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INFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané,
v závěru loňského roku jsme zpracovali a odsouhlasili plán rozvoje naší obce, respektive
jednoduchý přehled toho, co bychom chtěli v
Zásadě dělat a do čeho investovat. Rád bych
Vás s ním seznámil a uvedl, co chceme a plánujeme v Zásadě v nejbližší době. Chtěli jsme,
aby tento dokument odpovídal co nejvíce názoru většiny a nepodléhal až tolik tomu, kdo je
zrovna starosta a kdo ne.
Kostrou tohoto plánu je průnik volebních programů všech uskupení aktuálně zastoupených
v zastupitelstvu. Z těchto zdrojů nám vznikly tři
skupiny akcí – akce nejnáročnější, do kterých
nejsme z vlastních prostředků schopni investovat každý rok a je navíc nutné na ně získat dotace. Akce středně náročné, které jsme schopni

si dovolit každý rok, a akce méně náročné, kterých si můžeme dovolit v rámci jednoho roku
hned několik.
Do akcí nejnáročnějších jsme zařadili rekonstrukci staré části budovy MZŠ Zásada, rekonstrukci objektu bývalého DPS, výstavbu víceúčelového hřiště a řešení špatných či vlastně
chybějících kulturních prostor v obci. Velká
většina zastupitelů v této oblasti preferuje jako
číslo jedna rekonstrukci staré části budovy MZŠ
Zásada a to je bod, na který se aktuálně zaměřujeme a chceme jej v tomto volebním období
uskutečnit. Ačkoliv například i mým původním
osobním prioritním cílem byla rekonstrukce
bývalého DPS, myslím si, že zvolení rekonstrukce MŽS jako priority číslo jedna je logické
a rozumné řešení. Za pravdu dají jistě ti, kteří
znají současný stav této budovy. Některé části
suterénu a především plášť objektu, především
některá okna, jsou již v havarijním stavu, a pokud se některá okna ve škole, která je nejenom
pro zásadské, ale spádovou pro okolní obce,
dají zavřít již jen sešroubováním, musí se situace řešit co nejdříve. Z tohoto důvodu jsme již
zahájili práce na studii a následném projektu

tak, abychom se co nejdříve mohli pokusit o
získání dotace, jelikož i v případě jejího získání
bude akce velmi finančně náročná. Pokud bychom ji ale neřešili nyní, bude se stejně muset
řešit v brzké době a zase o něco v horším stavu.
Samozřejmě plán je věcí jednou a některá
nečekaná řešení věcí druhou. Příkladem byla
nutnost vyšší investice do nové větve kanalizace v loňském roce, která nebyla plánována
jako číslo jedna, ale aktuální situace si vyžádala
její realizaci, a proto jsme museli velkou část
finančních prostředků věnovat na tuto danou
akci místo na akce v pořadí priorit umístěných
výše. Z akcí středně finančně náročných vyšly
na prvních místech rekonstrukce úseků obecních komunikací, dostavba krátkých úseků
kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení
nebo také oprava hřbitovní zdi.
Proto jsme například využili výzvy
Ministerstva pro místní rozvoj a
rychle zpracovali a podali v úvodu
roku žádost o dotaci na obnovu
vybraných úseků obecních komunikací, které jsou ve špatném
stavu. Nyní čekáme na výsledek. K
tomuto nutno uvést, že po rekonstrukci hlavní silnice nás nejvíce
trápí cesta od odbočky na Zbytky
a to téměř v celém úseku. Daná
cesta ovšem není v majetku obce,
ale v majetku kraje, a jelikož máme
novou hlavní cestu a v tomto roce
se bude pokračovat v úseku až do
Držkova, je velmi málo pravděpodobné, že se
kraj i přes náš apel rozhodne do úseku směrem
na Zbytky výrazně investovat a v lepším případě se podaří cestu alespoň vyspravit. My tedy
můžeme a plánujeme v případě získání dotace
opravit několik úseků v našem majetku mezi
které patří například havarijní úsek pod domem manželů Urbancových, úsek od hřbitova
k pivovaru a několik vedlejších úseků.
V současné chvíli máme zpracován i podrobný
pasport celé hřbitovní zdi a zde chceme také
žádat o dotaci na opravu. V plánu také máme
další menší akce jako je třeba rekonstrukce
bytu v budově ÚM, který vlastně zatím ani
není bytem, ale spíše upravenou bývalou služebnou policie. Držme si palce, ať nám toho v
tomto roce co nejvíce vyjde. Samozřejmě budeme rádi za jakékoliv připomínky a náměty.
Za obecní zastupitelstvo
Ing. Milan Kopal
Foto: Masarykova základní škola v Zásadě,
autor: Vendula Balatková

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Novorození občánci
Ella Danišovská
Elen Hornová
Johana Fuksová
Narozeným miminkům přejeme hodně štěstí,
zdraví, lásky, pohody, spokojenosti
a mnoho pokroků v životě.

Jubilující spoluobčané
Olga Malcová 90
Hana Vurmová 86
Jaruška Šourková 85
Kurt Kubát 81
Jaroslav Němec 90
Jaroslav Vedral 82
Miloslava Boučková 87
Božena Kopalová 83
Helena Abrahamová 82
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně gratulujeme
a přejeme především hodně štěstí, zdraví, pohody,
spokojenosti a elánu do dalších let.

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

Děkujeme.
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Z HISTORIE: LOUTKOVÉ DIVADLO V ZÁSADĚ

Ke konci roku 1926 jsme se dozvěděli, že v
Praze na Královských Vinohradech u kteréhosi
košikáře, na jehož jméno se již nepamatuji, je
na prodej loutkové divadlo. Divadélko, složené v podzemním malém krámku, nepůsobilo
právě dojmem příznivým. Zaprášení panáci,
dosti chudě oblečení, se váleli na jedné hromadě mezi skládací konstrukcí divadla a spletí
elektrických drátů, a ani jejich principál, vinohradský košikář, nebudil právě dojem velkého
umělce. Ale nakonec jsme si přece plácli a koupili jsme divadlo za 2400,- Kč i s dopravným do
Velkých Hamrů. Usmlouvali jsme, jak to u horáků ani jinak nejde, plných 600,- Kč a stali jsme
se majiteli hromady trámků, kulis, pláten, elektrických drátů a asi 30 neživých herců, z nichž
dvěma scházela hlava a jeden byl hrbatý.
Naše jednota právě tehdy dokončovala stavbu
sokolovny a měla značné finanční starosti. Neodvážili jsme se proto vůbec předstoupiti před
tvář našeho tehdejšího pokladníka, který se při
každé žádosti o peníze sice vždy laskavě tvářil,
ale nikdy nic nedal, a sehnali jsme si provozovací kapitál sami. Tři sestry, Marie Rydvalová –
Tůmová, Anna Strnadová a Františka Tůmová,
půjčily nám bezúročně 1000,- Kč, což tak asi
právě stačilo, abychom zaplatili divadlo a podnikli nejnutnější investice.
Stavbu jeviště na malém sále sokolovny provedl na účet pracovní povinnosti br. Frant.

Prediger. Jeho syn p.Vlastimil Prediger nám
namaloval proscenium a vyzdobil je s hlavou
Matěje Kopeckého a heslem „Byli jsme a budem!“ Později nám namaloval i několik velmi
pěkných scén. Elektrické světlo zařídil br. Čeněk
Abraham, který tehdy pracoval u p. St.Hlubučka z Velkých Hamrů.
Poněvadž loutky byly na „Malou Paříž“ příliš
chudě a prostě oblečeny, rozmnožily některé
dámy jejich garderobu. O to mají – kromě sester z loutkařského odboru – největší zásluhu
sl. A.Dolenská, pí.M.Jakubičková, pí.Málka Riegrová, sestra Pavla Pavlatová a Marie Rydvalová
– Tůmová.
A tak se přiblížil den, všemi dětmi toužebně
očekávaný. Dne 20.února 1927 jsme sehráli první loutkové představení „Honza hledá
Kašpárka“. Sál byl skutečně přeplněn, o čemž
svědčí, že se vybralo 305,- Kč při vstupném 1
Kč za dítě.
Nálada byla slavnostní. Kašpárek vesele zvonil
rolničkami a jiskřil vtipem, hloupý Honza plýtval svou silou a hloupými nápady. Je pravda,
mnohé loutky se vznášely ve vzduchu nebo
lezly po kolenou, místo aby chodily po jevišti,
sem tam porazily také nějaký kus nábytku – ale
kdo by dbal takových maličkostí? Vždyť někdy
loutce ulítla i noha a hrálo se dál!
Od té doby jsme sehráli na sto loutkových
divadel, generace našich malých diváků se již
vyměnila, ale o divadlo je stále zájem a stále se
líbí. Bouřlivý úspěch mají ovšem jen hry s čerty,
s příšerným blýskáním a hromobitím a bengálským osvětlením. Ale konečně – v každé hře
je ušlechtilé mravní jádro a v každé hře vítězí
dobro nad zlem. Snad přece něco v těch útlých
dětských srdcích uvázne!
Pomalou se také tvořil kádr herců – loutkářů.
Kašpárkova úloha byla udělena Slávovi Šimůnkovi, na něhož si děti tak zvykly, že už ani jiné-

ho Kašpárka nechtějí. O úlohy hloupých Honzů
a strýců Škrholů se svorně dělí bratři Petr Pavlata a Václav Strnad, intrikány si rád zahraje bratr
Josef Pavlata, který nám také dovednou rukou
vyřezal povedeného Špejbla. Bratr František
Rydval ovládá bytosti nadpřirozené, pekelné
mocnosti a vodníky. Kdysi si rád s námi zahrál
i nebožtík br.Jaromír Brožek. Dámské úlohy si
vzájemně nabízejí sestry Rydvalová, Strnadová
a Tůmová.
Ale nejdůležitější osobou zákulisí je br.Oldřich
Šimůnek. Upravuje scény, vymýšlí různé efekty,
vodí velmi dovedně Kašpárka a kromě toho i
někdy hraje. Bez něho by naše divadlo hodně
pokulhávalo.
Br. Bouček, neboli Joska Březouskej, nechybí v
sokolovně nikdy a při ničem. Také žádné loutkové divadlo se nesehraje bez něho. Vyrábí příšerné blýskání a strašlivé hromobití, zapaluje
bengály, vytahuje oponu a plete se do všeho
a všude. Velmi pěkně také hraje na gramofon.
Obětavou výběrčí je u pokladny už po mnohá
léta sestra Milka Kostlánová, která svědomitě
přináší vždy v prvním meziaktí talíř drobných
mincí a odevzdává je br.pokladníku Rydvalovi.
A já, zakladatel a první ředitel loutkového divadla, hraji krále, kteří hned v prvním jednání
umírají, a dobré duchy, kteří se na chvilečku
objeví a hned tajemně zmizejí v zákulisí. Nynější ředitelka loutkového divadla, sestra Marie Rydvalová, mi vůbec přiděluje takové „psy“,
že se v nich nemůže můj herecký talent plně
rozvinout, a proto to na ni tady na věčné časy
poznamenávám.
Karel Tůma
Zdroj: Památník na oslavu šedesátiletého trvání spolku divadelních ochotníků „Tyl“ v Zásadě
a stoosmdesátileté divadelní činnosti v Zásadě
1750 – 1870 – 1930
Foto: Vendula Balatková

