hodnotím velmi kladně, ale
stále máme v čem se zdokonalovat.
Na závěr chci poděkovat nejenom všem klukům, ale především rodičům, kteří kluky vozí

na turnaje a tréninky, a bez kterých by se to
neobešlo. V neposlední řadě chci poděkovat
Petru Supernatovi a Pavlu Vrbatovi, kteří se podílejí na trénování. Také Radku Němcovi, který
se stará o to, aby kluci měli v čem reprezentovat SK Zásada. Přeji všem krásné léto a těším se
na další sezónu.
Tomáš Trýb
trenér mladší přípravky

Fotoarchiv SK Zásada. Vlevo nahoře: Dokopná. S poháry za úspěch v sezóně. Foto vlevo dole: Turnaj v Železném Brodě. Foto vpravo nahoře: Tým mladší přípravky s
trenérem a prezidentem SK Zásada M.Princem. Foto vpravo dole s praporem klubu: Zásada Cup.

MLADŠÍ ŽÁCI SEZÓNA 2015-2016
První sezóna mladších žáků v Krajském přeboru nedopadla,
co se výsledků týče, ideálně. Avšak z pohledu individuálního
zlepšení všech chlapců, je výsledek daleko pozitivnější.
Letní příprava proběhla soustředěním na Zásadském fotbalovém hřišti 26-29.8.2015.V podzimní části Krajské soutěže
jsme poznali,jak obrovský je rozdíl mezi turnaji přípravek a
fotbalem na velkém hřišti. Soupeři nás přehrávali v pohybu,rychlosti,obratnosti a hlavně v práci s míčem. Ani pohyb
hráčů po hřišti nebyl ideální. Treninkové jednotky jsme zaměřili na zlepšení nedostatků.Velkým pozitivem bylo i spojení s hráči Velkých Hamrů.Nutno podotknout,že bez tohoto
spojení bychom některá utkání ani neodehráli. Zásadských
chlapců je málo a ne vždy všichni na dané utkání mohou jet.
Na treninkové jednotky ve středu a pátek chodilo v průměru
14 chlapců.To byl ideální počet na veškerá průpravná cvičení a v zápasech to bylo postupem času znát.Rozdíl již nebyl
tak markantní jako v prvních utkáních, a tak jsme v tomto
trendu pokračovali i celou zimní přípravu.Tu jsem absolvovali venku na UMT Velké Hamry,kde jsme sehráli celkem 15
přátelských utkání.
Cílem jarních utkání bylo hlavně hrát vyrovnaně ,kde již nebudeme góly pouze dostávat,ale začneme dávat.V každém
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zápase jsme měli spoustu šancí,jen koncovka byla našim
problémem.A to bohužel rozhodovalo. Dávali jsme méně
branek než náš soupeř.Jako trenér ale hodnotím pozitivně,
jelikož všechna utkání jsme odehráli na velmi dobré úrovni.
Předvedená hra byla již na koukání a i z úst našich soupeřů
zaznělo, že zlepšení je obrovské. A to nás těší.
Sezónu jsem ukončili tradičně společnou dokopnou na fotbalovém hřišti v Zásadě s mladší přípravkou.Pro děti i rodiče
byl připraven Zásadský pětiboj(oštěp,skok z místa,vrh koulí,hod kriketovým míčkem a hod fotbalovým míčem).Všichni jsme si celé odpoledne spokojeně užívali. Vše se obešlo i
bez zranění, i když to někdy u oštěpu vypadalo dost nebezpečně : -) . Pro všechny zúčastněné byl připraven společný
raut jako poděkování za celou sezónu.
Závěrem bych velice rád poděkoval všem rodičům,babičkám
a dědečkům za podporu našich nadějí při jejich utkáních.
Také děkuji rodičům za krásný dárek, který jsem od nich
obdržel, moc si toho vážím a ještě jednou děkuji. Všem přeji
krásné a spokojené léto a těším se na shledanou.
Petr Fišer - trenér mládeže SK Zásada
Fotoarchiv Petra Fišera: Dokopná – ukončení sezóny
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KAREL IV. (14.KVĚTNA 1316 – 29.LISTOPADU 1378)
osobního strážce královny Elišky). V zemi vládl neklid způsobený občanskou válkou – Jindřich z Lipé se svou milenkou a
