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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
právě jsme překročili polovinu letošního roku,
před námi je čas prázdnin a dovolených plný
odpočinku, nových zážitků. V první polovině
roku se nám podařilo dokončit rekonstrukci
bytu v č.p. 188 a umožnit tak mladé čtyřčlenné
rodině bydlet v bytě o něco větších rozměrů než
doposud. Také se podařilo dokončit rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice, která kvůli nepříznivému počasí musela být částečně odložena na
jarní měsíce.
Až budete číst zpravodaj, bude rekonstrukce
hřbitovní zdi, kterou se nám podařilo zrealizovat
především díky získání dotace, těsně před svým
dokončením.
Začali jsme také s opravou nevyhovujících suchých toalet u hřbitova. V loňském roce se podařilo vybudovat novou přípojku vody, a tak se
během léta budeme moci těšit na nové splachovací toalety a umyvadla. Kromě návštěvníků
hřbitova je budou moci využívat i občané navštěvující přilehlé dětské hřiště, které se koncem
srpna rozšíří o ﬁtness prvky. Další herní prvky
přibudou i na zahradu mateřské a základní školy
díky získané dotaci, o kterou jsme žádali v lednu
letošního roku.
Pro lepší ochranu majetku a dat byl v budově
obecního úřadu do kanceláří, všech garáží a archivu nainstalován bezpečnostní systém, který
je napojen na pult centrální ochrany.
Přes letní prázdniny plánujeme velkou rekonstrukci v mateřské škole. Generální změny se
dočká kuchyň, která bude vybavena moderní
linkou, novým sporákem a také konvektomatem. V plánu je i rekonstrukce dětských toalet a
šatniček, které jsou již delší dobu v nevyhovujícím stavu. Další části rekonstrukce suterénu by
se měla dočkat i naše základní škola. V základní
škole dojde od 1. 8. 2018 ke změně ve vedení
školy. Stávající paní ředitelku Mgr. Marii Navrátilovou vystřídá v její funkci nově zvolený ředitel
Mgr. Václav Horáček. Paní Navrátilové bych tímto chtěla poděkovat za její šestiletou práci v naší
základní škole. Její práce si velice vážím a přeji jí
v jejím novém zaměstnání hodně úspěchů.

Koncem léta se dočká i budova pošty nových
oken a dveří, které jsou stále ještě v části budovy staré a nevyhovující. V plánu oprav povrchů
místních komunikací máme pro letošní rok zažádáno o dotaci na dva úseky, a to směrem ke
hřišti a druhý úsek od pivovaru ke školce, kde
dojde současně i k rozšíření zatáčky nad mateřskou školou a zvětšení parkovací plochy pro
mateřskou školu. Po první nevydařené žádosti o
elektrické kompostéry na bioodpad do kuchyní
v mateřské a základní škole jsme podali novou
žádost, tentokrát z programu, který vypsal Liberecký kraj.
Nové autobusové zastávky, které mají vzniknout
ve středu obce a u školy, jsou ve fázi přípravy a
komunikace se zhotoviteli. Doufáme, že se jejich realizaci podaří také zvládnout během letních prázdnin. Věřím, že se nám podaří všechny
naplánované projekty zrealizovat a budeme mít
náš městys zase o něco hezčí. Přeji Vám krásné
léto plné sluníčka, pohody a odpočinku.
Andrea Princová
starostka

MUDr. Hruška
dovolená 9.7. - 20.7.2018

MUDr. Hniličková
dovolená 30.7. - 10.8.2018

NAROZENÍ OBČÁNCI
Michal Krupka
Michal Pavlata
Marek Vinš
Valentýna Havrdová
Vojtěch Pavlata
Miriam Kůrková
Narozeným občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky,
pohody, spokojenosti a pokroků v životě.
JUBILUJÍCÍ SPOLUOBČANÉ
Jaroslav Hušek (89)
Anna Vetlá (89)
Liduška Havlová (87)
Eva Kotyzová (85)
Jaroslava Hušková (80)
Iva Krupková (84)
Všem jubilujícím spoluobčanům srdečně gratulujeme a
přejeme především hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a elánu do dalších let.
Foto: Miroslav Princ
NAPOSLEDY JSME SE ROZLOUČILI
Jiřina Hodboďová
Marcela Hanzlíková
Miroslav Princ
Jaroslav Němec
Zdena Kostečková
Zarmouceným pozůstalým upřímnou soustrast.
Nepřejete-li si, aby bylo Vaše jméno či jméno
Vašeho blízkého zveřejněno ve společenské
kronice?
Kontaktujte ÚM Zásada telefonicky
na čísle 483 385 188 či osobně nebo elektronicky
e-mailem: starostka@zasada.cz,
sekretariát@zasada.cz
Naopak přejete-li si ve společenské kronice
zpravodaje zveřejnit významnou událost
(ať již v podobě jubilea, narození dítěte, výročí
svatby, blahopřání k životní události), využijte
výše zveřejněných kontaktů či e-mailu redakce
zasadskyzpravodaj@seznam.cz.
Pamatujte, zpravodaj vychází pouze
čtyřikrát ročně.
Uzávěrka zpravodaje 03/2018: 21.9.2018 (pátek)

18.9.2018 se uskuteční zájezd
na „Zahradu Čech“ v Litoměřicích.

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V březnu a květnu letošního roku přivítala paní
starostka Andrea Princová nejmladší občánky
naší obce. Děti z mateřské školy oživily slavnostní okamžik svým vystoupením. Ačkoliv
se děti z mateřinky vzorně připravily, v březnu
přivítaly pouze jedno miminko. Oproti tomu v
květnu byly přítomni všichni pozvaní občánci
– dík patří rodičům, kteří se dostavili. I pro děti
z mateřské školy byla hojná účast milým překvapením. Milé děti, mnohokrát děkujeme za
snahu a píli a krásné básničky a písničky.
Foto a text: Vendula Balatková

Emma Mašková s rodiči a děti z MŠ Zásada na březnovém vítání občánků.

Oproti březnovému vítání občánků byla v květnu účast hojná.
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Nejmladší občánci z jarních vítání občánků: Michal Krupka, Michal Pavlata, Marek Vinš, Valentýna Havrdová, Vojtěch Pavlata, Miriam Kůrková
a Emma Mašková.

MŠ Zásada po a při vystoupení v květnu.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V neděli 10.6.2018 se na místním fotbalovém
hřišti uskutečnilo 1. setkání seniorů s hudbou,
které zaštítil městys Zásada proplacením hudební produkce. K poslechu hrála hudební
skupina Žížeň, která sklidila přibližně od 40 zúčastněných potlesk za písničky různých žánrů
od country, popu, dechovky až po rock. Poděkování patří SK Zásada, který poskytl příjemné
posezení na venkovní terase a děvčatům, která
připravila malé občerstvení a zajistila odvoz
pro méně pohyblivé občany - jmenovitě Líbě
Ducháčkové, Heleně Hákové, Aleně Němcové,
Ivě Smetákové a manželům Lence a Radkovi
Němcovým. Protože se setkání vydařilo, plánuje se za předpokladu pěkného počasí další
podzimní.
Iva Smetáková
Fotoarchiv ÚM Zásada

SETKÁNÍ SE SENIORY
V DOMOVĚ
DŮCHODCŮ
VE VELKÝCH HAMRECH
Tradiční velikonoční setkání v Domově
důchodců ve Velkých Hamrech se konalo
opět v nové kavárně, která se stala místem
příjemných společných setkávání. S bývalými zásaďáky jsme společně zavzpomínali
a příjemně si popovídali. Těšíme se na další
společné setkání, třeba na jedné z mnoha
zajímavých akcí, které domov důchodců
pro své seniory připravuje.
Andrea Princová a Iva Smetáková
Fotoarchiv ÚM Zásada
WWW.Z ASADA.CZ
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NOVÝ DOMOV PRO SENIORY V ZÁSADĚ

Vizualizace nového domu.
Vážení spoluobčané,
na začátku působení současného zastupitelstva jsme se společnými silami zaměřili na zásadní věci, které by se v Zásadě měly realizovat.
Z tohoto, bez ohledu na různé politické či společenské názory, vznikl pracovní plán rozvoje
obce, o jehož vzniku jsme Vás kdysi dávno
také prostřednictvím zpravodaje informovali.
Zásadní věcí číslo jedna byla nutnost investovat do všech již nevyhovujících výplní otvorů budovy základní školy, jelikož právě těmi
docházelo ze 2/3 k únikům tepla z budovy,
navíc některá okna již byla svým stavem i nebezpečná. Další důležitou věcí bylo chybějící
multifunkční hřiště v obci. I zde, jak se dočtete
v jiném článku tohoto vydání, se věci pohnuly
k směrem realizaci a nevzdáváme ani projekt
druhého hřiště v lokalitě u základní školy. Pomineme-li „menší“ akce typu opravy hřbitovní
zdi, postupně místních komunikací a dalších,
které nás ještě v průběhu léta čekají, máme tu
jeden významný projekt, jehož příprava také
nespí, ale dlouho jsme Vás o něm podrobněji
neinformovali. Jedná se o řešení domu s pečovatelskou službou Zásada. V rámci jednání
zastupitelstva se řešily v úvodu dvě možnosti.
Zda jít cestou opravy současné budovy nebo
novostavby. Pokud se půjdete podívat na vnější a vnitřní stav současného objektu bývalého
DPS, dopracujete se asi ke stejnému závěru
jako zastupitelstvo, tudíž k cestě demolice současné budovy a stavbě nové. Pro tuto variantu
hovoří samozřejmě i fakt, že v rámci novostavby s použitím nových materiálů a technologií
dosáhneme stavby, která bude mnohem efektivnější, lépe dispozičně řešená a samozřejmě
bude i déle sloužit svému účelu.
Z různých řešení, návrhů nejenom v rámci zastupitelstva, ale i pracovních porad vzešel ﬁnální návrh, který bych Vám tímto příspěvkem rád
blíže představil. Záměrem návrhu bylo vytvořit
nový domov pro seniory v útulném, příjemném a domáckém prostředí bez bariér. Bytový dům pro seniory bude umístěn na stejné