KAŠPÁRKOVA CESTA Z PŮDY NA JEVIŠTĚ ANEB NOVODOBÁ HISTORIE LOUTEK V ZÁSADĚ
O Vánocích předminulého roku jsme se náhodně potkaly s kamarádkou Evou Rydvalovou
a Boženkou Kadečkovou v restauraci ve Zbytkách a hořekovaly jsme nad stavem zásadské
sokolovny. O tom, že tento velký chátrající dům
je už odsouzen k zániku. Na moji, napůl v žertu
pronesenou větu: „Na záchranu bychom musely založit a provozovat ochotnický spolek“,
reagovala Eva odpovědí: „Ale vždyť tam jsou ty
staré loutky.“ A tímto začalo. Přítomní spolusedící ťukali na čelo, co nás to popadlo, ale my se
nedaly. Začaly jsme se scházet a už 23.1. jsme
měly první prohlídku loutek a sezení u Líby Ducháčkové s partou dalších nadšenkyň. V únoru
jsme navštívily divadelní představení ve Vysokém nad Jizerou, kde hráli hru „O vodníčkovi“. O
přestávce nám vysočtí ochotníci ukázali zákulisí, kulisy a loutky zblízka, mohly jsme si zkusit
jejich vedení. Zjistili jsme, že práce s loutkami
není jednoduchá, ale při troše snahy se to snad
také naučíme. Každopádně nám to dodalo
chuť do další činnosti, protože před námi bylo
dost práce.
Nejprve bylo třeba shromáždit a zrestaurovat
budoucí herce – loutky. V sokolských análech
jsme se dočetly, že zásadské loutky byly zakou-
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peny koncem roku 1926 od jakéhosi košíkáře
z Prahy – Vihohrad. Loutky byly již v té době
použité, ve špatném stavu. Bylo třeba je renovovat a znovu obléknout. Jen pro zajímavost,
30 loutek bylo zakoupeno za 2 400,- korun.
Rok jejich výroby není znám, ale dle těchto indicií jsou staré kolem 100 let. Hrálo se s nimi
až do začátku 60.let minulého století, pak byly
uskladněny na půdě sokolovny v nevyhovujících podmínkách a nacházely se v celkem dezolátním stavu. Část, asi 8 loutek, bylo přeneseno v 70.letech do místní mateřské školy, kde

paní učitelky Lída Mlejnková, Eva Rydvalová a
další jim ušily nové oblečky. Tyto loutky byly vystaveny v sokolovně koncem roku 2014.
O dalších loutkách jsme se dozvěděly to, že
byly zachráněny rodinou Predigrovou, dříve
velmi aktivní v Sokole, a jsou uskladněny v
domě jejich vnučky a dcery, paní učitelky Dáši
Markové. Zkontaktovala jsem tedy Dášu a ta na
můj popud opravdu snesla z půdy bednu, ve
které bylo kolem dvaceti celkem zachovaných
hlaviček, řada tělíček, nožiček a ručiček, vše oddělené.
Tento materiál (o loutkách v této chvíli nemohla být řeč) jsme odvezly do Loužnice k panu
Rathouskému, který velmi šikovně všechny
části spojil, chybějící nově vyřezal, obnovil a
domaloval obličeje, nasadil jim nové drátěné
vodiče a vyrobil nové dřevěné uchopovací
držáky. Dále opravil i stávajících 8 loutek, které měly sice všechny končetiny a oblečení, ale
spojovací látkové pruhy byly zpuchřelé a pro
pohyb v tomto stavu nezpůsobilé. Byla to velmi piplavá práce, ale výsledek stál za to. Díky
šikovným rukám pana Bedřicha Rathouského
znovu vzniklo přes dvacet loutek, vytvořil i
krásné doplňky, např. zbrojnoš dostal kovový
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meč a štít a byl stříbrně omalován. Loutky byly
zatím ale nahé, bylo potřeba je obléknout.
Šití kostýmů postupovalo velmi pomalu, je to
práce titěrná, ale i přesto podařilo většinu loutek obléknout. Kašpárek z původní sady zcela
chyběl, proto jsme použily loutku dítěte, na
kterou oblečky a čepeček krásně ušila Broňa
Boudíková. Další oblečky ušily Dáša Marková,
Renata Jarošová, paní Lída Mlejnková a nejvíce
loutek a v nejkratší době zvládla obléct Lenka
Bendáková.
Co se týče pódia a kulis, vše mělo být údajně spáleno. Přes toto ujištění jsem nalezla na
půdě sokolovny spoustu starých kulis, bohužel
již v horším stavu, ale z pódia se zachoval jen
obloukovitý horizont, lehce již zpuchřelý. Tento dřevěný oblouk použil jako základ Bohouš
Pavlata starší, vyrobil podle něj podstavec a
nad jeviště udělal laťovou konstrukci sloužící
jako portál, kam byly připevněny obloukovitě
vytvarované kartony s motivem slunce a měsíce, malované velmi šikovnou Luckou Pavlatovou. Ta také obarvila pozadí blankytnou modří
s obláčky, já ušila oponu, která v divadle nesmí
chybět, a kukátkový charakter jeviště byl hotov.
Kartony pro kulisy dodala Kartonážka v Loužnici a namalování kulis zajistila opět Lucka
Pavlatová. Pan Martin Kořenský udělal pohodlné schody pro loutkářky za pódium a vyrobil drobné dřevěné dekorace, krásný zlacený
trůn, pilu, sekeru, pařez i žezlo pro krále. Lavičku zase vyrobil Bohouš Pavlata starší.
Protože všechny tyto přípravné práce postupovaly velmi pomalu, zkoušet s loutkami jsme
mohly začít až od září 2015. Mezitím mnohé
původní nadšenkyně ztratily trpělivost a přestaly na přípravné schůzky docházet. V situaci,

kdy jsme již měly část loutek schopných provozu téměř hotovou, sešly jsme se několikrát
z původního hojného počtu jen tři. Herce –
loutky jsme sice měly, ale bez jejich obsluhy
se hrát nedá. Strávila jsem pak řadu bezesných
nocí, napsala inzerát do Zásadského zpravodaje i vývěsku do mateřské školy. Vše se nakonec
v dobré obrátilo, přihlásilo se několik velmi
šikovných mladých žen a dívek, přesvědčily
jsme i Bohouše Pavlatu st., aby se námi jako jediný muž hrál a mohli jsme začít zkoušet!
Od září 2015 do prosince jsme nazkoušeli naši
první hru. Jde o hru Jaroslava Průchy „Kašpárek
dvorním lékařem“ ve složení: Tereza Červenková, Božena Kadečková, Tereza Kadečková, Iveta
Kořenská, Jarča Krejčí, Věra Pavlatová, Bohouš
Pavlata st., Eva Rydvalová, Martina Cónová a
já, Jana Hniličková. Během zkoušení jsme zažili mnoho legrace, ale přišly i okamžiky plné
skepse. Přes všechno jsme se přenesli a po
všem tom úsilí tu v neděli 6.prosince 2015 byla
premiéra. Díky Tereze Červenkové jsme naše
obecenstvo mohli překvapit i originální písničkou, kterou na motivy hry sama na lidový
nápěv složila a s doprovodem kytary zazpívala.
Víme, že nebylo vše dokonalé a máme se ještě
co učit, ale doufáme, že se hra alespoň trochu
líbila. Překvapila nás hojná účast na premiéře.
Napočítali jsme 54 dospělých a 40 dětí. Hru
jsme reprízovali 27.12. a to ve dvou představeních od 15:00 a 17:00 hodin. Celkem přišlo
82 dospělých i dětí. Další repríza proběhla
10.2. od 16:00 hodin v době jarních prázdnin.
Kromě místních přijely autobusem i děti ze
Železného Brodu.
Teď již zkoušíme novou hru „Jak mámin mazánek přemohl draka“. Tu bychom rádi předvedli
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na jaře. Pokud se vše podaří, dáme včas vědět,
kdy se bude představení konat. Vše záleží na
tom, zda aktérům vydrží jejich nadšení, protože všichni zúčastnění toto podnikají ve svém
volném čase a zcela zdarma. Za to jim všem
patří vřelý dík. Doufáme, že i široká veřejnost
v obci i v okolí toto nadšení a nasazení ocení.
Rádi také přivítáme každou ochotnou pomocnou ruku.
Musím poděkovat i místnímu Úřadu městyse
Zásada a jeho zastupitelstvu. V půlce prosince
nám poskytli finanční prostředky z kulturního
fondu a přislíbili další na příští rok. Také pracovníci úřadu nám pomohli se stěhováním nábytku, montováním garnýží a dovozem topiva.
Další členky Sokola, které se neúčastní hraní,
nám velmi pomáhají s organizací představení.
Líba Ducháčková nám připravuje občerstvení
pro děti a topí. Dana Havlíčková a Blanka Kozlovská prodávají vstupenky, Alena Němcová
prodává dětem cukrovinky a pití. Pan Pepa
Křepinský nám obětavě topí každou středu odpoledne v sálku, abychom mohli zkoušet. Také
jim moc děkujeme, protože bez nich bychom
nemohli své aktivity provozovat.
Víme, že jsme amatéři, jistě nebylo v této naší
první hře vše dokonalé, ale snažili jsme se.
Doufáme, že se nám podařilo alespoň na chvíli
vyhnat děti od monitorů a obrazovek a ukázat
jim loutky „jako živé“. Spousta jich viděla loutkové divadlo poprvé v životě. Takže doufáme,
že naše snažení a nadšení nebudou zbytečné.
Jana Hniličková
Úvodní foto z finále prvního loutkového
představení 6.12.2016.
Foto: Vendula Balatková