vdovou po dvou českých králích Eliškou Rejčkou chtěl zmocnit
trůnu, a byl proto Janem Lucemburským uvězněn. Na nátlak
Petra z Aspeltu - jednoho z nejlepších českých diplomatů byl v dubnu 1316 propuštěn a spor z části urovnán (napětí
však trvalo až do roku 1318).
Z Křivoklátu se v doprovodu matky a Viléma Zajíce přestěhoval novorozený budoucí panovník na hrad Loket. Jako dítě čelil rozporům svých rodičů, které zapříčinily, že byl malý princ
odloučen od matky a ukrýván na hradě Loket a na Křivoklátě.
Sotva se naučil chodit, byla matka Eliška Přemyslovna přesunuta do věnného města českých královen Mělníka, Karel
byl na Lokti uvězněn (aby nebyl dosazen na trůn místo krále
Jana, který předpokládal, že Eliška touží, aby se její syn stal
králem místo něho). Po smrti Viléma z Valdeku byl přemístěn
znovu na Křivoklát. S matkou se setkal až po třech letech –
před odjezdem do Francie na jaře 1323.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOST
ČESKÝCH DĚJIN
V současnosti je tento panovník považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin. V roce 2005 s převahou
zvítězil v anketě Největší Čech. Především z maleb na hradě
Karlštějně známe podobu Karla IV., který měřil zhruba 173
cm, byl mírně nahrbený a hlavu držel k jedné straně (způsobeno jeho četnými zraněními). Panovník měl výrazný nos,
velké oči, vlasy dlouhé po ramena a krátké vousy.
Karel IV.byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky a patřil mezi nejznámější panovníky vrcholného středověku. Svou moc využil ke zkonsolidování Koruny
české (českého státu). Karel IV. se narodil i zemřel v Praze
(na zápal plic vyvolaný nehybností po zlomenině krčku levé
nohy). V prosinci roku 1378 byl v pohřební řeči poprvé nazván „Otcem vlasti“.
KAREL IV. – KRÁL A CÍSAŘ
Karel byl jedenáctý český král (vládnoucí od srpna 1346 až do
listopadu 1378), král římsko-německý od července 1346, od
roku 1355 císař římský, rovněž také král lombardský (italský)
od roku 1355, král burgundský (arelatský) od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a hrabě lucemburský
v období let 1346 až 1353. Byl prvním českým králem, který
se stal také císařem Svaté říše římské. Byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem
všech království Svaté říše římské.
DĚTSTVÍ PANOVNÍKOVO
Nejstarší syn Elišky Přemyslovny (dědičky Přemyslovců) a českého krále Jana Lucemburského se narodil 14. května 1316 v
Praze. Byl pokřtěn běžným jménem Přemyslovců - Václav.
Citát z „Vita Caroli“ - díla Karla IV.: „…přeji si proto, aby vám
nebylo tajno, že mého otce jménem Jan zplodil Jindřich VII.,
císař římský, z Markéty, dcery vévody brabantského. Jan pojal
manželku jménem Elišku, dceru Václava II., krále českého,
a obdržel s ní Království české, poněvadž nebylo mužského
potomstva v královském rodě českém... Tomuto Janovi, českému králi se narodil v Praze z královny Elišky prvorozený syn
jménem Václav, léta Páně tisícího třístého šestnáctého, dne
14. května o páté hodině ranní.“
Stalo se tomu pravděpodobně v měšťanském domě U Štupartů (nedaleko kostela sv.Jakuba), protože v této době
byl Pražský hrad neobyvatelný - po požáru zchátralý. Dne
30.května 1316 byl v katedrálním chrámu za přítomnosti
arcibiskupa trevírského Balduina Lucemburského pokřtěn
mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu.
První zimu bylo z politických důvodů miminko ukryto na
hradě Křivoklátě (pod ochranou Viléma Zajíce z Valdeka –