04 | WWW.Z ASADA.CZ

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
parcele jako ten původní v docházkové vzdálenosti od centra obce. Je situován podélně s
příjezdovou komunikací, ke které přiléhá, tak
aby maximální plocha zbyla volná pro zahradu.
Hmota stavby vychází z tradičního venkovského tvarosloví. Ze strany ulice je dům přízemní
se sedlovou střechou, ze strany zahrady umožňuje výškové převýšení pozemku plnohodnotné využití podzemního podlaží, které navazuje
přímo na terén. Stavba má úzký obdélníkový
půdorys 8,7 x 21,1 m. Podzemní podlaží je ve
střední části rozšířené směrem do zahrady o
3 m. V domě je umístěno celkem 6 bytových
jednotek, společenská místnost a technické
zázemí. Každá z jednotek má svůj samostatný
vstup. Řešení vstupů je vždy přes závětří, které je společné pro 2 byty. V prvním nadzemním podlaží se nachází 4 bytové jednotky. Dva
prostřední byty jsou orientované směrem do
zahrady a jejich užitný prostor rozšiřuje terasa.
Každý z bytů obsahuje navíc malou místnost,
kterou je možné využít jako mini ložnici nebo
skladovací prostor. Dva krajní byty jsou orientovány směrem do ulice – ložnicí a předzahrádkou a směrem do zahrady - hlavní obytnou
místností s balkonovými okny. V podzemním
podlaží jsou umístěny 2 byty zařízené pro
handicapované osoby na vozíku. Společenská
místnost bude sloužit setkání obyvatel domu s
přáteli a příbuznými a zároveň obsahuje zázemí pro pečovatelskou službu. Výtvarné řešení
domu v sobě kombinuje tradiční prvky rodin-

ných domů a moderní přístup k architektuře.
Hmota stavby je jednoduchá – dlouhý úzký
obdélník se sedlovou střechou. Fasádu tvoří
modřínová prkna ve vertikálním kladení, která
částečně překrývají některá okna. Střešní plášť
je navržen z keramických tvarovek podobných
břidlici tmavě šedý s matným povrchem. Okna
a vstupní dveře jsou navržena dřevěná, modřínová v přírodním odstínu. Doplňkové prvky
jsou voleny v tmavší barvě matným povrchem.
Detailnější materiálové provedení se samozřejmě směrem k realizaci může měnit.
Autorem studie domu je ateliér architektů
Symbiosa z Jablonce nad Nisou. V současné
chvíli je připraven demoliční výměr na současnou budovu, demolici brzdí pouze přeložka
přípojky ČEZ. Z tohoto důvodu nedojde pravděpodobně k plánované demolici letos, ale až
na úvod příštího roku. Do té doby je plánováno
dokončení projekčních prací nového domu,
získání stavebního povolení a výběr dodavatele stavby, tak aby se se stavbou dalo započít
příští rok s plánovaným termínem dokončení
v roce 2020.
Závěrem se ještě zmíním o ﬁnancování projektu. Celý projekt v obci velikosti Zásady asi není
vhodné koncipovat jako dům pro seniory se
stálou zdravotní péčí, ale spíše jako komunitní
bydlení s terénní pečovatelskou službou. Dům,
kde budou mít možnost strávit stáří obyvatelé
Zásady v důstojných podmínkách a mít možnost trávit svůj volný čas se svými sousedy,
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vrstevníky, nebýt vyloučeni. Na dotační tituly
na podobně zaměřené projekty bohužel evropské peníze moc nemyslí tolik jako na jiná
odvětví. Existují národní dotace, dlouhodobě,
v podstatě celé volební období jsme se jimi zabývali, ale neustále jsme naráželi na významná
omezení, které celou věc komplikují. Mimo jiné
například omezení typu, že obyvatelé domu
nesmí vlastnit jiné nemovitosti, což v praxi znamená, že pokud chcete v domě bydlet, musíte
se zbavit svého majetku. Dále 20-ti letá udržitelnost projektu s maximální obsazeností a
kontrolou. Nikdo z nás moc nechce, abychom
tu po nás nechali 20-ti leté břemeno, a tudíž z
těchto především a z dalších důvodů jsme se
usnesli ﬁnancovat projekt z vlastních zdrojů.
Obec je v současné době ﬁnančně zdravá a v
rámci ﬁnanční rozvahy na další roky je s vyčleněním ﬁnancí počítáno tak, aby to neohrozilo
běžný chod obce.
Víte, že já osobně jsem dlouhodobě zastáncem dořešení tohoto projektu a zatím z něj
mám velkou radost a věřím, že se podaří, a to
je jedno komukoliv, jej v plánované podobě a
termínech dotáhnout. Myslím, že bude Zásadě
slušet.
Milan Kopal

Půdorys spodní podlaží

Situace

Půdorys horní podlaží

Řezy
WWW.Z ASADA.CZ
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CO NOVÉHO ŠKOLKO?

Zdá se Vám také, že čas utíká stále rychleji?
Před chvílí děti radostně vítaly každou novou
jarní kytičku, včelku nebo rozespalého čmeláka a najednou jsme skočili rovnýma nohama
do letního snění. Tak než tomu prázdninovému snění otevřeme vrátka naplno, pojďme se
poohlédnout, co nám ty uplynulé týdny a měsíce pro naše děti přichystaly.
V mrazivém únorovém dni si děti užívaly závody v ježdíkování, prožily pocit štěstí na
stupních vítězů a sladké medaile, které se jim
potom pohupovaly na krku byly bezva odměnou. Dalším radostným zážitkem byla pohádka s krásným názvem – Duhová. Přijel nám ji
zahrát pan Koula a opět nezklamal. Děti byly
nadšené a nejen ony. A protože pohádek není
nikdy dost, zajeli jsme se podívat za pohádkou
„ O Palečkovi“ do divadla v Železném Brodě. A
jako pohádek není nikdy dost, tak ani legrace
nesmí přijít zkrátka. Už tu máme karneval. Těch
krásných princezen a rytířů, kouzelníků a postav v super kostýmech. Tance a soutěží jsme
si užili naplno, pochutnali si na sladkých koblihách a pěkně naladěni jsme mohli povyprávět
zážitky maminkám.
Ale jak jsme zmínili na začátku, čas utíká a už tu
pomalu ťuká jaro na dvířka a s ním i naše tradiční velikonoční dílnička. Děti kuchtíci napekly spoustu perníkových vajíček, které si potom
spolu s rodiči a babičkami ozdobily sladkými
polevami, jarní chystání nebralo konce a kreativní maminky vyráběly jednu hezčí dekoraci
než druhou. Nesmíme opomenou zmínit velikonoční stopovanou, kterou děti s nadšením
doslova proletěly, a po splnění všech úkolů je
čekalo sladké překvapení.
A protože chystáme našim dětem zajímavé
zážitky, přijela k nám paní Sigitt s animačním
programem Zvyky a obyčeje cizích zemí. Projeli jsme s písničkou Anglií, Francií a Ruskem a
děti se mohly seznámit se zajímavostmi zvyků
našich bližších i vzdálenějších evropských sousedů.
Také kamarádi za základní školy na nás nezapomínají, a proto nás pozvali na projektový
den, hezky se o nás starali a pomohli nám při
výrobě pěkných velikonočních dekorací.
V březnu jsme s „kostičkami“ přivítali na Úřadu
městyse Zásada jedno miminko, pěkně jsme
mu zazpívali a zarecitovali a podle spokojené
tvářičky se mu určitě vystoupení starších kamarádů moc líbilo. V květnu jsme přivítali miminek šest.
V dubnu se celá naše školička vydala na výlet
do Detoi v Albrechticích, děti měly možnost
vidět při práci šikovné zaměstnance, kterým se
přímo pod rukama rodili malí dřevění krtečci a
ﬁgurky. Obdivovali jsme trpělivost a zručnost.
V květnu se k nám do MŠ přišli zapsat noví malincí kamarádi, na které se v září už moc těšíme
a doufáme, že u nás budou moc spokojení.
A květen je už také tradičně začátkem pla-
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veckého „umění“. Zabalili jsme plavky, osušky,
čepičky a hurá za vodním dobrodružstvím.
Stateční plaváčci pěkně poslouchali a snažili