FOTOGALERIE MILANA HÜBNERA Z 10.2.2016

A jak hodnotí vystoupení dětští diváci? „Milé děti, jak se vám divadélko líbilo?“
Sourozenci Marek a Vojta Bendákovi - na fotografii vlevo: Marek (6 let): „Nejvíc se mi líbil
kašpárek a ti dva rádcové, kteří opakovali
všechno, co jim pan král řekl.“
Tříletý Vojta byl nadšený z dobrot, které se
prodávaly dole před představením. „Všichni
jsme se shodli, že na příští představení půjdeme zase.“
Vendulka Abrahamová (4 roky) – na prostřední fotografii vpředu nalevo: „Hele, paní
doktorka!“ Tak okomentovala své překvapení
malá Vendy hned na začátku představení. Di-

vadlo se jí líbilo moc! „Nejhezčí byla ta paní, co
měla šátek a zástěru a modré šaty, ta co měla
to zelí.“ Také se jí líbilo, že vedle ní seděla Karolínka. „A mami, kdy zase půjdeme do divadla?“
Karolínka Havrdová (4 roky) – na prostřední
fotografii vpravo: „Nejvíc se mi líbil šašek, protože měl rolničky, a taky se mi líbil pan doktor,
protože měl srandovní brejle.“
Fanynka Krupková (4 roky): „Divadlo se mi
líbilo moc. Byla jsem dvakrát. Nejdřív jsem tam
byla s brášky a maminkou s tatínkem. Jeli jsme
tam na kole. A teď jsem vzala babičku. Nejvíc se

mi líbil pan král a kašpárek.“
Lucie Prajzlerová (9 let) – foto vpravo (nalevo) : „Divadlo se mi líbilo, protože bylo poučné.
Nejvíce se mi líbil šašek, protože naučil krále
pracovat.“
Maruška Jarešová (4 roky) – foto vpravo (napravo): „Líbí se mi kašpárek, protože má rolničky. A ještě se mi líbilo, jak král řekl kašpárkovi,
že je doktor.“
Fotografie vlevo a uprostřed
(první představení), foto vpravo (po únorovém
představení) : Vendula Balatková
Další představení s názvem
JAK MAMINČIN
MAZÁNEK PORAZIL
DRAKA
proběhne v zásadské
sokolovně v sobotu
26. března od 15:00 hodin
a od 17:00 hodin.
Budeme se na Vás těšit.
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MADE IN JABLONEC 2016
S názvem Čtvero ročních období se nesla
premiéra přehlídky Made in Jablonec 2016
pořádaná Svazem výrobců skla a bižuterie v
jabloneckém Eurocentru. V letošním roce se
autoři modelů nechali inspirovat cykly přírody.

V Jablonci nad Nisou 14.1.2016 předvedly své
skvosty firmy Yani Drahomíry Krupkové a Atlas
Bijoux Květoslavy Konopkové. Firma Atlas Bijoux si vybrala téma „Zima“ a pro změnu firma
Yani se inspirovala cestováním a Afrikou a za-

Fotoarchiv firmy Yani, Autor: Aleš Funke
Za poskytnuté fotografie oběma firmám děkujeme

měřila se „Léto“. Módní show Made in Jablonec
2016 sklidila úspěch 3.března 2016 v liberecké
Galerii Lázně.
Vendula Balatková

Fotoarchiv firmy Atlas Bijoux, Autor: Martin Koubek

KRÁSNÁ HELENA V JABLONECKÉM DIVADLE
Jako Agamemnon vystoupil Martin Matoušek
v operetě Jaquese Offenbacha (1819 - 1880)
Krásná Helena v jabloneckém divadle ve středu 13.ledna 2016. Jablonecké divadlo bylo
beznadějně vyprodáno. Vypraveny byly dva
autobusy (jeden ze Zásady a druhý z Hamrsek).
Opereta sklidila obrovský potlesk. Návštěvníci
odcházeli spokojení a nadšení.
Opereta Krásná Helena měla světovou premiéru 17.prosince 1864 v Paříži a veřejnost i kritici
ji přijali nadšeně. První nastudování dosáhlo
zhruba 700 repríz. Po premiérách v různých
metropolích (Vídeň, Berlín, Londýn, Chicago)

sklidila v roce 1873 úspěch i v pražské Švandově aréně na Smíchově.
Děj operety se sice odehrává před vypuknutím
Trojské války ve starém Řecku. Mýtus o Paridovi a Heleně vypravují autoři po svém – velmi
humornou a rozpustilou formou. V době svého vzniku bylo dílo satirou na Paříž své doby
– na pletky na císařském dvoře, lehkomyslnost
krasavic, zálety mocných i žárlivost jejich manželek.
V operetě o třech dějstvích v Jablonci zazářili Anna Klamo jako Helena (choť krále Sparty), Jan Ondráček (Paris, syn trojského krále
Priama), Martin Matoušek jako Agamemnon,
král Mykén, Jan Berko (Menelaos, král Sparty), Radek Krejčí (Kalchas, velekněz Jupiterova
chrámu) a mnozí další.
Vendula Balatková
Fotografie vlevo nahoře: Ve společnosti
Martina Matouška Kalchas Radek Krejčí (vlevo)
a Menelaos Jan Berko uprostřed. Na spodní
fotografii vlevo v Martinově společnosti
starostka Andrea Princová, na fotografii vpravo
Martin s maminkou a babičkou.
Za poskytnouté fotografie ze soukromého
archivu našemu rodákovi děkujeme.
V příštím čísle se můžete těšit na článek
o Martinovi, o kterém se roky ve zpravodaji zmiňujeme pouze v souvislosti s koncerty
v místní kapli.
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ADVENTNÍ KONCERT 2015 VE ZBYTKÁCH
Od roku 2009 se pravidelně pořádají ve Zbytkách ve „ Staré škole „ v bývalé jednotřídce
jednou až dvakrát ročně koncerty. Obvyklé
období konání je čas adventu před koncem
kalendářního roku a období Velikonoc. Zatím
se dařilo vždy naplnit tuto bývalou školní třídu více, než byla zaplněná skutečnou třídou s
žáky. Za první republiky do této třídy chodilo
maximálně cca 60 žáků ze Zbytků a Beran. Že
ve Zbytkách bývalo daleko více obyvatel než
nyní, svědčí i to, že z MO Bandu Marka Ondráčka (hrál i letos na tomto koncertu ), který má
8 členů, mají čtyři členové kořeny ve Zbytkách.
Členem této skupiny, jenž má kořeny také ve
Zbytkách, je i koncertní mistr hry na housle p.
A.Smrtka.
Pro zajímavost jeho dráha, coby hudebníka:
Od 5 let hraje na housle, v 6 letech první koncert v Praze na LŠU. Pak vyhrál několik soutěží

mladých umělců, následuje konzervatoř. Po
ní vyhrál konkurz do armádního uměleckého souboru (od té doby se živí hudbou jako
profesionál), 10 let byl v AUS. Následně se stal
členem několika pražských komorních těles
(až do současnosti). Hraje především klasické skladby. Mimo koncerty v ČR procestoval
s hudbou mnoho světových metropolí. Nyní
se vrátíl z několikatýdenního turné po Číně (
Peking atd. ).
Letošní adventní koncert se konal v sobotu
5.12.2015 ve zmíněné „ Staré škole „ od 16:00
hodin. Již před počátkem koncertu byl sál zcela zaplněn a bylo nutno přidávat další a další
židle. I přesto několik lidí sedělo ve dveřích a
na chodbě.
Koncert zahájila zastupitelka městyse Zásada
paní Libuše Ducháčková a vedoucí skupiny
MO Bandu pan MUDr. Ondráček. Obecenstvo

se sešlo hlavně ze Zásady a Hamrsek , několik
jich bylo i z okolí .
Repertoárem byla klasická hudba, tématicky
vánoční hudba a lidové vánoční písně.I posluchači si zazpívali vánoční písně. Nástrojové
obsazení bylo jako v min. letech – kytary, klávesy, housle, trubka, foukací harmonika, flétny
a perkuse. Skupinu doplnil průvodním slovem
o vánoční atmosféře pastor R.Hampacher a
zpěvem S.Krause. Hezkou atmosféru koncertu
průběžně doplňovali posluchači potleskem.
Na závěr poděkovala účastníkům za hezký kulturní prožitek jménem zastupitelstva i svým
paní Ducháčková a předala členům a hostům
skupiny drobné dárky. Poté aktéři i posluchači vyšli z teplé místnosti a s hřejivým pocitem
na duši do temné adventní noci plné hezkých
očekávání.
Milan Hübner

Foto z adventního koncertu ve Zbytkách: Milan Hübner

NABÍDKA VÝMĚNNÉHO POBYTU VE FRANCII. TERMÍN POBYTU JIŽ ZNÁM!
NEUMÍTE FRANCOUZSKY? NEVADÍ – TO JE NEPODSTATNÝ DETAIL!
Mnohem důležitější je překonat obavy a nechat se okouzlit touto krásnou částí Francie a
prožít týden v příjemném prostředí francouzských hostitelů.
Pod záštitou městyse Zásada vyjedou občané
Zásady, Loužnice a Držkova do francouzské
Normandie (přímořská oblast v okolí města
Caen). Jedná se o další část výměnných pobytů, které pořádáme na základě smlouvy o partnerství mezi městysem Zásada a francouzským
městem Demouville.
Termín pobytu: včetně cesty a pobytu v Paříži
od 23. nebo 24. 7. do 31. 7. 2016. První uvedený
den je dnem odjezdu, poslední uvedený den
je dnem příjezdu. Zatím není rozhodnuto o
délce pobytu v Paříži, proto jsou pro odjezd do

Francie určeny dva termíny.
Předpokládané finanční náklady na cestu a
případné ubytování v Paříži činí 4 000,-Kč na
osobu.
Zálohu ve výši 1 500,-Kč za osobu je třeba
uhradit do poloviny května. Doplatek do konce června.
Finanční prostředky za zálohu a doplatek se
deponují na účtu městyse Zásada a uhradí se z
nich náklady na dopravu.
Pokud vznikne po vyúčtování přeplatek, bude
vrácen účastníkům.
Francouzská strana je ochotna nabídnout ubytování až pro 40 osob. Jsou tedy i volná místa
pro ty občany, kteří se zatím do výměnného
pobytu nezapojili. Počítáme ale s tím , že v létě