NA FRANCOUZSKÉM DVOŘE
V sedmi letech byl otcem poslán na výchovu k francouzskému
královskému dvoru, kde byl mladý Václav biřmován na Karla
(podle jeho kmotra, strýce a krále Karla IV. Sličného). Při
pobytu v Paříži byl v dětském věku zasnouben a 15.května
1323 oddán se stejně starou Blankou z Valois. Dle záznamů
proběhl svatební obřad za mimořádných a slavnostních okolností. Francouzští kronikáři ve svých dílech popisují nádherné
slavnostní roucho malého prince Václava – Karla. Svatební
obřad Karla a Blanky proběhl spolu s korunovací Karlovy tety
Marie francouzskou královnou. Po svatbě byli dětští manželé
rozděleni. I když se Karel ocitl sám mezi cizími lidmi, rychle
se aklimatizoval. Žasl nad nádherou dvora. Francouzský král
si svého synovce oblíbil a společně s chotí Marií o něj pečoval. Vychovavatelé malého Karla byli vybíráni z řad kleriků.
Ve Francii studoval na pařížské univerzitě svobodná umění
a učil se vladaření. Uměl číst a psát, což nebylo v té době u
panovníků běžné. Ovládal vedle češtiny latinu, francouzštinu,
italštinu a němčinu. Byl vzdělán i v základech scholastické
teologie. Dětství panovníka výrazně znázorňuje kniha „Vita
Caroli“ (Život Karlův) – životopis Karla IV., jež je jeho osobním dílem. V roce 1325 přesídlil přímo na francouzský dvůr
do Paříže. Když mu bylo 11 let (roku 1328), zemřel Karel IV.
Sličný. Znamenalo to konec blahobytu, protože novým francouzským panovníkem se stal Filip VI. (nevlastní bratr Blanky
z Valois), kterému byl mladý princ lhostejný (což se odrazilo
na snížení výdajů na Karlovy potřeby). Filip byl marnotratník
toužící po rytířském lesku a inklinoval spíše k jeho otci Janu
Lucemburskému. Karel se plně věnoval studiu a studoval i na
pařížské univerzitě. Jeho učitelem a přítelem byl Pierre de
Rosieres (pozdější papež Klement VI). Po celý život byl Karel
zastáncem myšlenky centralizované monarchie – byl to zajisté francouzský dvůr, který v Karlovi tuto myšlenku zakořenil.
Z LUCEMBURSKA DO ITÁLIE
Roku 1330 - 1331 byl Karel i s manželkou povolán do Lucemburku. Počátku roku 1331 povolal Jan svého syna do Itálie,
kde pobýval do roku 1332. V severní Itálii vybudoval Jan Lucemburský vratké panství. V Lombardii získal města Brescii,
Bergamo, Parmu, Cremonu, Pavii, Reggio a Modenu, v Toskánsku Luccu. Dne 29.března 1331 přicestoval Karel do města
Pavvia, kde poté působil jako otcův místodržitel v lucemburské italské signorii. Zde se seznámil s místním prostředím i
intrikami. Již třetí den po příjezdu se přesvědčil o nebezpečí,
kdy bylo Karlově družině podáno otrávené jídlo. V Parmě se
Karel poprvé setkal se svým mladším bratrem Janem Jindřichem – oba se rychle sblížili, měli spolu upřímný vztah, který
jim zůstal zachován po celý život, i když Jan brzy Itálii opustil.
Karel zůstal v poručnictví Ludvíka Savojského. Roku 1332
se proti Lucemburkům zvedla vlna nepřátelské ligy vedené
pány z Milána, Verony, Ferrary a Mantovy. V rozhodujícím
okamžiku Ludvík Savojský Karla zradil a uprchl. Protilucemburské vojsko ligy oblehlo Modenu a vyplenilo její okolí. Nakonec se stáhlo 27.října 1332 pod hrad San Felice. S pomocí
svých oddaných přátel z okolních měst získal Karel značnou
vojenskou sílu (200 rytířů a 6000 pěšáků). V den sv.Kateřiny (25.listopadu 1332) došlo k rozhodující bitvě. Ač zraněn,