se plnit všechny instrukce šikovných plavčic.
Bohužel nám ale plavecký výcvik skončil dříve
než měl. V jabloneckém bazénu vypukl požár,
a tak se další lekce nekonaly. Všem nám to bylo
moc líto, ale nezoufejme, léto bude za chvíli v
plném proudu a tak se naší šikovní vodníčci vyřádí a vypilují si plavecký styl v přírodě s rodiči
a kamarády. A protože ke konci školního roku
patří také shrnutí práce našich dětí, předvedli jsme rodičům, prarodičům a přátelům naší
školy všechno to, co jsme se během roku v
odpoledních aktivitách naučili. Děvčátka zatancovala břišní tance, chlapci vyzvali krásné
tanečnice v barevných sukničkách k tanci a
pěkně od podlahy předvedli, jak se tancují country tance. Pohádka o zajíčcích se líbila
nejen malým, ale i velkým divákům a kuchtíci v kuchařských čepicích pohostili své milé
vlastnoručně vyrobenými chlebíčky a koláčky.
Šikovní kutílci a výtvarníci vyrobili krásné koru-
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novační klenoty, namalovali naše vlajky a panorama Hradčan, které pak s pýchou ukazovali
rodičům. Pěkně strávené odpoledne se všem
líbilo a povedlo se.
V červnu jsme vyrazili na společný celodenní
výlet do Bedřichova. Mravenčí stezkou jsme
statečně vyšlapali na Královku. Cestou jsme
potkávali dřevěná zvířátka a dozvěděli se mnoho zajímavého o jejich životě. V restauraci nás
čekala svíčková s knedlíkem a po naplnění bříšek hurá na dětské hřiště. Vytrvalci, kteří měli
ještě dost energie, vyšlápli „pár“ schodů na
rozhlednu, pokochali se rozhledem po krásách
našich Jizerských hor. Po všem tom poznávání
a radování nastal čas k návratu. Seběhli jsme
k Hraběticím na parkoviště, tam nás čekal autobus, a tak nastupovat a sláva nazdar výletu!
A dalším vydařeným dnem byl hasičský den.
Společně jsme nacvičili, jak se zachovat při požáru, co dělat, koho přivolat. Pro děti jsme na
školní zahradě přichystali zábavné soutěžení
s hasičskou tématikou a za bezvadné splnění
všech úkolů byl velikou odměnou a velkým
překvapením „pravý“ hasičský vůz. Přijel přesně
načas, když jsme se „evakuovali“ a dokonce i se
sirénou! Děti byly nadšené a s chutí si vyzkoušely hasičskou přilbu, těžký žáruvzdorný kabát,
a když je pan hasič posadil za volant, to bylo
teprve něco! Kluci, a dokonce i holčičky pyšně
seděli a vzorně poslouchali, co jim pan hasič

vypráví.
Ale teď už se opět těšíme na velkou tradiční
akci – Jarmareček, napekli jsme koláčky, chystali stanoviště a těšili se na spoustu kamarádů,
kteří k nám zavítali. A nesmíme zapomenout
také na společné nocování s budoucími prvňáčky! Ale o tom všem až zase příště...
Krásné dny, plné sluníčka a pohody, letního
užívání a snění přejeme Vám všem, mějte se
krásně!
Bc. Šárka Šípošová
Foto z výletu a z hasičského dne:
Lenka Vacardová
Foto z prezentace kroužků:
Vendula Balatková
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XVI. Všesokolský
slet 2018
V prvním červencovém týdnu,
1. - 6. 7. 2018, se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet. Od
předchozích sletů se v jednom
momentu bude lišit – připomene i 100. výročí vzniku našeho novodobého státu a stává se součástí
oﬁciálních celostátních oslav tohoto výročí.
Stane se tak i holdem těm sokolským generacím, které stály u zrodu československých legií
v době 1. světové války, bojovaly v ní za vznik
samostatného státu a krátce po jeho vzniku
chránily se zbraní v ruce jeho území.
I když XVI. všesokolský slet vrcholí počátkem
léta 2018 na stadionu v Praze, už od podzimu
2017 se koná řada sletových akcí, předsletových a sletových soutěží, od května 2018 se
pak konají desítky regionálních sletů po celé
republice.
Text převzaný z oﬁciálních stránek zdroj: https://slet.sokol.eu/xvi-vsesokolsky-slet-2018/

ZÁSADSKÉ DĚTI ZAZÁŘILY NEJEN BARVOU, ALE I VÝKONEM
V rámci regionálních sletů se i naše sokolské
děti zapojily do krajského sletu, který se konal
9 - 10.6. 2018 v Turnově na Městském stadionu
Ludvíka Daňka. Od loňského roku jsme pilně
trénovali každý čtvrtek od 16. hodin sestavu

Noty. Jednalo se o jednu z 11 skladeb, které se
cvičily po celé republice. Atmosféra na stadionu byla úžasná, a i když nám naše župa zapomněla objednat dresy, vše jsme zvládli a velmi
děkujeme za výpomoc jednotám v Alšovicích

a Huntířově. Největší poděkování patří také
dětem a rodičům, že s námi celý sletový den
absolvovali. Těšíme se na další společné akce.
Za cvičení s dětmi Tereza Kadečková
Foto: Vendula Balatková

CO NOVÉHO V SOKOLOVNĚ?
Hned od začátku dubna, po skončení divadelní sezóny, jsme začali s rekonstrukcí prostor
našeho loutkového divadla. Vybourali jsme
otvor pro nové jeviště mezi stávajícím hledištěm a bývalou promítací kabinou. V této menší
místnosti jsme vybudovali nové zvýšené pó-

dium z dřevěných trámů a desek. Vymalovali
jsme všechny tyto horní místnosti a objednali
výměnu 2 oken a balkonových dveří za plastová. Výměna by měla být, jak doufáme, do začátku prázdnin hotová.
Všechny práce byly opět prováděny zcela bez

nároků na odměnu ve volném čase našich členů. Nejvíce hodin, a to zatím kolem třiceti, odpracovali Ing. Petr Pavlata, Ing. Jan Červenka a
MUDr. Zdeněk Hnilička.
Ing. Pavlata vykonal všechny zednické práce,
MUDr. Hnilička spolu s Ing. Luďkem Kadeč-
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kou nařezali a vytvořili z trámů a desek nové
pódium. Na škrábání, penetraci a vymalování
prostor se podílelo více lidí, manželé Hniličkovi, Ing. Červenka, Daniel Hejduk, manželé Kořenští, Mgr. Eva Marková,Michal Těhník a další.
Loutkoherci a loutkoherečky pak provedli
hrubý úklid prostor divadla i zbytku sokolovny. Těšíme se, že naše přebudované divadélko
předvedeme hned na začátku podzimní hrací

sezóny. Tím, že jsem zvětšili prostor o bývalou
promítací kabinu, bude možné zadní část hlediště používat jako místo pro občerstvení o
přestávkách, čímž se vyloučí pobyt diváků na
studených chodbách a schodišti.
Další naše aktivita se týkala vytvoření nového
„hracího stánku“, ve kterém budeme vystupovat při akcích mimo sokolovnu. Konstrukci
nám zdarma svařil pan Josef Faltinek,zakoupili
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jsme a nechali ušít na něj látku, Lenka Bendáková stánek dotvořila veselou oponou a dalšími zdobnými detajly. Tento stánek by měl
již fungovat letos o pouti při hraní u zásadské
kaple. Všem dobrovolníkům i dalším pomocníkům tímto velice děkujeme a prosíme, zachovejte nám přízeň.
MUDr. Jana Hniličková
Fotoarchiv TJ Sokol Zásada

S PROKŮPKEM ZA MĚSTEM

V rámci projektu „s Prokůpkem za městem“
jsme se snažili letos vyhovět přáním, abychom
hráli nejen v naší sokolovně, ale abychom vyjeli i do okolních vesnic a měst. Proto jsme od
podzimu loňského roku začali pracovat na
přenosném stánku, který byl dokončen začátkem května. V novém stánku jsme odehráli po-
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hádku o Mlsném drakovi, aneb Lež má krátké
nohy 5.5. 2018 v Železném Brodě na Bělišti v
rámci akce „Zpátky v Čase“. Dále budeme hrát
23.6.2018 stejnou pohádku pro publikum v
Plavech v místním Envirocentru při dětském
dnu. Nakonec jsme velmi poctěni, že budeme
moci zahrát 6.10.2018 na velmi populární akci
na Jizerce „Slavnosti Víly Izeríny“, kde strávíme
celý den a odehrajeme 3 představení.
Na vystoupení loutkového divadla Prokůpek
se v naší obci můžete těšit o zásadské pouti
(Legenda o sv. Prokopu) a na Perličkových slavnostech 25.8. ( s novou pohádkou Princezna a
kominík).
Foto a text: Tereza Kadečková

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
STARŠÍ PŘÍPRAVKY 2007 A MLADŠÍ

Po zimní přestávce, kterou jsme zakončili vítězstvím na halovém turnaji na Smržovce, jsme
7.4. začali jarní sezónu ve Velkých Hamrech.
Toto kolo jsme vyhráli a zdá se, že se nám i
klukům zimní příprava povedla, protože zatím
kromě jedné výjimky v každém odehraném
kole jsme se vždy umístili do třetího místa a
bojujeme o to, abychom na konci sezóny slavili
úspěch v podobě umístění na stupínku vítězů.
Vzhledem k tomu, že kluci přistupují k zápasům
zodpovědně a poctivě, věříme, že medailovým
umístěním budou odměněni. Předposlední
10. kolo odehrajeme poprvé na jaře doma a
závěrečné 11. kolo, ve kterém se utká všech 10
týmů navzájem, odehrajeme také na domácím
hřišti. Po odehrání tohoto kola bude vyhlášeno
konečné pořadí a budou předány diplomy pro
všechny týmy společně s poháry pro první tři.
Věříme, že za píli a snahu jeden z pohárů obdrží i naši kluci.
Také jsme se zúčastnili okresního kola „McDonald´s Cupu“. Letos jsme nebyli tak úspěšní
jako loni, i když v mladší kategorii (1. - 3. třída)
nám postup unikl o vlásek. Starší kategorie (4.
- 6. třída) byla pro nás těžší v tom, že tuto kategorii jsme pro malý počet fotbalistů z vyšších
tříd odehráli i s těmi mladšími a hra na polo-