2018 nabídnou nebo zajistí ti z vás, kteří do
Francie pojedou, ubytování našim francouzským hostům.
Pobyt v Normandii je vhodný i pro rodiny s
dětmi od 10 let a samozřejmě pro partnerské
dvojice nebo přátele.
Tlumočník zajištěn.
Protože je zapotřebí znát včas seznam účastníků, přihlásí se vážní zájemci na telefonním čísle
606 705 794 (Jiří Kozlovský) nebo na e-mailové
adrese: kozlovsky.jiri@gymjbc.cz., a to do konce dubna 2016.
O zařazení zájemců do zájezdu rozhoduje pořadí přihlášených.
Za přípravný výbor Jiří Kozlovský
WWW.Z ASADA.CZ
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CO NOVÉHO, ŠKOLKO?
Ohlédnutí za prosincem 2015 v naší mateřské
škole už je tady (s povzdechem ... jak ten čas
letí)! Naše šikovné děti měly v předvánoční
době hodně práce, napekly vanilkové rohlíčky
a pilně nacvičovaly, aby předvedly rodičům
vánoční besídky. Tentokráte se představily jako
rozpustilí čertíci. Odměnou za jejich snahu byl
nejen potlesk všech diváků, ale i malé překvapení. Na čertím ocásku si děti se zatajeným

dechem přitáhly velkou Mikulášovu botu. Ta
byla plná sladkých dárečků v podobě medových perníků. Děti z nich měly velkou radost
a dostalo se i na mladší sourozence. Rychle se
přiblížily tolik očekávané Vánoce a s nimi Ježíškova nadílka pod vánočním stromečkem ve
školce. Děti dostaly nové hračky a pochutnaly
si na slavnostním obědě. Těšení na vánoční
prázdniny mohlo začít naplno.

Fotogalerie z vánočních besídek: Vendula Balatková

Po prázdninách jsme se v lednu opět všichni ve
zdraví shledali a čekalo nás vystoupení klauna
Tútú. Zábavný dopravně-preventivní program,
který představil dětem hravou formou zásady
bezpečnosti silničního provozu. Všem se velmi
líbil a děti si kromě výchovně-vzdělávacího působení užily i spoustu legrace.
V lednu se na naše předškoláky přišly podívat pracovnice z pedagogicko-psychologické
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poradny v Jablonci nad Nisou, aby provedly
screening předškolních dovedností u nejstarších dětí. V únoru se na nás konečně usmála
matka příroda a nadělila nám trochu sněhu a
radost z něj se musí přece oslavit! Jak jinak, než
pořádnými závody v ježdíkování. Každý si vybral ten nejrychlejší a hurá na start. Naši závodníci bojovali čestně a všichni byli odměněni
diplomem a sladkou dobrůtkou. V únoru jsme

se těšili velký karnevalový rej. Všichni jsme
byli plni očekávání,
kdo nás překvapí svou
maskou, jak si zaskotačíme, zatancujeme, zúčastníme se soutěží či
se necháme překvapit,
jaké divadélko nám sehrají naše milé učitelky
s personálem školky.
Nyní se těšíme na naše
předvelikonoční dílničky, kde si s rodiči vytvoříme dekorace s jarními
motivy.
Bc.Šárka Šípošová
Fotoarchiv MŠ Zásada:
Děti s klaunem Tútú. Závody v ježdíkování.
Fotogalerie z maškarního bálu:
Vendula Balatková
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CO NOVÉHO, ŠKOLO?
NOVÁ SPOLUPRÁCE S POLSKOU ŠKOLOU
V letošním školním roce se začala rozvíjet
spolupráce mezi zásadskou školou a školou v
polském Barcinku – Staré Kamenici nedaleko
Jelenie Góry.
V prosinci přijela polská delegace v čele s paní
starostkou a ředitelem školy k nám, 20. ledna
2016 jsme navštívily Polsko my.
Do naší partnerské školy chodí asi 120 žáků od
1. – 6. třídy.
Na první společnou akci s dětmi nás pozvali
polští přátelé v červnu tohoto roku, kdy bychom se měli zúčastnit jejich tradičního sportovního dne.
Domnívám se, že se děti velmi rychle spřátelí
a jazykovou bariéru, která není tak velká, brzy
překonají.
Mgr. Marie Navrátilová,
ředitelka MZŠ Zásada

Fotoarchiv MZŠ Zásada: Návštěva školy v Barcinku

OPERAČNÍ PROGRAM „VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST“
Díky tomu, že jsme odpověděli na výzvy MŠMT
v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, získala naše škola z tohoto
dotačního programu pro svůj rozvoj na podzim roku 2015 úctyhodných 680 718,- Kč.
Projekt V 56 „Rozvoj čtenářství, cizích jazyků
MZŠ Zásada“ přinesl do školy 428 973,- Kč.
Z tohoto programu škola:
 zakoupila 514 knih (zajímavých pro dnešní
děti), které se staly základem pro novou
školní knihovnu a jsou využívány jak v hodinách českého jazyka, tak si je žáci mohou
půjčovat domů

 uhradila 10 žákům týdenní jazykově vzdělávací pobyt vAnglii
 uhradila 14 denní jazykový kurz v Anglii
jednomu učiteli
 z peněz, které zbyly potom nakoupila
repasované počítače, čímž došlo k zachránění již kolabující zastaralé počítačové
učebny.
Projekt V 57 „ Výzva č.57 – šikovné ručičky“
přinesl 251 745,- Kč.
Z tohoto programu škola:
 vybavila zcela dostatečně žákovskou dílnu
pracovním nářadím i materiálem

 zakoupila stavebnice Merkur včetně
elektrotechnického vybavení pro sestavování složitějších mechanismů
 zakoupila 10 panelů pro seznámení a nácvik zapojení základních prvků el. obvodu
 uhradila školení pro profesní růst učiteli
dílen
 uhradila jazykové kurzy pro rozvoj komunikačních dovedností v anglickém a německém jazyce formou blended-learningu pro
6 učitelů
Mgr. Marie Navrátilová
ředitelka MZŠ Zásada

LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK V NAŠÍ ŠKOLE
Ve čtvrtek 21. ledna zavítalo známé loutkové
divadlo do naší školy. Žáci 1. až 5. třídy se sešli
v tělocvičně a pozorně sledovali představení.
Nám již velmi známé loutkové divadlo před-

vedlo pohádku Perníková chaloupka.
Krásné loutky, nádherné kulisy i nadšené loutkoherečky nás všechny přítomné diváky vtáhly
do děje známé pohádky.

Po skončení divadelního představení si mohly
děti loutky prohlédnout, pohladit. Věřím, že se
dětem divadlo líbilo.
Mgr. Zuzana Hradecká

Fotoarchiv MZŠ Zásada: Závěr divadelního představení, které proběhlo v lednu v místní škole.
WWW.Z ASADA.CZ
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ZÁVODY V GYMNASTICE
Ve středu 27. ledna se konaly závody v rámci
sportovního kroužku ve škole. Žáci 3., 4. a 5. třídy soupeřili mezi sebou. První disciplínou byla
akrobacie, kde každý závodník předvedl svoji
připravenou sestavu prostných. Velmi těžké
bylo to, že mezi sebou soutěžili dívky a chlapci bez rozdělení do kategorií. Tento závod byl
velmi náročný, ale všichni závodníci po pečlivé
přípravě na trénincích gymnastiky předvedli

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Dne 21. 1.2016 proběhl od 13:00 do 17:00
zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo celkem 19 dětí.
Všechny děti si doma připravily básničku
nebo písničku. Učitelé, kteří vedli zápis,
navázali rychle se všemi dětmi přátelský
kontakt. Postupně děti s učiteli vyplnili připravené listy týkající se úrovně řeči, matematických představ, geometrických tvarů,
znalosti základů jazyka i kresby. Při zápisu
byla navozena příjemná atmosféra. Velkou pomoc při zápisu odvedli žáci 5. třídy,
někteří přišli i v pohádkových kostýmech.
Žáci zjišťovali, zda děti poznávají barvy,
zda určí pravou a levou stranu, zda se dokáží orientovat v prostoru, zkoušeli i zručnost při zavazování tkaniček u bot či zapínání knoflíků a přecházení lavičky. Malé
děti, které poprvé přišly do školy, se díky
těmto žákům lehce formou hry zapojily
do prověřovaných činností. Během zápisu
rodiče vyplnili ve třídě dotazníky.
Mgr. Martina Mičková

OKRESNÍ FINÁLE
VE FUTSALU

V lednu se naši žáci 5. – 7. třídy zúčastnili
okresního finále ve futsalu, kde skončili na
3. místě po porážkách s fotbalovými třídami z Liberce a Jablonce nad Nisou.
Mgr. Petr Černý

MAMINKA DANIELA TRDLY
DĚKUJE ŽÁKŮM MÍSTNÍ ŠKOLY ZA
SBĚR VÍČEK A ZA PODPORU PŘI
LÉČBĚ VÁŽNĚ NEMOCNÉHO SYNA.
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skvělé výkony. Tříčlenná porota, sestavená z
učitelů naší školy, měla nelehký úkol při bodování předvedených sestav. Druhou disciplínou
závodů byl přeskok koně. Preciznost předvedených skoků svědčila o nadání všech zúčastněných žáků, ale i o jejich nadšení pro sport.
Velmi mě těší, že jsem mohla vítězům rozdat
opravdové medaile. Všem závodníkům děkuji
za jejich výkony a přeji další úspěchy a radost

ve sportu. Zároveň bych chtěla poděkovat porotě - p. učitelkám J. Báčové a J. Madejové za
jejich přítomnost a bodování jednotlivých disciplín.
Mgr. Zuzana Hradecká
Fotoarchiv MZŠ Zásada:
Závody sportovního kroužku v gymnastice.