dosáhl Karel vítězství a spolu s mnoha dalšími bojovníky byl
pasován na rytíře. I přes vítěžství se lucemburské panství v
Itálii značně zmenšilo. Na začátku roku 1333 se Karel vypravil
do města Lucca, aby upevnil svou vládu. Na obranu města
založil v nedalekém okolí pevnost a městečko Montecarlo. V
únoru 1333 přitáhl do Cremony s posilami Jan Lucemburský.
Jehož příjezd však lucemburské panství v Itálii nezachránil.
CESTA DO MERANA A DO ČECH
Jan Lucemburský vyslal Karla koncem srpna 1333 do Merana
za Jindřichem Korutanským. Měl jednat o svém bratru Janu
Jindřichovi, který byl oženěn s dcerou Jindřicha Korutanského Markétou (zvanou Maultasch).Jan Jindřich měl dostat
věno ve výši 40 000,- hřiven stříbra od Jana Lucemburského,
ani jednu z pěti splátek však nezaplatil. Jako plnomocník jednal Karel o nových podmínkách splácení věna.
V Meranu se setkal i s předními českými pány – Janem Volkem, Petrem z Rožmberka, Těmou z Koldic, Vilémem z Landštějna a Jindřichem II. z Lipé. Šlechtici považovali stav Českého království za neutěšený, nebyli spokojení s dlouhodobou
nepřítomností krále Jana, proto Karla žádali o neodkladný
návrat do Čech, který si nechali posvětit od Jana pobývajícího v Parmě. Hranice karel překročil v říjnu 1333. Karel se
těšil na setkání s matkou, Eliška Přemyslovna však těsně před
Karlovým návratem do Čech zemřela. První jeho zastávkou
byl Zbraslavský klášter, kde již tři roky odpočívala jeho matka.
Karel návrat do vlasti popsal: „…A tak, když jsme byli přišli
do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matky, ani bratra, ani
sester, aniž koho známého. Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili
a rozuměli jako každý jiný Čech... Toto království jsme nalezli
tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemu královskými statky,
takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan.“
MARKRABĚ MORAVSKÝ
V roce 1333 požadovala česká šlechta po Janu Lucemburském, aby se jeho syn Karel ujal vlády v zemi. Synovi udělil
titul moravského markraběte. Svého syna příliš v lásce neměl. Navíc se bál jeho silné konkurence. Po příchodu do Čech
se markrabě Karel setkal se zuboženým královstvím. Pražský
hrad byl neobyvatelný.
SÍDELNÍ MĚSTO PRAHA
Za jeho vlády se Praha stala sídelním městem a centrem
Českého království. Karel posílil centralizovanou monarchii,
když našel kompromis mezi panovnickou mocí a politickými
názory šlechty. V roce 1344 založil arcibiskupství pražské. Tím
osvobodil církev od německého diktátu. Arnošt z Pardubic,
přítel Karla IV., se stal prvním pražským arcibiskupem. Řídil
olomouckou a litomyšlskou diecézi. V roce 1357 vzniklo díky
panovníkovi děkanství, které existuje dodnes.
BITVA U KRESČAKU
Funkce správce přinesla Karlu dobrou průpravu vládnout
zemi. Svého slepého otce doprovázel při tažení již jako
zvolený král německý (zvolen v červenci 1346, korunován
26.listopadu 1346 v Bonnu) do Kresčaku ve Francii. V bitvě
u Kresčaku 26.srpna 1346 český král Jan padl a Karel se ujal
vlády. V dlouhodobém horizontu pro francouzskou monarchii
znamenala porážka u Kresčaku takřka národní katastrofu,
neboť stála na začátku jejích dalších vojenských neúspěchů
a faktorů, které ji přivedly do hluboké krize.
ČESKÝM KRÁLEM
Roku 1347 byl arcibiskupem Arnoštěm z Pardubic korunován
českým králem. Karlovu hlavu zdobila nová svatováclavská
koruna, kterou nechal pro tento účel zhotovit. Při korunovační jízdě do Říma byl v korunován ve Svatopetrské bazilice za
císaře římského.
POKRAČOVÁNÍ NA STR.18
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Z LOUŽNICKÉ KRONIKY: O ŠKOLSTVÍ V LOUŽNICI
Do roku 1810 nebyla škola ani v Zásadě. Kdo
chtěl umět psát a číst, musel děti posílat do
školy do Držkova. Teprve roku 1810 byla zřízena
v Zásadě první škola, která byla dřevěná a děti
z Loužnice a Bratříkova do ní chodily do roku
1866. Prvním učitelem zde byl Josef Rydval. V
Loužnici tehdy bylo ve školním věku 37 dětí.
Protože děti v zimě nemohly chodit do Zásady,
musely si obce najmout pomocníky. Učilo se
po domech, děti seděly na zemi nebo na peci.
Učitel sám toho moc neuměl a podle toho pak
vypadaly i výsledky.
V roce 1866 byla povolena pro Bratříkov a Loužnici společná jednotřídní škola. Dne 25. května
1868 byl položen základní kámen, škola byla
postavena mezi oběma obcemi (dodnes se tomuto místu říká „Stará škola) a takto sloužila do
roku 1898. V roce 1904 byla podpálena a již nikdy neopravena.
Prvním učitelem títo školy se stal Štěpán Kotek. V roce 1878 byla rozšířena na dvoutřídní a
roku 1886 na trojtřídní. Třetí třída byla umístěna
v Loužnici čp. 55 (zbouraný dům pod domem
Krupků). Desetiletým vytrvalým bojem se občanům Loužnickým podařilo domoci si vlastní
školy a roku 1898 byla odevzdána svému účelu.
Budova byla postavena podle plánů stavitele
Vodseďálka a stavbu prováděl stavitel Fišer ze
Železného Brodu. Prvním učitelem byl Jan Hlaváček, proti němu někteří občané zvedli odpor,
protože nechtěli, aby byl učitelem jejich dětí, ale
bez úspěchu. Pan učitel Hlaváček se zasloužil o
to, že se Loužnice domohla samostatné, pěkné
školní budovy. Úspěchy lze přičíst veškerému