vinu hřiště byla
pro ně velmi
náročná. I přes
tento
věkový
hendikep jsme
všechny zápasy odehráli se
ctí a je potřeba
být na všechny
kluky za jejich
podané výkony
pyšní. Někteří
v tomto týdnu
totiž odehráli i s
okresní soutěží
během šesti dnů
330 minut čistého času, což někteří odstonali.
Všem je potřeba
za tuto účast poděkovat.
Také jsme byli
pozváni na oslavy výročí Nadace Preciosy
Ornely a Slovanu Liberec. Kluci při této oslavě měli možnost okusit atmosféru ligového
fotbalu. Věnovali se jim profesionální trenéři
liberecké mládeže. Vysvětlovali jim, jak mají
trénovat, a poté si jejich rady vyzkoušeli na ligovém trávníku, kde si pak zahráli i fotbal, prošli si zázemí proﬁfotbalistů (šatny, posilovnu..
atd.). Poté jsme se odebrali do prostoru vedle
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stadionu, kde byly pro kluky připraveny různé
soutěže, které postupně plnili. Bylo to velmi
krásné odpoledne plné sportu a her. Na závěr
každý z kluků obdržel šálu Slovanu Liberec,
mnoho dárkových předmětů a pro klub fotbalové míče, se kterými hrajeme i trénujeme.
Jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit,
a určitě za všechny kluky i rodiče můžu říct, že
se nám to všem velmi líbilo.
Jako vždy bych chtěl na závěr poděkovat klukům za jejich výdrž a přístup k tréninkům i k
zápasům. Máte respekt všech nás trenérů a určitě i rodičů.
A co chytáme? Od 27.8. do 31.8. budeme pořádat soustředění v areálu SK Zásada, jelikož by
několik starších fotbalistů už letos na podzim
nemělo kde hrát v přípravkách a na mladší žáky
nemáme dost hráčů. Proto jsme se spojili jsme
se Smržovkou, která má ten samý problém.
Takže po několika letech budeme mít i více
kategorií, a to mladší žáky a starší přípravku –
ročníky 2008 – 2009 a mladší. Toto soustředění
bude sloužit hlavně k tomu, aby se tým mladších žáků poznal a sehrál. Věříme všichni, že
toto spojení bude fungovat. Je na čase si vážit
všech těch kluků a dnes i holek, kteří se místo
sezení u počítačů, mobilů a tabletů chtějí potit
na trénincích a zápasech a vytvářet jim podmínky k tomu, aby je sport (v našem případě
fotbal) bavil, hráli ho s láskou a radostí, která k
tomu patří.
Tomáš Trýb
Fotoarchiv SK Zásada: Halový fotbal
Smržovka a zásadská fotbalová budoucnost na návštěvě ve Slovanu Liberec

11. KOLO STARŠÍCH PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2007 A MLADŠÍCH ZÁSADA
V neděli 17.6. jsme odehráli poslední kolo
okresní soutěže starších přípravek 2007 a
mladších. Tohoto kola se zúčastnilo všech 10

mužstev. Každý z týmů odehrál 108 minut čistého času. Po ﬁasku z minulého týdne zapojili všechny své síly a v tomto kole naši mladí

fotbalisté dokázali všem, kteří se na ně přišli
podívat, jak jsou dobří a fotbal umí. Postupně
jsme se utkali s 9 týmy a z toho 7krát vyhráli,
1 remizovali a jen jednou prohráli s vítězem
tohoto kola s týmem FK Lučany. Všem klukům
patří velké uznání a dík za předvedené výkony
nejen během tohoto kola ale i za celou sezónu. Tato neděle (17.6.) pro ně byla dvojnásobně „stříbrná“, protože nejen dnes ale i celkově
obsadili druhé místo v okrese, což je ohromný
úspěch jak pro ně tak i pro rodiče a trenéry.
Za celou sezónu vám, kluci, moc děkujeme. V
zápase Zásada – Smržovka nastoupil ve 12. minutě nejmladší hráč z okresu v dresu SK Zásada
Adam Trýb (ročník 2013) a završil svůj debut
gólem na 10:0 pro Zásadu.
T. Trýb, P. Vrbata, R. Němec
Fotoarchiv SK Zásada
WWW.Z ASADA.CZ
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1.

Zásada

3:0

Rádlo + Kok.

(Vrbata, Krupka, Zurčín)

2.

Zásada

2:2

Hodkovice

(Vrbata, Zurčín)

3.

Zásada

2:1

Jablonec

(Princ, Tiler)

4.

Zásada

2:1

Jablonec dívky

(Tiler, Tiler)

5.

Zásada

1:3

Lučany

(Tiler)

6.

Zásada

10:0

Smržovka

(Vrbata, Trýb F., Vrbata,Trýb F., Pulíček, Pulíček, Zurčín, Zurčín, Trýb Adam)

7.

Zásada

2:1

Ž.Brod

(Zurčín, Krupka)

8.

Zásada

3:0

Mšeno

(Zurčín, Tiler, Krupka)

9.

Zásada

2:1

V.Hamry

(Princ, Zurčín)

Sezóna 2017 – 2018 starších přípravek
ročníku 2007 a mladších
– konečné pořadí po 18. kole
1. FK Železný Brod
2. SK Zásada
3. FK Lučany
4. FK Hodkovice
5. FK Rádlo – Kokonín
6. Velké Hamry
7. FK Jablonec
8. FK Jablonec dívky
9. FK Smržovka
10. FK Tanvald

Poděkování od hráčů, trenérů, rodičů a dalších:
Děkujeme všem, kteří se na tomto senzačním úspěchu podíleli.
STARŠÍ ŽÁCI VELKÉ HAMRY-ZÁSADA U15
Skončila nám první sezóna starších žáků v krajském přeboru. Nutno podotknout,
že věkový rozdíl byl opět znát, ale cíl, který jsem si dal před sezónou byl splněn.
Nechceme říkat, že jsme nekoukali na výsledky zápasů, ale prvořadým úkolem
bylo dát dohromady partu kluků, kteří budou pravidelně hrát a trénovat. I když to
trénování bylo složitější s ohledem na kluky ročník 2003, kteří trénovali s mladší
dorostem ve Velkých Hamrech. Myslíme, že i zápasy hlavně v druhé polovině sezóny byly velice vydařené, a to je to proč to vlastně děláme a máme z předvedené
hry radost. Teď nás čeká volno až do konce července, kdy opět začne příprava na
novou sezónu ve spojení Pěnčína, Desné, Smržovky,Velkých Hamrů a Zásady.
Děti prostě nejsou, takže děláme, co se dá. Opět budeme hrát krajský přebor a
pokud vše dobře dopadne, tak domácí zápasy na hřišti v Zásadě.
Trenéři: Petr Fišer, Pavel Erlebach
Fotoarchiv SK Zásada

MLADŠÍ ŽÁCI FK JABLONEC U11
Za zmínku ještě patří i poděkování chlapcům z FK Jablonec U11, bez kterých bychom utkaní starších žáků vůbec nehráli. Podmínkou pro účast v Krajské soutěži je
mít jeden tým starších a dva týmy mladších žáků.
Jejich zápasy se hrály vždy po nás a je potřeba říct, že jejich výkony šly zápas od
zápasu vzhůru. V příští sezóně už s námi hrát nebudou, ale nahradí je mladší žáci
Desné a Velkých Hamrů.
Všem přejeme krásné léto,dětem skvělé prázdniny a věříme,že se opět uvidíme na
podzim při našich utkáních v Zásadě.
Trenéři: Jiří Svatoň, Michal Zámečník, Richard Křemen,
Lukáš Kostka, Kateřina Hošicová
Fotoarchiv: Trenéři mladších žáků FK Jablonec U11
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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
jedním z hlavních úkolů, které jsme si dlouhodobě v Zásadě stanovili, je postavit v obci
multifunkční hřiště, jelikož je to věc, která do
obce velikosti Zásady patří. V tomto volebním
období jsme podali několik žádostí o dotaci,
jelikož ﬁnancovat celou akci 100% z obecního či spolkového rozpočtu je zátěží poměrně
značnou. Pro obec jsme společně s Milanem
Kopalem ml. vypracovali projekt oploceného
osvětleného multifunkčního hřiště o velikosti
40x20 m, které bylo umístěno na obecní pozemek za MZŠ Zásada. Na daný záměr jsme
získali i stavební povolení, jelikož bylo nutné
v rámci žádosti o dotaci. Tuto žádost jsme podali jako městys již dvakrát v rámci dotačního
programu na Ministerstvo pro místní rozvoj. V
tomto programu byla možnost čerpání dotace
v poměru 70% dotace a 30% spoluúčast obce.
Bohužel v obou případech jsme zůstali tzv.
pod čarou. Nutno uvést, že v obou případech
byla naše žádost shledána ve všech směrech
administrativně a projektově jako správná, ale
bohužel k ﬁnančnímu objemu a obrovskému
počtu žádostí v rámci celé republiky se na nás
zatím nedostalo. Hřiště o téměř totožných parametrech jsme naprojektovali i v rámci areálu
SK Zásada. Zde jsme také žádali o dotaci v předešlém období a to hned třikrát, ovšem tentokrát na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. A teď důležité krátké vysvětlení, proč
tento postup. Hřiště v areálu SK Zásada mělo
v rámci bodového hodnocení žádosti o dotaci
mnohem větší šanci na úspěch v případě, že
žádal sportovní oddíl. Tento dotační program
byl také nastaven v mnohem horším procentuálním ﬁnancování a to v poměru dotace
60% a spoluﬁnancování v hodnotě 40 %. Navíc
pokud by žádal městys, musely by se převést
pozemky z SK Zásada na městys. Proto se zvolil postup, že na Ministerstvo pro místní rozvoj
žádala obec a na Ministerstvu školství (MŠMT)
žádal SK Zásada. Důležité ovšem je, že SK Zásada se svou třetí žádostí o dotaci uspěl! A proto
již začátkem června začaly práce na výstavbě
multifunkčního hřiště ve spodní části areálu.
Společně s hřištěm dojde i k rekonstrukci části
šaten. Jedná se o zázemí dnešních šaten hostů
včetně kompletní rekonstrukce sprch a sociálního zařízení. I na tuto záležitost bylo nutno
zpracovat projekt „za 5 minut dvanáct“. Dle zadání dotace bylo v bodovém systému vhodné
realizovat nejenom hřiště, ale i rekonstrukci
zázemí ve sportovním areálu. To možná také
rozhodlo o získání dotace a důležité získané
2 body nás posunuli do oblasti velké skupiny spolků, u kterých ministerstvo doporučuje
uvedený projekt ﬁnancovat. Za to patří velké
díky Milanu Kopalovi ml. a Vladimíru Blažkovi,
kteří za jednu noc dokázali připravit projekt
včetně rozpočtu. To ovšem ještě nebyla konečná výhra a bylo nutné doložit velkou hromadu
dokladů a dalších potvrzení (bezdlužnost z FU,
stavební povolení k uvedené stavbě včetně
všech vyjádření, plán využití hřiště a další doklady). A to stále ještě nebylo deﬁnitivně papírově potvrzené, zda dotaci získáme. V dalším
kole bylo nutno několikrát navštívit MŠMT v
Praze a řešit další požadavky, udělat předběžné výběrové řízení na dodavatele. V rámci něj
bylo osloveno 8 společností z celé ČR, kteří