Výzva | Dovolte mi abych vyhlásila i jednu výzvu já: Hledáme šikovného, technicky zdatného
tatínka, dědečka, strýčka, který by si rád s našimi dětmi pohrál se stavebnicí Merkur a ve škole
vedl (i nepravidelně) kroužek pro malé techniky.
Mgr. Marie Navrátilová, ředitelka MZŠ Zásada

BRUSLENÍ NA
ZÁSADSKÉM
KLUZIŠTI

Třeťáci si stihli užít i trochu toho
bruslení. V rámci lednového vyučování jsme všichni vyrazili na
zásadské kluziště, abychom si užili
zimy a zdokonalili své bruslařské
dovednosti.
Jitka Madejová
tř.učitelka

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
V TANVALDĚ
Pololetní vysvědčení si zásadští třeťáci převzali od své paní
učitelky v krásném prostředí tanvaldské knihovny. Paní
Hejduková zde navíc pro děti
připravila zajímavý program o
ilustrátorce Heleně Zmatlíkové.
Všichni si návštěvu i vyučování
v netradičním stylu moc užili.
Jitka Madejová, tř.učitelka

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Vánoční dílničky jsme připravili již po čtvrté. Letos jsme je uspořádali v pátek 4. 12. v odpoledních hodinách. Cestu do školy si našlo mnoho
žáků, které doprovodili rodiče a často i prarodiče. Tentokrát si každý mohl vyrobit ozdoby z
korálků, papírové betlémy, stromky, ozdoby z
rychleschnoucí hmoty, malé Mikuláše, papíro-

vé anděly, kometu z vlnitého papíru nebo třeba ozdobit dekorace ze sádrových odlitků. Kdo
byl prací unaven, mohl si příjemně posedět a
popovídat v naší školní kavárničce. Celé odpoledne bylo velmi příjemné a navodilo pěknou
předvánoční atmosféru.
Mgr. Jana Báčová

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
Rok 2015 jsme uzavřeli vánoční besídkou,
kterou již mnoho let ve škole pořádáme.
Tentokrát jsme ji uskutečnili jen několik
dnů před Vánoci, v pondělí dne 21. 12.
2015. Jako každý rok jsme nejdřív dopoledne
měli generální zkoušku, aby si děti vyzkoušely
akci na „pódiu.“ Odpoledne krátce po 16. hod.
začal připravený program. Besídku tentokrát
moderovali Michal Tiler a Kateřina Katzerová
ze 7. třídy. Nejprve zarecitovali prvňáci básničky- Písmenka. Pak zatančily dívky ze 4. třídy.
Velký ohlas měli druháci s písní Toulavá, kterou
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Lukášem Faltinkem. Šesťáci přijeli v dokonalých modelech známých značek aut
s vystoupením Trabant na cestě. Předposlední byla zábavná show sedmáků:
7. třída nemá talent. Na závěr jsme si společně
zazpívali.
Příjemnou atmosféru celého podvečera dokládají fotografie, které si můžete prohlédnout
na webových stránkách školy. Děkujeme za ně
manželům Tilerovým, kteří nám je (a také záznam videa z celého večera) poskytli.
Mgr. Jana Báčová

VÁNOČNÍ BESÍDKA
předvedly i s tanečkem. Třeťáci moc hezky zahráli na flétny, pásmo koled a básní předvedli
páťáci, píseň Zrzka zazpívaly Katka Čabová a
Míša Šikelová. Jak použít kelímky ukázaly Bea
Hendrychová a Bea Dimmerová, na keyboard
zahrála Klára Marková, hezké pásmo básniček
o vánočním stromku zarecitovali čtvrťáci. Triky
s freestylovým jojem předvedli Leoš Růžička s

Archiv MZŠ Zásada: Vánoční besídka 2015

OBLASTNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ 6. A 7. TŘÍD
VE FLORBALU

V tomto školním roce se nám opět po delší době podařilo sestavit tým
šikovných kluků na turnaj ve florbale. Turnaje se účastní vždy většina škol
okresu Jablonec n.N. My jsme byli nalosováni do skupiny se ZŠ Mozartova, ZŠ Pasířská a Gymnáziem Dr. Randy. První zápas kluci začali ve velkém
stylu a porazili soupeře z Gymnázia Dr. Randy 6:1. Hned v dalším zápase
nastoupili proti favoritům ze ZŠ Mozartova. Během prvních pěti minut
jsme dokázali otočit stav z 0:1 na 3:1. Pak se ale karta obrátila, soupeř
nám vítězství nedaroval. V posledním zápase jsme po urputném boji porazili ZŠ Pasířská 2:1 a mohli se tak radovat ze skvělého 2. místa.
Děkuji všem chlapcům za snahu, hezký sportovní výkon a za dobrou
reprezentaci školy.
Mgr. Jana Báčová
Archiv MZŠ Zásada: Florbalový tým zásadské školy

NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Naší školu již několikrát navštívila paní poslankyně Jana Hnyková. Třeba v červnu byla na
slavnostním loučení s deváťáky a v září zase
vítala nové prvňáčky. Na začátku prosince nás
pozvala do Prahy na prohlídku Poslanecké sněmovny. Tuto nabídku jsme velmi rádi přijali a
společně s paní starostkou Městyse Zásada
Andreou Princovou vyjeli do Prahy. Paní Hny-

ková nás velmi hezky přivítala a v sále hnutí
Úsvit pro nás přichystala pohoštění. Pak nám
ukázala svoji kancelář a pohovořila o své práci.
Potom jsme šli do Informačního centra Poslanecké sněmovny, kde jsme viděli film o její historii. Poté jsme si prošli budovu a podívali se na
místa, kde se projednávají a schvalují zákony.
Součástí prohlídky bylo i zhlédnutí výstavy Pat-

chwork, nad kterou paní poslankyně Hnyková
převzala záštitu. Nakonec jsme prošli Nerudovou ulicí až k Pražskému hradu. Protože bylo
nádherné počasí, měli jsme krásný výhled na
Prahu. Prošli jsme si nádvoří Pražského hradu a
příjemně unavení rádi nastoupili do autobusu,
který nás pohodlně dovezl zpátky domů.
Mgr. Jana Báčová
WWW.Z ASADA.CZ
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ŠESTÝ ROČNÍK PRALYŽE 2016 PŘILÁKAL LYŽNÍKY OPĚT DO ZÁSADY
Fotbalový klub Zásada pořádal 6. ročník akce
Zásadská pralyže aneb Závody po staru, která
již neodmyslitelně patří k zásadské zimě. Pánové i dámy závodili již tradičně v běhu na 100
metrů krokem telemarským a na 1 kilometr
krokem klasickým, navíc se konal i závod saní
Renwolf.
Prezentace probíhala na fotbalovém hřišti v Zásadě v sobotu 23. ledna ve 12 hodin, start závodů byl stanoven na 13. hodinu. Ačkoliv byla
připravena i varianta závodů na blátě, počasí

panovalo ryze zimní a v podstatě po celý den
vydatně padalo. Mohl se tak připravit kvalitní
poctivý kilometrový okruh. Mnoho návštěvníků přišlo podpořit závodníky v dobových kostýmech a vyřádily se i přítomné děti. Mimo jiné
pravidelnými účastníky byli i manželé Pohlovi,
kteří na svých lyžích – exponátech z vlastního
muzea – dokonce dorazili po vlastní ose až z
Hamrsek.
Velký zájem byl o sprint na 100 metrů mužů,
kterého se účastnilo 16 lyžníků a vítěze Tomáše

Linharta určilo až čtyřčlenné finále po čtyřech
rozbězích a dvou semifinále. Dokonce ještě
více - 18 účastníků - bylo v závodě mužů na
jeden kilometr krokem klasickým, který nakonec vyhrál Martin Hnilička. V obou závodech
žen si vedla nejlépe jablonecká lyžnice Pavla
Tomsová. Delší závody mužů i žen byly letos
poprvé okořeněny „biatlonovou“ vložkou, kdy
závodníci museli kromě běhu trefit sněhovou
koulí určený terč.

VÝSLEDKY ZÁSADSKÁ PRALYŽE 2016:
Děti 300 metrů:
1. Kateřina Princová, 2. Jan Princ.
Ženy 1 km:
1. Pavla Tomsová (Jablonec), 2. Eliška Soukupová (Zásada), 3. Hana Pohlová (Velké Hamry).

Muži 1 km: 1. Martin Hnilička, 2. Tomáš Linhart,
3. Petr Růžička (všichni Zásada).
Ženy 100 m: 1. Pavla Tomsová (Jablonec), 2.
Eliška Soukupová (Zásada), 3. Libuše Šrajbrová
(Zásada).

Muži 100 m - finále: 1. Tomáš Linhart, 2. Petr
Růžička, Pavel Růžička (všichni Zásada), 4. Milan Štěpánek (Haratice).
Renwolf: 1. Hainovi (Prackov), 2. Hniličkovi (Zásada), 3. Petr Kopal (Loužnice). Milan Kopal

CO V SOUČASNOSTI DĚLÁ LYŽAŘKA ADÉLA BOUDÍKOVÁ?
Zeptali jsme se na začátky sportovní kariéry, na působení v jablonecké skupině lyžařů i na sezónu 2015/16.
Ahoj Adélo, kdy ses vlastně začala věnovat
závodnímu lyžování? Jak vzpomínáš s odstupem času na své začátky?
Když jsem ve 20 letech začala v Praze na vysoké škole s lyžováním a závoděním, tak jsem
si kromě vysokoškolských závodů, které byly
dlouhé 5 až 10km, dala občas i delší tratě jako
půlmaraton nebo maraton. Prakticky prvním
„laufem“ byl Vasův běh, který jsem startovala za
nemocnou kamarádku, a porce 90km jsem se
opravdu bála. Protože jsem neměla vyjeté žádné výsledky, tak mě pořadatelé museli zařadit
až do poslední startovní vlny, kde přede mnou
stálo víc jak 17000 závodníků, takže to byl na
trati velký slalom. Už tehdy jsem zjistila, že delší
tratě mi vyhovují více než krátké.
Ráda bych se zeptala i na tvé působení
v jablonecké skupině lyžařů? A následně
i na důvod ukončení spolupráce s tímto
týmem?
Asi před 5 lety jsem se dostala do jablonecké
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skupiny lyžařů, kde jsem se poprvé seznámila se systematickým tréninkem. Moc dlouho
jsem tam ale nezůstala, rok poté jsem se seznámila se svým přítelem Jiřím Ročárkem,
který také běhá dálkové běhy. Nedal mi moc
na vybranou :-), tak jsem se musela odstěhovat do Nového Města na Moravě, kde máme
skvělé podmínky na trénování. Krásné silnice
s malým provozem, kde můžeme v létě jezdit
na kolečkových lyžích a v zimě SKI areál, díky
kterému můžeme většinu zimy lyžovat, i když
je přírodního sněhu nedostatek. Nebýt přítele
a jeho tatínka, který se nám stará o servis lyží,
bych už asi nelyžovala. Většinou jsem se totiž
pohybovala na hranici reprezentace, a protože jsem začala s lyžováním pozdě, tak už jsem
nebyla tak perspektivní jako mladší holky.
Dálkové běhy otevírají lyžařům zase nové obzory, jsou sledované a lákají více sponzorů než
klasické běhy.