obyvatelstvu, ale obzvláště pánům Josefu Čílovi,
Jáchymu Linkovi a Josefu Krupkovi, kteří několikrát byli u zemské školní rady a zasloužili se o
rychlé a příznivé vyřízení podaných žádostí.
Po válce (I. světové 1918) byl ustanoven správcem a třídním učitelem Alois Ludvík. V roce
1914, když vypukla I. světová válka, nastala velká
bída, protože byla zastavena sklářská výroba a
muži byli odvedeni na vojnu. Aby se tomuto stavu odpomohlo, byl zřízen polévkový ústav pro
školní děti. Správa školy se obrátila s prosbou o
pomoc na místní spolky, školní radu a okresní
školní radu, což vyneslo 200 Kč. Vařilo se u školnice Marie Prochové 4x týdně po 5 měsíců, od
1. prosince 1914 do 30. dubna 1915. Cena jedné
porce byla 14 halířů a později 16 halířů.
Z nařízení tehdejších c. k. úřadů se musely na
školách vyvěsit prapory v barvách rakouských
i říšských (černá-žlutá), ve dnech vítězství rakouské nebo německé armády, nebo když měl
monarcha narozeniny. A učitelé museli dětem
vykládat význam takovéto události, ale hlavně
jim vtloukali do hlav lásku k Rakouské říši a starému císaři. Prapory byly vyvěšeny v prvním roce
války na školní budově a v následujících dnech:
5. prosince 1914 – dobytí Bělehradu, 26. května
– dobytí Lvova, 7. srpna 1915 – dobytí Varšavy a
30. srpna dobytí - Brestu Litevského.
Rakousko zapojilo do svých válečných služeb
nejen vojíny, ale i školní děti. Ve školách bylo nařízeno, že děti musely sbírat vše možné, zejména:
ostružinové listí, kopřivy,
šípky, jeřabiny, ovoce (na

JEPTIŠKY

Všední den jsme si zpříjemnili krásným kulturním zážitkem. 12.5.2016
jsme jeli do Prahy do divadla na Fidlovačce na muzikál JEPTIŠKY. Po celý
večer nás skvěle bavily (až smíchy rozbrečely) herečky Z. Jandová, L. Molínová, S. Pogodová, B. Mošnová, M. Randová. Zájezd pořádal Úřad městyse Zásada, kterému tímto chci poděkovat. Mimo obyvatel Zásady se
účastnili i obyvatelé okolních obcí. Na podzim se budeme těšit na další
kulturní zážitek.
Předsedkyně kulturního a sportovního výboru
Helena Háková

KAREL IV.
(14.KVĚTNA 1316 – 29.LISTOPADU 1378)
ZAKLADATEL HRADŮ A MĚST
Karel IV. ovlivnil nejen osud české země, ale rovněž i celé střední Evropy. Politickým centrem a
sídlem vzdělanosti se stala Praha. Zlatou bulou (1356) upevnil vztah českého státu k říši římské.
Bula – nejvyšší říšský ústavní zákon, který platil až do roku 1806 – do zániku Svaté říše římské.
Mimo jiné stanovovala i právo svobodné volby českého krále v případě, vymře-li panovnický rod.
Významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala jeho výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše.Dále založil novou státní instituci – země České Koruny, která byla nadřazena
českému králi i stavovské obci.
Karel proslul jako zakladatel hradů, většina z nich nesla jeho jméno: (nejdůležitější z nich) Karlštějn, Tepenec na Olomoucku (původně Karlsburg), Radyně u Plzně (původně Karlskrone),Kašperk
na Šumavě (původně Karlsberg), na Českobudějovicku Hrádek u Purkarce (původně Karlshaus).
Karel IV. je spjat i se stavbami mimo naší republiku. Založil i Monte Carlo u města Lucca v Itálii.
Vystavěl v Bavorsku u Norimberku hrad Lauf (Horní Falc). Vystavěl malý celní hrad na kupecké
cestě do Žitavy Karlsfried (Německo). | Vendula Balatková
Pokračování příště
Zdroj: Internet a TV pořad Sedm pečetí Karla IV.