měli certiﬁkaci a schopnost dle stavebního
projektu realizovat jak multifunkční hřiště, tak
rekonstrukci zázemí. Musím říct, že bylo nutno
několikrát osobně navštívit několik společností
po celé ČR a probrat všechny požadavky dle
původního projektu, který byl zaslán na ministerstvo, zda jsou schopni a v jaké kvalitě a v
jakém termínu daný projekt realizovat. Díky
přísným požadavkům a termínům bylo do výběrového řízení pozváno pět společností, které
podaly nabídku. Nutno také uvést, že se jedná
o hřiště, kde bude možno hrát nejenom malý
fotbal, ale i nohejbal, tenis, volejbal, ﬂorbal a v
zimě také lední hokej. Tato kompletní aktivita a
velké časové nasazení bylo nutné pro průběh
a šanci na úspěch projektu, ale jistota rozhodnutí, že dotaci dostaneme, byla stále otevřená
a my byli stále ve velkém očekávání, zda vše
dopadne a podaří se dotáhnout do úspěšného
konce. A pak se stala ta věc, že jsem byl opět
pozván do Prahy na ministerstvo a tam mi dne
30. 5. 2018 bylo oznámeno, že SK Zásada dotace byla přidělena! Neumíte si představit, co
to bylo za vnitřní radost, výhru a úlevu po tak
dlouhé době věc dotáhnout do konce. Odstupem času samozřejmě velká radost opadla a
přišla realita. Bylo nutno s vítěznou společností
podepsat smlouvu o zahájení díla a koordinovat další procesy. Vítězná společnost Český
trávník má sídlo v Českých Budějovicích a tak
bylo opět na řadě další cestování po ČR. Při
dalších návštěvách a jednáních s dodavatelem
bylo nutné předat papírově staveniště a do 10
dnů vítězná společnost zahájila práce. A to ještě stále není vše. Momentálně je velice důležité
zajistit ﬁnancování a peníze na 40% spoluúčast
projektu z naší strany (dnes jsou dočasně ﬁnance zajištěny hlavním partnerem zásadské
kopané). Sám vím, jak je složité od partnerů

poshánět ﬁnance na chod oddílu a tato záležitost je ještě mnohem složitější. Pohybujeme
se v oblasti v řádech několika milionů korun,
které je potřeba díky sponzorům a partnerům
doﬁnancovat na uvedenou spoluúčast z naší
strany. To znamená, že se rozjíždí další kolečko
žádosti o podporu a ﬁnancování. Vím, že je to
trochu šílenství, ale zvolit jiný postup a čekat,
až budeme mít ﬁnance v SK Zásada na spoluﬁnancování, tak asi není nikdy reálné o dotaci
podobného rozsahu žádat. V tomto projektu
bylo ze strany městyse pouze nutné zaštítění
a souhlas se záměrem, ﬁnanční účast není žádná. Jelikož má, co se členů týká, SK Zásada výrazné zastoupení v zastupitelstvu obce, chtěl
jsem právě touto cestou vysvětlit, jak celá záležitost kolem multifunkčních hřišť probíhala a
probíhá. Nebylo záměrem preferovat hřiště do
areálu SK, pouze se, jak jsem výše zmínil, využilo všech možných cest k získání dotace. Zároveň jsem se Vám snažil popsat, o jak náročný a
několikastupňový proces se v případě velikosti
naší obce a našeho sportovního oddílu jedná.
Nemámena to úřednický aparát , ale záleží na
jedincích, kteří jsou schopni se do daného procesu pustit a hodně mu nejenom časově obětovat. Realizace multifunkčního hřiště v areálu
SK Zásada ovšem neznamená, že v lokalitě u
MZŠ nebudeme o hřiště usilovat dál. Jakmile
se opět vhodný dotační titul objeví, podáme
žádost znovu. Nic to nemění i na tom, že hřiště v areálu SK Zásada bude od svého otevření,
které je plánováno již na letošní srpen, sloužit
zdarma nejenom členům SK Zásada, ale všem
zásadským a také školce, škole k výuce tělesné
výchovy. A z toho máme velkou radost.
Předseda SK Zásada Miroslav Princ
Foto: SK Zásada

WWW.Z ASADA.CZ

| 11

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
CIRKUS V ZÁSADĚ

Po několika letech zavítal do naší obce cirkus. K
vidění byli klauni, akrobati, poníci, cvičení psi a
spousta dalších lákadel nejen pro děti. Věříme,
že ti kteří cirkus navštívili, si to opravdu užili.
Andrea Princová
Foto: Jan Princ
BESEDA
Ve čtvrtek 29. 4. proběhla pod krytým sezením

na hřišti beseda s Davidem Pabiškou. David je
motocyklový závodník z Liberce. Jedenáctkrát
startoval na Rallye Dakar a jako zatím jediný
český závodník vždy závod dokončil.
Foto a text:
Andrea Princová
PIVOVAR KLÁŠTER
Zájezd do pivovaru Klášter byl odměnou
všem, kteří se snaží zdarma ve svých volných
dnech pomáhat při akcích a brigádách chodu
SK Zásada. Po příjezdu do pivovaru všechny
návštěvníky přivítala milá průvodkyně, která
všechny zasvětila do tajemství celého procesu
výroby piva. Po prohlídce pivovaru následovalo malé překvapení v podobě ochutnávky
neﬁltrovaného nepasterovaného piva přímo
z tanků ve sklepení pivovaru. Po příjezdu do
nedaleké hospůdky, kde bylo připraveno malé
občerstvení a promítání fotograﬁí z vybraných
brigád a akcií, nechybělo poděkování všem
zúčastněným a plánovalo se, co nového se v
areálu ještě vybuduje.
Andrea Princová
Fotoarchiv SK Zásada
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V tradičním průvodu v čele s čarodějnicí, který se každoročně schází na náměstíčku se za
doprovodu hudby, masek a hasičského auta ze
sousední Hutě, vyráží před dvacátou hodinou
směrem k fotbalovému hřišti. Opět nechyběla
dobrá nálada a ani v letošním roce nebyla nouze o krásné masky. Všechny děti, které přinesly
obrázek, byly jako každý rok odměněny malým
dárečkem. Počasí bylo v noci ještě poměrně
chladné, ale to nevadilo dětem ani dospělým a
tak se při diskotéce mnozí vydrželi bavit až do
pozdních nočních hodin nebo se jen tak ohřívali u dohořívající hranice. Překvapením především pro děti byl po setmění krásný ohňostroj.
Všechny namalované obrázky čarodějnic byly
vystaveny v areálu SK Zásada. Těšíme se na další ročník.
Foto a text: Andrea Princová
DĚTSKÝ DEN NA ZÁSADSKÉM HŘIŠTI
Dětský den, který se konal v areálu SK Zásada
navštívilo 110 dětí. Na krásně upraveném trávníku si děti mohly projít 14 soutěžních stanovišť. Mezi ty nejoblíbenější patřila třeba střelba ze vzduchovky, chůze na chůdách, lovení
rybiček, jízda na koloběžce, skákání v pytli a
spousta dalších zábavných disciplín. Celé odpoledne provázelo krásné počasí a pro malé
děti byl největším lákadlem skákací hrad, který
pro dětský den zdarma zapůjčil pan Fichtner,
majitel společnosti TFnet. Do areálu se také
podařilo převézt zmrzlinářský stroj pana Jakubičky ze sousedního Jílového, a tak si všichni
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návštěvníci mohli pochutnat na vynikající točené zmrzlině. Děti mohly ochutnat pravou
italskou bábovku, zaskákat si na trampolíně

nebo zahrát ping-pong či volejbal. O sportovní
vyžití nebyla v areálu nouze. Chceme poděkovat všem sponzorům za jejich podporu a také
všem, kteří přišli pomáhat na jednotlivá stanoviště a k občerstvení. Sobotní odpoledne si užili nejen děti, ale i dospělí.
Foto a text: Andrea Princová

ROZTANČENÉ KOČKY
Zásadské kočky zatančily na dětském dni v
neděli 3.6.2018. Kočky se snažily a vystoupení
se jim povedlo. Závěr školního roku 2017-2018
zakončily procházkou do Držkova,kde si v pekařství Jan Mašek pochutnaly na dobrotách.
Všem kočkám patří velké poděkování za celoroční práci, přeji všem krásné léto.
Helena Háková
Foto: Andrea Princová