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

V loňském roce jsi mohla porovnat síly se
závodnicemi v sérii závodů Skiclassics? Jak
jsi byla spokojená se sezónou v týmu Lukáše Bauera? Co sebou tato sezóna nesla?
V loňské sezóně jsem svou „lyžařskou rodinu“
na pár závodů opustila. Dostala jsem nabídku
z týmu Lukáše Bauera. Série závodů Skiclassics
pro mě byla nová zkušenost. Mohla jsem se
porovnat s nejlepšími závodnicemi, ale zároveň to pro mě nebylo úplně lehké, protože
jsem chtěla pro Lukáše zajet dobré výsledky.
Sezóna se nakonec docela povedla, obsadila
jsem v celkovém hodnocení seriálu 8. místo
a zajela 11. místo na Vasově běhu, což byl historicky nejlepší český výsledek v kategorii žen.
Dva dny po posledním závodě Skiclassics ve
Švédsku jsem obhájila doktorskou práci a konečně jsem mohla doléčit celou sezónu trvající
kašel.
Nyní se zeptám na spolupráci s moravským
týmem. Jak k ní došlo? Můžeš porovnat, v
čem je tato spolupráce jiná?
Řešila jsem co dál. Zda si hledat práci, nebo pokračovat s lyžováním. Lukáš se asi dva měsíce
neozval, a protože mě i Jirku oslovil moravský
tým Atlas Craft, tak jsme neváhali a domluvili
se na letošní zimu s nimi. Součástí týmu je šest
elitních českých závodníků a asi 20 amatérských. Musíme si hromadu věcí zařizovat sami,
shánět ubytování, zařizovat dopravu, atd. Na
soustředění po tréninku přijdu domů a hned
běžím k plotně vařit, Jirka se zase stará o přípravu lyží na trénink, takže to máme rozdělené.
Není to úplně profesionální přístup, ale na druhou stranu máme daleko větší volnost a nikdo
nás neovládá. Závodní lyže pro elitní závodníky
týmu chystá opět Jirkův táta a bratr, oba nás při
závodech také občerstvují.
Sněhová pokrývka nebyla (v prosinci) bohatá ani v Alpách. Jaké závody jste v současné sezóně absolvovali? Kde jsi projela
své lyže? Letos jsi dokonce navštívila Čínu,
jak na tuto velkou zemi vzpomínáš a jak se
tam cítila?
Letos jsme absolvovali italskou la Sgambedu,
kde se nám závody povedly. Pak jsme řešili, co
dál. Nikde nebyl sníh, tak jsme museli odjet do
Rakouska. Během Vánoc to vypadalo se sněhem katastrofálně a už jsem nepředpokládala,
že bude Jizerská 50. Jirka se moc nekamarádí
s letadly, tak jsem byla propuštěna na výlet na
Čínský Vasův běh s kamarádem Petrem Novákem. Byla to perfektní zkušenost, i když teď
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dodatečně toho trošku lituji, protože Jizerská
50 se nakonec konala a po návratu mi nebylo
dobře, takže jsem ji nemohla absolvovat. Skoro
třicetihodinový let do Číny s dvěma přestupy
a časovým posunem 7 hodin při cestě tam a
za čtyři dny zpět mě totálně vysílil. Zima mínus 20°C, velmi nízká vlhkost vzduchu (20%),
všude v místnostech klimatizace a silný smog
moc plicím a zdraví také nepomohly. Čína je
ohromně ekonomicky vyspělá, ale smogová
situace tam je příšerná. Přece jen vyrábí vše
pro celý svět. V národním parku, kde se závod
konal, byl vzduch srovnatelný s centrem Prahy
v nejvyšší dopravní špičce. Dokonce tam měřili
přístrojem smog a ukázalo to maximální změřitelnou hodnotu, takže to mohlo být daleko
víc. Přirovnávali to kouření 40 cigaret denně,
což asi pro děti není úplně ideální. Bydleli jsme
na kraji města Chanchung, které mělo v roce
2000 až 3,5 mil. obyvatel, nyní to je 8,5mil., takže skoro jako naše celá republika dohromady.
A takových měst tam je mnoho. Boty na běhání jsem si tam brala zbytečně, moc mě nelákalo se jít vyklusat vedle osmiproudé dálnice.
Bylo však o nás královsky postaráno. Číňané se
mohli roztrhnout, aby nám se vším pomohli,
pokud rozuměli anglicky. Bydlení v mramorovém pětihvězdičkovém hotelu již asi nikdy nezažiji. Úžasné také byly v parku sněhové sochy
ve skutečné velikosti, kde byl start a cíl závodu.
V Číně existuje obor, kde se můžete tomuto řemeslu vyučit a dokonce se tam konají soutěže
o nejlepší sochy. V závodě jsem nakonec skončila druhá a takové velkolepé vyhlášení, které
pro nás pořadatelé uspořádali, bylo skoro jako
na olympiádě.
Adélo, moc ti děkujeme za tvůj volný čas a zajímavý rozhovor a také za odhalení mnohých
zajímavostí z tvého (nejen profesního) života.
Přejeme ti v osobním i pracovním životě hodně
úspěchů (a samozřejmě držíme pěsti). Budeme se moc těšit na to, že uvidíme tvé jméno v
titulcích článků i na televizních obrazovkách.
A třeba se zrovna někdy do této vzdálené země
znovu podíváš.
Fotoarchiv Adély Boudíkové. Foto z cíle čínského Vasova běhu: Pokud závodníci nechtěli
mít omrzlý obličej, museli si jej vzhledem k nízké teplotě -20°C pořádně polepit. Na snímku
Adéla se švédskou běžkyní. Na snímcích vlevo
dole : Překrásné sochy ze sněhu.
WWW.Z ASADA.CZ
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CO NOVÉHO V BONSAI S.P.A.B.U.

Opět několik informací o dění v našem sdružení Bonsai. V sobotu 7. listopadu se v tělocvičně
zásadské ZŠ konal již posedmé seminář Ju- jitsu pod vedením ing.Ladislava Petráše, držitele
8.Danu v ju- jitsu. Na letošní seminář s ním přijel jeho žák Jiří Pospíšil ,také držitel mistrovského stupně v ju-jitsu. Po uvítání hostů proběhla
rozcvička, kterou vedl Honza Němec. Po ní již
oba naši hosté začali s výukou. Některé techniky se opakovaly a některé nové učily. Od 12.00
do 14.00 hodin byla přestávka na oběd. V odpolední části probíhala i výuka boje s krátkou
holí. V 17.00 hodin seminář skončil. Poděkovali
jsme našim hostům za jejich ochotu naučit nás
něco nového. Každý si při semináři našel, co jej
zaujalo.
Na druhou polovinu listopadu jsme zorganizovali pro naše studenty klubový přebor. Ve
čtvrtek 19. listopadu se v tělocvičně ZŠ v Zásadě sešli jak členové našeho sdružení Bonsai,
tak jejich rodinní příslušníci, kteří je přišli podpořit. Pozvání pro čestné hosty přijala starostka Zásady p. Princová a obecní zastupitel p.
Princ. Během přeboru závodníci měřili své síly

v disciplíně kata
jednotlivci. Mezi
jednotlivými závodními
bloky
proběhly ukázky
z dalších disciplín,
které se v našem
sdružení vyučují,
jak v karate, ju-jitsu tak i v Hanbo – jutsu ( boj s
krátkou holí). Pro
závodníky byly
připravené
diplomy, medaile a
poháry. Pro vítěze
jednotlivých kategorií ještě věcný dar - dárková sada mincí, věnovaná p. Plachou. V závěru
po vyhlášení vítězů jsme poděkovali hostům i
těm, kdo nás podporují v naší činnosti, za což
jsme vděční. Tím byl další ročník klubového
přeboru ukončen.
V neděli 29. listopadu vyrazila šestičlenná skupina reprezentující naše sdružení Bonsai do
Prahy na Vánoční pohár. Spolu se mnou jeli
Anička Dumková, Ondra Šikola, Honza Hrách,
Klára Dušková a Matyáš Benešovský. Všichni
nastoupili v disciplíně kata jednotlivců. V disciplíně kata družstev jsme měli zástupce ve dvou
družstvech. V prvním Anička, Ondra a Honza a
ve druhém Klára, Honza a Matyáš. V celkovém
součtu vybojovali naši závodníci jedenáct stříbrných medailí a pět pohárů. Gratulujeme.
Po skončení poháru jsme volný čas vyplnili
procházkou po Staroměstském náměstí a prohlídkou vánočního stromu. Ten a větší část Prahy jsme si prohlédli i z cimbuří Staroměstské
radnice. V 18.00 hodin jsme z Prahy odjížděli
autobusem domů.