čaj), hadry, cupaninu, různé kovy. Ve škole děti
zhotovovaly papírové podešve pro vojáky, nátepníčky a jiné věci. Byly prodávány pohlednice
s obrazem jeho veličenstva císaře, různé brože,
odznaky a vydělané peníze se posílaly úřadům
ve prospěch války. V roce 1916, kvůli nedostatku
kovů, musely být zrekvírovány všechny zvony.
Tomuto nařízení se nevyhnul ani školní zvonek.
Dne 9. března 1917 byli zatčeni loužničtí učitelé Josef Midas a Alois Ludvík. Důvodem zatčení byla jejich účast na sokolské župní schůze v
Košťálově v roce 1914. Na této schůzi byly dány
tajné instrukce, jak se mají zachovat ve válečné
době. Bohužel byl mezi nimi zrádce, který vše
nahlásil policii.
Dne 7. března 1930 se konala slavnostní schůze
obecního zastupitelstva na oslavu 80. narozenin
prezidenta T. G. Masaryka. Slavnostní proslov
měl starosta obce řídící učitel Alois Ludvík. V
této schůzi bylo usneseno, aby v průčelí školy
vedle desky padlým vojínům byla zasazena i
deska na paměť 80. narozenin pana presidenta.
Správce školy řídící učitel A. Ludvík, učitelka
Věra Macounová a učitelka ručních prací Antonie Ludvíková – Fetterová, kteří učili po celý rok
1930.
Do loužnické kroniky napsal (roku 1933)
Josef Novotný

ZÁSADSKÁ

TRADICNÍ POUT
8.-10.7.2016
Jízdní řád historických autobusů
v sobotu a neděli 9. a 10. 7.:
13:00 Huť (náves) - Zásada
13:15 Loužnice (pošta) - Zásada
14:00 Držkov (náměstí) - Zásada
14:15-17:30 kyvadlově kaple-hřiště a zpět
17:30 Zásada - Držkov, Loužnice, Huť

PROGRAM:
PÁTEK 8.7.2016
18:00 Zahájení pouti a výstavy Strom naší vesnice na Kapelní louce
18:10 K tanci a poslechu hraje Kašťák Band na Kapelní louce
SOBOTA 9.7.2016
9:00 Fotbalový turnaj mládeže-ročníky 2007 a mladší na hřišti
Odpoledne tradiční řemeslné stánky a ukázka výroby na Kapelní louce
14:30 Koncert Martina Matouška a Zuzany Nové v kapli sv. Prokopa
15:00 Fotbalový turnaj starých gard na hřišti
16:00 Mše v kapli sv. Prokopa
17:00 Představení loutkového divadla Prokůpek u kaple sv. Prokopa
19:30 Koncert Roxette revival na fotbalovém hřišti
NEDĚLE 10.7.2016
Po celý den tradiční řemeslné stánky a ukázka výroby na Kapelní louce
13:00 K tanci a poslechu hraje Broďanka na Kapelní louce
14:30 Pohádka pro děti na fotbalovém hřišti
15:00 Segway na fotbalovém hřišti včetně instruktora
15:30 Zmrzlinová párty, dětská diskotéka a soutěž pro děti na fotbalovém hřišti
16:00 Ukázka jízdy jezdců v bikeparku u fotbalového hřiště
Občerstvení, tradiční atrakce a stánky po celý víkend na Kapelní louce
Občerstvení a větší atrakce a stánky po celý víkend na fotbalovém hřišti
Po celý víkend výstavy Strom naší vesnice a pohledy do minulosti na hřišti a na Kapelní louce
V sobotu a neděli od 13:00 do 17:30 kyvadlová doprava historickými autobusy
RTO a ŠM11 po Zásadě zdarma + tam a zpět do okolních obcí Držkov, Loužnice a Huť

Městys Zásada Vás srdečně zve!

www.zasada.cz
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