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
FOTBAL DOSPĚLÝCH V SK ZÁSADA
Jarní sezónu začal tým dospělých na prvním
místě tabulky okresního přeboru. Z kraje sezóny jsme dohrávali 3 utkání základní části,
kde jsme hráli v přímém souboji s Rychnovem
o první místo a tedy jistý postup do vyšších
soutěží. Bohužel v tomto utkání se projevil náš
dlouhodobý nešvar a to je nestálá hráčská základna a tak nás k rozhodujícímu utkání odjelo 11 s jediným náhradníkem, který byl navíc
zdravotně indisponován. Utkání jsme bohužel
prohráli 4:2 a propadli se tak na 2. místo. Dále
byla nalosována nadstavbová část, kterou hrajeme nyní. Již nyní je jisté, že sezónu skončíme
na druhém místě a budeme bohužel čekat na
novou strukturu soutěží, která určí, zda postupuje z okresní soutěže pouze jeden nebo více

týmů. Příští rok slavíme 100 let od založení SK, a
tak by jistě bylo hezké oslavit toto výročí účastí
ve vyšší soutěži, ale bohužel musíme čekat na
“vyšší moc”. Na druhou stranu je otázkou, zda
bychom se současným kádrem měli kvalitu na
hru ve vyšší soutěži.
Přístup hráčů se v poslední době lehce zlepšil
a na utkání se nás schází dostatek, ale bohužel
pryč jsou časy, kdy se jednalo o kolektivní sport
se vším všudy a absence byla spíše výjimkou.
Dnes si řada hráčů chodí “občas kopnout”, což
je pro kolektivní sport velmi málo.
Proto nás těší, že se do týmu vrátil Vojta Šimánek a Luboš Kalous a v brance aktivně chytá
ještě dorostenec Karel Línek. Poděkování patří
všem stálým hráčům i krajánkům, kteří chodí

O MISTRA MARIÁŠNICKÉHO
Tradiční akcí v našem areálu byl 3.3.2018 turnaj O mistra mariášnického - memoriál Josefa
Růžičky. Akce se zúčastnilo tradičně 16 hráčů
(dáno kapacitními možnostmi a způsobem
losování) a několik přihlížejících, kteří mlčky
sledovali hráče této hry, která vyžaduje zkušenosti, dobrou paměť a taktiku.
Letošním mistrem se stal Jiří Šulc, před Václavem Lubasem a Zdeňkem Markem. Atmosféra
byla jako vždy pohodová, přispěla k ní i Jana

Růžičková svojí tradiční polévkou na posilnění. Akce skončila pozdě večer, kdy i po vyhlášení výsledků část hráčů pokračovala v hraní.
Naopak někteří z účastníků využili příležitosti
popovídat si se soupeři o životě, protože se
potkávají pouze na této akci. A to je pro nás
příjemným motorem, proč takové akce pořádat - aby se lidé mohli setkávat a popovídat si.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada
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na zápasy a tréninky pravidelně. Díky i trenérovi týmu Petru Fišerovi a Vítkovi Lhotovi za práci
kolem týmu. Závěrem velké poděkování všem,
kdo se starají o přípravu hřiště, sekání, provoz
občerstvení a uzení klobás v době utkání.
Možná pár poznámek na konec k údržbě hřiště: každoroční dávka hnojiva představuje investici necelých 30.000,-, letos jsme zakoupili
lehce použitý proﬁ traktůrek pro kvalitní sekání
za 80.000,-, v době vegetace je nutné sekání
trávy 3x týdně, což obnáší 3x2,5 hodiny času, k
tomu vždy na jaře a v průběhu roku dochází k
provzdušnění, válcování a samozřejmě kropení
plochy - je toho opravdu hodně, ale náš trávník
je v okrese jeden z nejkrásnějších i přes vysokou zátěž častým hraním.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada: Zásada - Rychnov

UTKÁNÍ DOROSTŮ
FK JABLONEC
Kromě utkání našich žáků a dospělých se v
areálu SK hrají utkání dorostů FK Jablonec,
a to kategorií U16 a U18. Tyto týmy přináší
do areálu kopanou v úrovni republikových
soutěží, a tak k nám do areálu zavítají i týmy
z Loun, Litoměřic, Ústí a dalších měst. Celkem se u nás odehrálo 12 utkání dorostenecké ligy. I zde je nutno zajistit chod areálu
a občerstvení, a tak díky všem za pomoc a
doufáme, že si příznivci kopané při těchto
utkáních přijdou na své a mají příležitost vidět velmi kvalitní kopanou.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada

ROCKOVÁ NOC

Při jedné z návštěv areálu SK Zásada přišel Lukáš Zurčín s myšlenkou uspořádat se svojí kapelou a některými dalšími spřízněnými tělesy posezení s rockovou muzikou. A tak se zrodila akce Rocková noc, která proběhla 19.5. v krytém sezení. Postupně
se při hraní vystřídaly kapely John Silver, The Broken Dam a Perseid. Akce se zúčastnilo téměř 100 účastníků a užili si nejen
rockovou muziku, ale i pivo, klobásky a steaky, které k této hudbě určitě patří. Byla to jedna z mála příležitostí, kdy jsme
mohli zásadské rodáky slyšet v akci, a tak jsme rádi, že se tato akce uskutečnila. Děkujeme Lukášovi za iniciativu (i kytarové
vystoupení) a oddílu za prostor a obsluhu.
Petr Růžička
WWW.Z ASADA.CZ
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ONDRA LETOS POPRVÉ MEZI DOSPĚLÝMI

Vstup do soutěžní motocyklové sezóny 2018
provázely u Šikolů velké změny, a to zejména
přestupem do vyšší objemové třídy. Původní
motocykl zastoupil zcela nový, větší od stejného rakouského výrobce KTM nyní s obsahem 85ccm. Se změnou motocyklu souvisel
i v Ondrových dvanácti letech nutný přestup
mezi velké juniory a dospělé a vyřízení národní
licence jezdce pro terénní závody. S koncem
sezóny 2017 až do jara 2018 Ondra absolvoval zimní fyzickou přípravu a to 3-4 x v týdnu.
Přestup do vyšší objemové třídy, kde pravidelně startují proﬁ závodníci z celé ČR, obnášel i
změnu délky jednotlivých závodů, kde místo
dřívějších 20 minut pro jednotlivé rozjížďky se
ve třídě 85ccm časy závodů pohybují v hodinách a to pro Crosscountry a maratóny 3 hodiny a Endurosprinty od 2 do 4 hodin. Jedná se o
největší skok mezi výkonnostními kubatůrami.
Během jara bylo nutné v rámci všech tréninků
nasbírat zkušenosti s novou technikou, a tak
první ostrý start byl odložen až na měsíc duben. Ze strany táty mladého závodníka byla
trochu obava o možné zranění, ale Ondra se
s přestupem mezi dospělé vyrovnal nad očekávání dobře.
Premiéru na ostrém závodě s novým motocyklem absolvoval na Oﬀroadmaratonu 2018
v Jihlavě, kde odstartoval v ranních hodinách
mezi 152 motocykly ve třídě Junior Open – bez
rozdílu obsahu motocyklu. Více jak po hodině
závodění dokončil s pětaosmdesátkou na čtvrtém místě, kdy první byl jezdec na čtyřdobé
250ccm, druhý byl na motocyklu s obsahem
125ccm a teprve na třetím byl motocykl s obsahem 85ccm. Odpoledne i přes fyzické vyčerpání z prvního závodu nastoupil k dalšímu, a to

ve třídě Junior mladší, kde vybojoval 5. místo
absolutně.
Dalším letošním závodem byl pod záštitou Autoklubu České republiky ( AČR ) dne 28. dubna
v Bílině pořádané Mezinárodní mistrovství ČR v
Endurosprintu, kde v rámci přípravného podniku pro juniory Ondra s přehledem vyhrál obě
rozjížďky.
KTM Endurocrosscountry ( KTM ECC ) v datu 6.
května přivítala lokalita Kozákova s účastí přes
160 jezdců. Po startu nedělního závodu vyjížděl Ondra ze startu na druhé pozici. Nezkušenost s kamenitým terénem si však vybrala svojí
daň ošklivým pádem, kde v druhém kole musel s velkými bolestmi odstavit motocykl poblíž
sanitního vozu, kde mu byly zaﬁxovány a roztokem znecitlivěny dva prsty levé ruky. Po ošetření již nešla obléci rukavice, ale i přes to závod
kvaliﬁkováním dokončil na šestém místě.
Pokračování seriálu Mezinárodního mistrovství
ČR v Endurosprintu AČR ve dnech 12.-13. května přivítala obec Dolní Hradiště okres Plzeň