Ve čtvrtek 10. prosince pořádalo naše sdružení
další z řady Hanbo seminářů. Boj s krátkou holí
byl přizpůsoben tak, aby jej mohli cvičit jak děti
tak i dospělí. Pro některé to bylo poprvé, kdy
se učili zacházet s holí. Pro ostatní, pokračování
v již naučených technikách. Tříhodinový seminář byl rozdělený do několika bloků. Střídaly
se techniky cvičení jednotlivců a jejich využití
ve dvojicích. V jednom případě hole v rukou
bojovníků vystřídaly pet lahve. Ve 20.00 hodin
seminář skončil.
Na úterý 15. prosince byl naplánovaný poslední trénink v roce 2015. Jako již tradičně
konec roku se oslavil soutěžemi a závodním
kláním dvou družstev v několika disciplínách.
Procvičoval se postřeh, stabilita, kolektivní hra
a samozřejmě trochu toho štěstíčka. Během
klání nesměla chybět ochutnávka vánočního
cukroví. V závěru byla připravena pro všechny
tombola jednak malá a jednak velká. V 19.00
hodin jsme si popřáli hezké Vánoce a šťastné
vykročení do nového roku. Poslední trénink v
roce 2015 skončil.
Se změnou občanského zákoníku k 1. 1. 2014
došlo i ke změně názvu našeho seskupení.
Dnem 23. prosince 2016 se mění název našeho
sdružení. Od tohoto data jsme ve spolkovém
rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem
pobočka Liberec vedeni pod názvem „Spolek
Bonsai s.p.a.b.u.“
Po vánočních svátcích jsme se sešli v úterý
5.ledna na společném tréninku. Zopakovali
jsme, co stihl kdo během Vánoc zapomenout,
potýrali jsme svá těla a v závěru si vyzkoušeli
správné skládání cvičebního oděvu – karategi.
Tím začal další rok našeho působení při ZŠ v
Zásadě.
Miroslav Dušek

Fotoarchiv Spolek Bonsai s.p.a.b.u.: Úvodní foto klubový přebor 19.11.2015. Foto vlevo: Hanbo seminář 10.12.2015. Foto vpravo: Vánoční pohár, Praha 29.11.2015

JAK TRÉNUJE „PŘÍPRAVKA ROČNÍK 2007 A MLADŠÍ“
Přípravka ročník 2007 a mladší se od listopadu
již tradičně připravuje v tělocvičně Masarykovy školy. Tréninky probíhají dvakrát týdně, a
to vždy ve středu a v pátek. V této zimní přípravě bylo pro malé fotbalisty zpestřením i několik tréninků spojených s návštěvou bazénu
ve Velkých Hamrech, kde byl trénink spojený
se staršími fotbalisty. Přípravka se od prosince
také účastní halových turnajů, které se konají
v Tanvaldě, na Smržovce a v Železném Brodě.
Na těchto turnajích si naši malí fotbalisté porovnávají síly nejen s týmy, které znají ze své
soutěze, ale i s týmy z Liberecka, Mladé Bole-
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slavi nebo sousedního Polska. Na posledním
turnaji, konaném v Železném Brodě, obsadili
chlapci po dramatickém boji se Slovanem Liberec krásné čtvrté místo a zároveň byl náš
brankář Vráťa Ondráček vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje, kterého se zúčastnilo deset
družstev. Do začátku jarní sezony kluci ještě
několik halových turnajů odehrají a pilně se na
ně připravují.
Tomáš Trýb – trenér
Fotoarchiv FK Zásada:
Turnaj v Železném Brodě

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
PŘÍPRAVA ZIMA 2016
V novém roce jsme se sešli na prvním tréninku 20.1. na UMT ve Velkých
Hamrech. Do zimní přípravy se zapojilo
celkem 17 chlapců, jak ze Zásady, tak
z Velkých Hamrů. Trénovat chodíme
pravidelně středa UMT Velké Hamry a
pátek MZŠ Zásada.Z výsledků v podzimní části, kde jsme pouze jedinkrát
uhráli remízu, bylo důležité se zaměřit na herní projev a fyzickou výdrž. K
tomu také směřují všechny tréninkové
jednotky a velký počet přípravných zápasů. V těch se právě zaměřujeme na
ideální složení obou dvou týmů, jelikož

v soutěži máme hned dvě družstva
mladších žáků.
Zimní příprava bude trvat do poloviny března. Poté rovnou přejdeme do
jarní části mistrovských utkání. Cílem
pro jarní boje je odehrát více vyrovnané zápasy, a tím i lepší výsledky než v
podzimní části. Vzhledem k blížícímu
se červnovému fotbalovému mistrovství Evropy se plánuje závěr sezony na konec května. Tradiční rozlučka
proběhne na hřišti SK Zásada za účasti
rodičů a spoluhráčů z mladší přípravky.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům za pomoc při dopravě kluků na
tréninky, hlavně do Velkých Hamrů.
Petr Fišer
trenér mládeže SK Zásada

Číslo 1 | 2016

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY MLADŠÍ ŽÁCI
Den

Datum

Hřiště

Čas

Soupeř

Sraz

Sobota

30.1.2016

UMT V.H.

10:00-12:00

FK Sedmihorky

9:00

Středa

03.2.2016

UMT V.H.

17:00-18:30

Smržovka

16:15

Středa

10.2.2016

UMT V.H.

17:00-18:30

TJ Desná

16:15

Sobota

13.2.2016

UMT V.H.

13:00-15:00

FK Turnov

12:00

Sobota

20.2.2016

UMT V.H.

10:00-12:00

SK Semily

9:00

Neděle

21.2.2016

UMT Ž. Brod

09:00-11:00

FK Mladá Boleslav

8:00

Neděle

28.2.2016

UMT V.H.

11:00-13:00

FK Vratislavice

10:00

Sobota

05.3.2016

UMT V.H.

11:00-13:00

SK Hodkovice

10:00

Sobota

12.3.2016

UMT V.H.

09:00-11:00

FK Rychnov

8:00

Neděle

13.3.2016

UMT Ž. Brod

09:00-11:00

FK Žel. Brod

8:00

VALENTÝNSKÉ POSEZENÍ S ČOKOLÁDOU V ZÁSADĚ
V neděli 14.2. mohli návštěvníci hospůdky na
zásadském hřišti oslavit velmi netradičně svátek svatého Valentýna. Fotbalisté sem pozvali
čokoládovnu Mana z Krásné Lípy, která zde
prezentovala ve více než dvouhodinovém
programu různé druhy čokolády, technolo-

gie ruční výroby, temperování a především
si účastníci mohli sami vyrobit vlastní čokoládové bonbóny ve tvaru růží nebo srdíček a
samozřejmě je po zchladnutí zkonzumovat.
Programu se zúčastnilo 16 párů, které si velmi
pochvalovaly zajímavý výklad, chuť čokolády

a velmi přátelskou atmosféru. Organizátoři i
účastníci si dokázali, že láska prochází skutečně
i žaludkem, a tak oslava Valentýna s čokoládou
byla velmi zajímavá a možná příští rok na hřišti
zkusí akci ozvláštnit nějakou další pochutinou.
Petr Růžička

Fotoarchiv FK Zásada: Valentýnská čokoláda, kterou si sami návštěvníci vyrobili, chutnala velice dobře.

ZÁJEZD NA OHŇOSTROJ

Letošní první den v roce opět uspořádali fotbalisté
FK Zásada zájezd na ohňostroj do Turnova. Příjemná atmosféra, stánky s občerstvením a moderovaný program doprovázely i letos bohatý novoroční
ohňostroj, který se líbil nejenom dětem, ale i dospělým. Pro zpestření se po setmění vypouštěly
balóny štěstí, které pokryly téměř celou oblohu
nad autobusovým nádražím. Pro mnohé to byl nevšední zážitek a příjemné zpestření po vánočních
svátcích.
Andrea Princová

HURÁ NA BÍLÉ TYGRY!

Fotbalisté FK Zásada nezaháleli ani v zimním
období. Krom již tradiční Pralyže a nově ČokValentýna uspořádali i dva zájezdy na hokejová utkání Bílých tygrů. První zájezd v neděli
3.1.2016, kdy fanoušci ze Zásady odjeli podpořit Bílé tygry v zápase se Spartou do pražské
O2 arény. Atmosféra v O2 aréně byla nezapomenutelná, na zápas se přijelo podívat 11105
diváků, a i když pro Liberec to nebyl zápas vítězný, všichni si zájezd velice užili. V aréně i v
autobuse panovala výborná nálada. Veliké poděkování patří i panu Petru Havlovi z cestovní
kanceláře Pangea travel cz, s.r.o., který poskytl
autobus za zvýhodněnou cenu.
Podruhé vyrazil plný autobus místních fanouš-

Fotoarchiv FK Zásada:
Cesta autobusem do Turnova. S nadšením očekávaný ohňostroj.

ků na utkání Bílých tygrů se sousední Mladou
Boleslaví v neděli 7.2.2016. Na domácím ledě
porazili před vyprodanou Home Credit Arenou

hostující Boleslav 5:2. O napínavé okamžiky nebyla ani v tomto zápase nouze.
Za FK Zásada Mirek Princ
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VÁNOČNÍ PRAHA
Městys Zásada uspořádal v sobotu 19.prosince pro milovníky vánoční atmosféry zájezd na
vánoční trhy do Prahy. Počasí bylo příznivé, a
tak jsme si mohli prohlédnout vánoční Prahu
za denního světla i krásně nasvícenou po setmění. Autobus zastavil u Srbovy akademie a
přes Kampu, kde byly k vidění malé vánoční
trhy, jsme se dostali příjemnou procházkou na
Karlův most a dále přilehlými nádherně nasvícenými uličkami až na Staroměstské náměstí.

Dominantou byl jednoznačně v tu dobu již
nasvícený a krásně ozdobený strom. Bohatý
program, betlém, spousta prodejních stánků
a linoucí se vůně skořice dodala tu pravou vánoční atmosféru. Zpět jsme odjížděli z Václavského náměstí, kde jsme si po příjemné procházce užili poslední chvíle vánoční Prahy.
Andrea Princová
Fotoarchiv FK Zásada: Vánoční Praha

BĚŽECKÉ TRATĚ

I přes letošní nedostatek sněhové pokrývky
se podařilo v okolí Zásady upravit více jak
50km běžeckých tratí. Úpravu prováděl Mirek Princ ve vlastní režii, kterému tímto patří
poděkování. Věříme, že jste upravených běžeckých tratí využili a prožili tak pěkný sportovní zážitek s výhledem na Zásadu.
ÚM Zásada
Fotoarchiv FK Zásada

LEDOVÍ MUŽI

Mrazy na konci loňského roku a v úvodu roku letošního dovolily i letos alespoň na čas
zásadským „Ledovým mužům“ připravit na spodním fotbalovém hřišti ledovou plochu.
Tu hojně využívali jak začínající i zkušení bruslaři, tak především děti. Ve večerních hodinách pak hlavně amatérští hokejisté, a to díky mantinelům a umělému osvětlení. Bohužel i letošní slabá zima nedovolila uspořádat hokejový turnaj ani maškarní na ledě. Přesto
patří všem, kteří se na přípravě ledové plochy podíleli, velké poděkování, jelikož nastříkat
spodní vrstvy na nezpevněnou plochu, která většinu vody propouští, je několikadenní
práce po nocích.
Milan Kopal

KREATIVNÍ KROUŽEK
Kde? Na úřadě v Zásadě (kulturní místnost) | Kdy? 16.3.2016 od 17:00 hodin. (Poté vždy po čtrnácti dnech ve středu.)
S námi se naučíte pléct z papíru a zdokonalíte si i jiné ruční práce (vždy dle zájmu a dohody).
Najdete nás na facebooku: Kreativní kroužek Zásada | Bližší informace poskytne Petra Herrmannová (ze Dvorku) na telefonním čísle 606 056 316.
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HISTORIE: POČÁTKY ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ
Odškolení osad Bratříkova a Loužnice od školy zásadské

Do roku 1866 působila zásadská škola pod
kaplí pro celou školní obec Zásada a dále pro
Zbytky, Berany a dnešní východní část Huti.
V roce 1865 čítala tato škola 198 dítek školou
povinných, a to 102 ze Zásady, 37 z Loužnice a
59 z Bratříkova. Letního času z těchto osad děti
chodily do školy zásadské, kde byly vyučovány
jedním učitelem, i když zde byla pouze jedna
dosti malá třída. Vesnice Loužnice i Bratříkov
jsou od Zásady dosti vzdálené. Stávalo se tedy,
že se děti v zimních měsících nemohly do školy v Zásadě dostaviti pro velké množství sněhu.
Musel tedy tamní učitel v tomto období zajistit
2 učitele (každého pro jednu přiškolenou ves)
a ze své malé mzdy je musel vypláceti. Jednalo
se o období dlouhé skoro šest měsíců. Učitelovo služné se odvíjelo od počtu žáků.

Co se týče správy politické a policejní, má katastrální obec Zásada s katastrální obcí Bratříkovsko-Loužnickou společné představenstvo a
výbor. Majetek, výdaje a příjmy se spravují pro
každou obec zvlášť.
Protokolem z 22.5.1866 se osadníci Bratříkova
a Loužnice usnesli, aby jim bylo povoleno odškolit se od školy zásadské, a sobě samotnou
školu mohli zříditi. Výnosem Vysokého c.k. místodržitelství ze dne 5.listopadu 1866 č.458/7
bylo povoleno samostatnou školu pro osadu
Bratříkov a Loužnici zříditi. A skutečně již v roku
1867 školu bratříkovsko-loužnickou osadníci
tamní pod svou správu vzali.
V roce následujícím byla zřízena pro Bratříkov
a Loužnici společná jednotřídní škola. Dne 25.
května 1868 byl položen základní kámen a ško-

la byla vystavena mezi oběma obcemi. Takto
sloužila do roku 1898. Dodnes se tomuto místu
říká „Stará škola“.
Prvním učitelem ve staré škole bratříkovsko-loužnické byl Štěpán Kotek. V roce 1904 byla
škola podpálena a ke své škodě již nikdy nebyla opravena. V Loužnici byla samostatná škola
až od roku 1904 (od r. 1898 byla expoziturou
školy Bratříkov). Loužnice se od Bratříkova osamostatnila roku 1922.
Pokračování příště.
Vendula Balatková
Zdroj: Školní kronika školy zásadské
z let 1810-1904

Soukromý fotoarchiv: Pohled na Zásadu (přibližně z roku 1906)

SBORNÍK OKRESU ŽELEZNOBRODSKÉHO Z ROKU 1930 – VYPRÁVĚNÍ MÉ MATKY
Ve článku Václava Hujera z Radčic „Vyprávění
mé matky“ je kromě jiného uvedeno:
„Narodila jsem se před více jak 80 lety na Bratříkově. Do školy jsem chodila v zimě na Bratříkov, v létě do Zásady. V Bratříkově, jak se
pamatuji, se učilo po domech, a to hlavně u
Matyášů, u Pišků, u Palů a u Hnídků. Ve světnicích těch domácí u kamen přadli a vykonávali
jiné domácí práce. Při vyučování seděli hoši kolem stolu, holky ponejvíce na lavicích. Někteří
hoši si nosili z domova malé stoličky, ovšem s
velikou radostí, poněvadž jim sloužily za sáňky

O
celibátu učitelek
Po vydání Všeobecného školního řádu mohl
učitelské povolání zastávat pouze muž. Většinou manželky či dcery učitelů se ve školství
uplatňovaly jako „učitelkyně“ ručních prací.
Vydáním zákona ustanovujícím pravidla na
školách obecných začaly po roce 1869 vznikat i ženské učitelské ústavy, kde ženy mohly získat plnohodnotnou kvalifikaci. I když ji
však ženy získaly, dostávaly plat pouze ve výši
80% platu mužského kolegy (učitele). Až po
protestech byly roku 1875 platy mužů i žen
ve školství dorovnány do stejné výše.

Nejstarší pohlednice Zásady od neznámého autora

při cestě do i ze školy. Ve škole dělili jsme se
na puntičkáře, slabikanty a čtenáře. Na BratříŽivot učitelky literní (která vyučovala všechny předměty mimo ručních prací) sebou nesl
omezení - zavedení celibátu bylo zavedeno
s ohledem na § 55 říšského zákona o obecných školách z r. 1869, který požadoval, aby
se učitelé mohli věnovat svému povolání
„bez všelikého překážejícího zaměstnání vedlejšího“. Tyto učitelky se nesměly provdat
(respektive mohly, ale poté již nesměly dále
vykonávat své povolání). Učitelky odborné,
které vyučovaly ruční práce, oproti tomu být
provdány mohly.
Až roku 1919 došlo k zrušení tohoto omezení, za které bojovala se svým hnutím (od roku

kově nás učil učitel Novotný, dobrý hudebník.
Když byla svatba nebo funus, byly prázdniny.
Pan učitel vedl muziku. V Zásadě to bylo v létě
pro ty, kteří tam chodili do školy, již větší učení.
Čtenáři měli tam již adici, subtrahici, multiplikaci, divisi a dokonce již regula de tri.“
Poznámka: adice=sčítání, subtrahice = odčítání, multiplikace = násobení, divise = dělení a
regula de tri = trojčlenka. Výrazy převzaté z
latiny tehdy používaly děti od první třídy.
Soukromý fotoarchiv:
Nejstarší pohlednice neznámého autora
1903) Františka Plamínková. Po zrušení celibátu se učitelka již mohla vdát a nebyla povinna odejít ze služby. Dokonce měla nárok
na mateřskou dovolenou v délce 3 měsíců,
kdy dostávala max. 80% platu.
Vendula Balatková
Čerpáno ze zákonů:
Zákon, jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných ze dne 14. 5. 1869
Zákon zemský ze dne 19. prosince 1875, č.
86. z. z., kterým se upravují právní svazky učitelstva veřejných škol národních v království
Českém
WWW.Z ASADA.CZ
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SNÍŽENÍ ENERGICKÉ
NÁROČNOSTI OÚ ZÁSADA
Městys Zásada v roce 2015 realizoval projekt s
dotací fondů Evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti OÚ Zásada“. Cílem

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Bílý kruh bezpečí, z.s., uvedl do provozu novou,
bezplatnou, nonstop Linku pomoci obětem
kriminality a domácího násilí, která má celoevropské harmonizované číslo 116 006. Na tuto

projektu bylo snížení energetické náročnosti
budovy úřadu městyse. Na objektu bylo zatepleno obvodové zdivo, instalována okna s
izolačními trojskly a zatepleny stropy. Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,54 mil. Kč byla
z fondů Evropské unie – ERDF uhrazena částka
ve výši 1,7 mil. Kč, ze Státního fondu životnílinku se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu a různých forem násilí včetně
násilí domácího, nebo se stal jeho svědkem.
Byli bychom rádi, kdyby se o této bezplatné Lince pomoci obětem také díky spolupráci s Vámi dozvěděli všichni občané.
Jakékoliv doplňující informace Vám rád podám na mailu projekt.admin@bkb.cz, nebo
na mobilu 606 824 034.
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ho prostředí částka ve výši 100 tis. Kč. Realizací
projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie
o cca 120 GJ tepla, což odpovídá úspoře 19 tun
CO2 ročně.

S pozdravem Dr. Miroslav Fehér
Manažer projektu První pomoc osobám
ohroženým/postiženým (domácím) násilím
Bílý kruh bezpečí
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5
257 317 110 | www.bkb.cz | BKB facebook

Gymnázium a Obchodní
akademie Tanvald
nabízí:

Pro žáky z 5.tříd pro školní rok
2016/17 osmileté maturitní studium
Obor: Gymnázium
(kapacita 30 míst)
www.gymtan.cz
Pro žáky z 9.tříd pro školní rok
2016/17 čtyřleté maturitní studium
Obor: Obchodní akademie
(kapacita 30 míst)
Obor: Gymnázium
(kapacita 14-16 míst)
www.gymtan.cz

POKLIDNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ JARA VŠEM
ČTENÁŘŮM
ZPRAVODAJE.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
ZÁSADY OCHRANNÉ
LHŮTY NA POUŽITÍ MASA
Z PŘELÉČENÉ ZVĚŘE
Dne 13.a 14.2.2016 proběhlo v honitbě
Zásada nařízené přeléčení zvěře proti vnitřním parazitům, které je každoročně prováděno současně v celém kraji. Do krmelců
byly podány granule s léčivem, po jejichž
konzumaci zvěří se nesmí používat maso
ulovené, případně sražené zvěře v následujících termínech: zvěř černá (divočáci)
od 13.2.2016 do 28.2.2016, zvěř srnčí, jelení,
mufloní, od 13.2.2016 do 13.3.2016. Před
konzumací masa divočáků v kterékoli době
musí být veterinou provedeno vyšetření
daného kusu na trichinelózu (svalovce). Při
výskytu tohoto parazita v těle zvěře hrozí
při nedostatečné tepelné úpravě (např.při
uzení) přenos na člověka se smrtelnými
následky. Používejte proto zvěřinu pouze
od prověřených dodavatelů.
Ing. M.Bohdal,
jednatel MS Zásada

FCC Liberec, s.r.o.

PODĚKOVÁNÍ

ASA Liberec s.r.o.
mění

ÚM ZÁSADA
DĚKUJEME FK ZÁSADA
ZA ROZVOZ KOMPOSTÉRŮ.

svůj obchodní název
na FCC Liberec,s.r.o.
Sběrné nádoby budou obecním
zaměstnancem v průběhu měsíce
přelepeny novým logem.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

od 1.2.2016

Změna v režimu vyvážení 14 denních
popelnic:
zelená nádoba - sudý týden
hnědá nádoba - lichý týden

děkuje Ing. Petru Pavlatovi
za sponzorování parkovací plochy před
místní sokolovnou v částce 49 600,- Kč,
která slouží jako jedinná otočka v obci a
také jako parkovací plocha.
Za TJ Sokol – Libuše Ducháčková
starostka Sokola
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