sever. V rámci přípravného podniku byla trať
situovaná na odkloněném travnatém povrchu,
na kterém to Ondrovi opravdu jde. Po startu se
chvíli držel na druhém místě, ale již při nájezdu
do druhého kola vedl startovní pole, kde svůj
náskok stupňoval až do odmávnutí šachovnicovým praporem. Ve druhé jízdě již před sebe
nikoho nepustil a s obrovským náskokem vyhrál formou start cíl.
Závody Oﬀroadmaratonu 2018 se s dalším
závodem 19. května přesunul do Janovic nad
Úhlavou. Zde Ondra absolvoval opět dva samostatné závody. V dopoledním závodě po 80
minutách mezi 130 motocykly ve třídě Junior
Open obsadil čtvrté místo, kdy ze třetího místa
ho odsunula až chyba při tankování paliva, které probíhá v servisní zóně depa. U rychlotankovacího zařízení prasklo hrdlo plenění benzínu
a to spadlo v několika kusech do palivové nádrže, kde bránilo průtoku vysokooktanového
benzínu do karburátoru. Přes marnou snahu ze
strany táty poškození odstranit, Ondra po několika minutách vyrazil opět na trať, kde pouze
s částečným výkonem motocyklu dojel na již
zmíněném čtvrtém místě. V odpoledním závodě, po opravě palivového systému, v kubatuře
mladší Junior v oblacích prachu, který pokrýval
celou 4 km trať, vybojoval 3. místo absolutně s
pouhou ztrátou 1,4s na druhého jezdce.
Předposlední díl mezinárodního mistrovství ČR
v Endurosprintu AČR 2018 se konal 2. června v
motocrossovém areálu Úštěk poblíž Litoměřic.
Jako i v předchozích závodech se díky velkému
suchu závodníci prodírali v oblacích prachu za
velmi vysokých teplot, místy nebylo prakticky
vidět na trať a tak celý den docházelo k nebezpečným pádům. Tento podnik Ondra opět
vyhrál. V prvním závodě měl sice nebezpečný
pád, který se tentokrát obešel pouze s velkými pohmožděninami, ale i tak si první místo
udržel a ve druhém závodě vyhrál opět formou start – cíl. Díky třem letošním vítězstvím v
Endurosprintu AČR měl „tzv. našlápnuto“ získat
absolutní prvenství.
V sobotu 9. června proběhl poslední díl Mezinárodního mistrovství ČR v Endurosprintu AČR
poblíž Plzně. Ondra opět vyhrál a stal se tak absolutním vítězem ve své třídě pro rok 2018. Ze
všech uvedených závodů probíhaly pravidelné
reportáže na ČT 4 Sport v pořadu Auto-Moto
revue, kde byla i o zásadském juniorovi zmínka a několikrát byl v samostatném záběru i s
komentářem.
Miroslav Samek
Foto: Ondřej Šikola
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ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
PÁR SLOV O AKCÍCH SPOLKU BONSAI
Na naší činnosti během jarních měsíců se podepsalo řádění různých nemocí. To se nevyhnulo ani mé osobě, a proto musely být naše
aktivity značně ztlumeny. Nicméně jsme se i z
této situace oklepali.

rychle střídaly. Jako první nastoupila Markéta
Brožová v kategorii kata jednotlivců, ve které
soutěžili všichni tři naši závodníci. Svým výkonem obsadila druhé místo. Po ní nastoupila
Mahulenka. V prvním kole prohrála. Ve druhé

V sobotu 12.5.2018 pořádala naše federace v
Praze 19. ročník Poháru TKF Sensei Rachmy Soebajo. Na této akci se z našeho spolku Bonsai
zúčastnili spolu se mnou další tři závodníci –
Markéta Brožová, Matyáš Benešovský a jeho
sestra Mahulena. Závody se konaly ve sportovní hale TJ Kobylisy. Závody probíhaly na třech
zápasištích, a proto se jednotlivé kategorie

při o třetí místo zvítězila a získala bronzovou
medaili. Poslední nastoupil Matyáš. Ten vyhrál
první kolo a ve druhém ﬁnálovém nestačil na
mnohem silnějšího soupeře. Druhé místo si
právem zasloužil. Po skončení závodů jsme
měli ještě čas do odjezdu autobusu, a tak jsme
zašli na oběd a potom do centra Prahy. Prošli
jsme se po náplavce u Vltavy mezi kotvícími
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parníky, zašli si na zmrzlinu a potom se přesunuli na Černý Most a domů.
V pátek 25. května 2018 jsme v tělocvičně ZŠ v
Zásadě uspořádali další z řady seminářů umění Hanbo – jutsu – boj s krátkou holí. Časově
jsme to vyřešili spojením pátečních tréninků
pro začátečníky i pokročilé, takže začátek byl
v 17.30 hodin. Seminář byl rozdělený celkem
na tři bloky s krátkými přestávkami. Pro děti z
náboru to bylo poprvé, kdy si mohli vyzkoušet
boj s krátkou holí. Celkem se této akce zúčastnilo šestnáct lidí. Během rozcvičky se studentíci učili držet hůl v různých pozicích a v pohybu.
Během nácviku úhybů při obraně se využily
již osvědčené pet lahve, které nahradily hole a
při útoku to s nimi tolik nebolelo. Během semináře se procvičovaly i techniky, které jsme si
mohli již dříve vyzkoušet v rámci podzimního
semináře Ju – jutsu vedeného p. Petrášem. Čas
neúprosně utíkal, a než by se kdo nadál, bylo
tu půl deváté a s ním konec tohoto semináře.
Tím jsou naše jarní aktivity vyčerpány. Čeká nás

ještě poslední trénink jako rozloučení s dalším
rokem našeho působení při Základní škole v
Zásadě a letní akce, ale o těch až příště.
Miroslav Dušek
Foto: 19. ročník Poháru TKF Sensei Rachmy
Soebajo v Praze a ze semináře Hanbo –
jutsu v Zásadě: Miroslav Dušek

JÓGA
Cvičení jógy na zásadském úřadě navštěvujeme
pravidelně již 5 let. Kromě příležitosti setkat se
s ostatními cvičenkami nám všem jóga přináší
příjemné protažení těla, posílení svalů a zklidnění mysli. Zvláštní zkušeností všechny víme, že to
není pouhá fráze, ale konstatování faktu, který
pociťujeme samy na sobě. Proto týden co týden
opouštíme svoje domácí povinnosti a necháme se pod vedením příjemného hlasu Terezy
Štefancové, podbarveného relaxační hudbou,
dovést ke cvikům, o kterých se nám na začátku
hodiny ani nezdá. Určitě touto cestou mohu poděkovat za všechny cvičenky Terce za její obětavost a ochotu se nám věnovat.
Jana Matěchová
Již pátým rokem se jako skupinka zásadských
žen scházíme kvůli cvičení jógy. Původní nápad, díky kterému jsme se daly dohromady,
byl, že budeme cvičit přímo v Zásadě, nebudeme muset nikam dojíždět, budeme to mít blízko, budou moci cvičit i maminky na mateřské
dovolené a aspoň se jednou za týden uvidíme
a i popovídáme si. Asi nikdo nečekal, že nám to
vydrží tak dlouho a že nás to bude pořád bavit.
Jóga je velmi tvárné cvičení, může se cvičit v
pomalém nebo naopak v rychlejším tempu,
důraz je kladen na práci s dechem. Učí nás vnímat vlastní tělo a pracovat s ním. Jóga pomáhá

od bolestí zad, pomáhá tvarovat postavu, odbourává stres. Lze říci, že může být částečnou
rehabilitací, díky níž se každá z nás snaží zklidnit. Každá hodina je zakončena krátkou relaxací, jež napomáhá udržovat čistou a klidnou
mysl, tříbí koncentraci a díky níž si dokážeme
lépe uvědomit samy sebe.
Jsem moc ráda za milý a příjemný kolektiv, za
to, že se na cvičení vždy těšíme a bereme ho
jako hodinu, kterou si samy sobě věnujeme.
Musím poděkovat všem zásadským jogínkám
za jejich cvičení, perfektní přístup a poctivost
ve cvičení. Díky za energii, kterou tomu dáváte,
za dobrou náladu, které je plná místnost během cvičení. Velké poděkování patří také paní
starostce Andree Princové zejména za poskytnutí prostoru pro cvičení.
Scházíme se každé úterý od 18h v prvním patře na úřadě městysu Zásada (místnost, kde
probíhá např. vítání občánků). V případě zájmu
o cvičení kontaktujte t. č. 605 733 294.
Rozloučím se po jogínsku slovem „Namasté“,
což v doslovném překladu znamená „kloním se
tobě“ a v józe symbolizuje gesto uznání jedné
duše duši druhé.
Foto a text:
Bc. Tereza Štefancová
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HISTORIE PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ZÁSADĚ – ČLÁNEK NA POKRAČOVÁNÍ
V minulých číslech zpravodaje jste se dočetli o první školce sídlící v sokolovně, o školce v budově obecné školy či o výstavbě samostatné budovy
mateřské školy a o počátcích jejího užívání. V tomto čísle shrneme 80. a 90. léta minulého století a v čísle následujícím se se školkou podíváme až do
současnosti.

LÉTA OSMDESÁTÁ

V roce 1982 odchází do penze ředitelka Božena Rydvalová, která v následujících letech
vypomáhala jako zástup za nemocné učitelky

(či učitelky na mateřské dovolené). Novou ředitelkou se stává Eva Kotyzová, na místo učitelky
nastupuje Marie Zurčínová, která učila v mateřské škole v Huti. Evidenci stravování vedla
Miluše Matoušková. Ve školním roce 1983-84
zastupují za Janu Jeriovou Božena Rydvalová
a později Jana Nejedlová z Pelechova a za školnici vypomáhá Maruška Balatková.
Mateřskou školu v Zásadě navštěvovaly kromě
místních dětí také děti z Držkova, Loužnice,
Radčic, Huti a Jílového. V osmdesátých letech
mateřskou školu navštěvovalo průměrně 55
dětí.
V červenci 1985 je řízením školy byla pověřená
Lidmila Mlejnková. Ve školním roce 1985–86

nastupuje nová učitelka Martina Hübnerová
z Držkova, kterou později ji zastupuje Blanka
Šůsová. V následujícím školním roce na pozici
učitelky nastupuje Eva Janatová (Neťuková), za
nemocné učitelky opět supluje Božena Rydvalová. Do kuchyně místo Marie Červenkové nastupuje Vítězslava Svárovská. Ve školním roce
1987-88 opět dochází k personálním změnám.
Od prosince 1987 supluje za Evou Neťukovou
Božena Rydvalová a o prázdninách vypomáhá
učitelka Jaroslava Danielová (ZŠ Zásada). V následujícím školním roce přichází na místo Evy
Rydvalové učitelka Libuše Dolenská z Hrubé
Horky.

Fotoarchiv MŠ Zásada: Budova MŠ Zásada. Foto dětí, školní rok 1980 – 81 vlevo oddělení větších dětí, vpravo oddělení mladších dětí.

LÉTA DEVADESÁTÁ

V listopadu 1991 odchází ředitelka Lidmila
Mlejnková. Konkurzním řízením se novou ředitelkou mateřské školy stává Marie Zurčínová,
která od roku 1982 učí na zdejší mateřské škole
a od roku 1985 je zástupkyní ředitelky MŠ. Do
kolektivu se vrací Eva Rydvalová. V roce 1992
vystřídala Janu Jeriovou Libuše Janošíková, na
jaře zde pak přechodně pracovala Šárka Štěpničková, v létě v rámci praxe Pavla Nováková.
Pracovní místo v kuchyni po paní Svárovské
přebírá Věra Žloutková. Pozici vedoucí stravování přebírá Lidmila Mlejková. Dochází rovněž
ke změnám na pracovních pozicích uklízeček.
Novými posilami po úmrtí stále usměvavé Věry
Šimůnkové jsou Zuzana Pleštilová a Miroslava

Fotoarchiv MŠ Zásada: Školní rok 1991 – 1992.
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Řebíčková, po níž úklid přebírá Jiřina Šulcová.
Na podzim v roce 1992 ředitelka mateřské
školy po dohodě se zaměstnanci a se zřizovatelem požádala o změnu právní formy. Tuto
změnu umožňoval zákon ČNR č. 564/90 Sb. O
státní správě a samosprávě ve školství. Mateřská škola v Zásadě jako první mateřská škola v
okrese získala k 1.12.1992 právní subjektivitu.
Tato změna přinesla mateřské škole spoustu
povinností, ale také samostatnost a nezávislost
na školském úřadě, který sídlil v Jablonci nad
Nisou.
Ve školním roce 1995 v oddělení mladších dětí
pracuje L.Janošíková a D.Němcová, v oddělení starších dětí M. Zurčínová, E. Neťuková a na
úvazek 0,5 L.Mlejnková. V následujícím období

dochází k výraznému úbytku dětí. V mateřské
škole pracují pouze dvě učitelky: Neťuková a
Němcová spolu s ředitelkou. Úvazky v kuchyni
se rovněž zkracují a vedoucí stravování jeVěra
Žloutková. O úklid se stará školnice J.Šimůnková s paní Jiřinou Šulcovou. K další změně
dochází i v následujícím školním roce 1997-98,
kdy do penze odchází kuchařka Anna Vetlá, na
její místo nastupuje Ivana Lubasová. Ve školním roce 1999-2000 vypomáhá v MŠ učitelka
Janošíková, kuchařku Ivanu Lubasovou zastupuje Anna Kozlovská a za Jaroslavu Šimůnkovou uklízí Jiřina Šulcová.
Použito záznamů kroniky MŠ Zásada.
Vendula Balatková, Marie Zurčínová

Zaměstnanci MŠ Zásada s dětmi (rok 1993).
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NOVINOVÝ VÝSTŘIZEK Z LISTOPADU 1997:

Mateřská škola v Zásadě bojovala o zachování své existence, kdy se obec dostala do finančního propadu a chyběly peníze na vytápění budovy
mateřské školy.

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ – NA POKRAČOVÁNÍ
VINCENC CEE
Druhý deﬁnitivní řídící učitel zásadské školy se
narodil 11.9.1854 ve Zlaté Olešnici u Vysokého.
Po ukončení obecné školy roku 1868 přestoupil do nižší reálné školy v Mladé Boleslavi. Po
ukončení přijal místo výpomocného podučitele na obecné dvoutřídní škole v Bozkově,
kde působil od 1.2.1872 do 31.7.1874. Toho
roku vstoupil do I. ročníku učitelského ústavu
v Jičíně. 22.7.1878 nabyl vysvědčení učitelské
způsobilosti a byl ustanoven deﬁnitivním podučitelem na obecné škole ve Stružinci, kde
působil 5 roků. 1.9.1883 se stal prozatímním
řídícím učitelem dvoutřídní školy ve Veselé a
30.4.1884 místo s deﬁnitivní platností obdržel.
Ve Veselé působil do 1.3.1896. Na vlastní žádost se stal deﬁnitivním řídícím učitelem trojtřídní školy v Zásadě.
ŠKOLNÍ ROK 1896 – 1897
Školní rok začal ve středu 16.9.1896 slavnostními bohoslužbami v držkovském chrámu
Páně. Následující den byli žáci rozděleni do
tříd a oddělení a byl jim vyložen kázeňský řád
(ve třídách vyvěšený). Školní rok byl ukončen
31.7.1897 mší v Držkově.
Tohoto školního roku byly 4.10.1896 slouženy
bohoslužby k jmeninám Jeho Veličenstva císaře pána. Dne 19.11.1896 se bohoslužeb konaných k příležitosti jmenin císařovny Alžběty
zdejší mládež nemohla účastnit vzhledem k
listopadové epidemii planých neštovic.
V tomto školním roce vyučoval náboženství
držkovský kaplan Michal Boch. Celkem za tímto účelem vykonal do zásadné školy 87 cest. U
zpovědi byla zásadská mládež dvakrát (v květnu a v červenci). O dnech křížových se mládež
i s učiteli účastnila procesí – jednou se školami
okolními, podruhé v obci zdejší. Po dosavadním učiteli Šimonovi, který se stal počátkem
školního roku správcem školy v Rudolfovicích,
převzal místo mladší učitel ze Sytové Josef Jodas.
JOSEF JODAS
Učitel Jodas se narodil 26.11.1866 v Dolní Sytové, kde navštěvoval obecnou školu, po níž na-

vštěvoval obecnou školu v Loukově a obecnou
školu v Semilech. Poté navštěvoval nižší reálku
v Jičíně (1883 – 87). Do roku 1889 působil jako
zatímní podučitel v Bělé, dále v letech 1889 –
90 jako zatímní učitel a od roku 1890 – 96 jako
deﬁnitivní podučitel v Dolní Sytové. Roku 1896
se na základě své žádosti stal učitelem trojtřídní školy v Zásadě.
ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ
A STAVEBNÍ ÚPRAVY
Vyučovací pomůcky byly uchovávány v nevhodných podmínkách tmavé komůrky půdy,
kde trpěly zimou či vedrem a útoky molů.
Správce školy upozornil na tento nedostatek.
Pro kabinet byly vykázány dvě místnůstky (bývalý pokojík podučitele a místo, kde byly dříve
záchodky). Pro cenné pomůcky byla pořízena
prostorná skříň v ceně 60 zlatých. Rovněž byl
postaven a natřen dřevěný plot před školou.
ŠKOLNÍ NÁVŠTĚVY A DARY ŠKOLE
Dne 14.5. navštívil školu inspektor Kamenický.
Místní školní dozorce navštívil školu čtyřikrát.
C.k. okres.školní rada darovala škole 30 hláskovacích obrazů pana Schustra, model parního
stroje a mapu Evropy. Po žádosti správce školy
obec darovala 5 zlatých a pan Krejčík (kolář ze
Zásady) věnoval 2 zlaté a 50 krejcarů na žákovskou knihovnu jako poděkování za účast školní
mládeže na pohřbu dcery (žákyně III.třídy zásadské školy). Vzhledem k onemocnění učitele Jodase se od 22. Do 27.6. vyučovalo polodenně. Ve školní knihovně bylo učiněno 1920
výpůjček k soukromé četbě. Počet zapsaných
dětí v tomto školním roce 247, z toho přijato
224. Stav dětí na konci školního roku 192. Všichni žáci byli římsko – katolického náboženství.
NADACE MARIE ŠOURKOVÉ
Z úroků nadace bylo poděleno oděvem a obuví v roce 1896 41 chudých žáků. V roce 1897 31
hodných a chudých školních dítek. Obec sama
chudou školní mládež v ničem nepodporovala. Chudé děti byly pro pořádek podporovány
třídními učiteli.

LÁSKA K VLASTI
O velikonočních svátcích 18. a 19.4. sehrála
školní mládež zásadské školy s výjimečným
svolením c.k. okresní školní rady dětskou divadelní hru „Láska k vlasti“. Čistý výnos 46 zlatých
36 krejcarů byl věnován na školní pomůcky.¨
ŠKOLNÍ ROK 1897 – 98
Školní rok byl zahájen ve čtvrtek 16.9. a ukončen v sobotu 30.7. samozřejmě se všemi tehdejšími náležitostmi – služby boží v chrámu
Páně v Držkově, čtení školního řádu. I tento rok
byly slaveny narozeniny císaře a císařovny bohoslužbou v kostele v Držkově.
ÚMRTÍ JEJÍHO VELIČENSTVA
CÍSAŘOVNY ALŽBĚTY
První den školního roku 1898 – 99 byl spojen
s velkým říšským smutkem. Při cestě do ženevského přístavu byla 10.9.1898 italským anarchistou napadena císařovna. Luigy Lucheni
ukončil její život bodnutím pilníkem - nástroj
pronikl hrudí do hloubky 8,5 cm (zlomil čtvrté
žebro, pronikl mezižeberním prostorem, prorazil dolní okraj plicního laloku a zasáhl levou
část srdeční komory). Jako blesk se šířila tato
smutná zpráva celou říší. Každá korporace (jakožto i jednotlivec) vzdávala domu panovníka
svůj truchlící hold. Protože v den pohřbu 17.9.
nebylo možné sloužiti smuteční služby za císařovnu, stalo se po vůli farního úřadu v Držkově
tomu tak 20.9.1898. (K doplnění informací posloužila Wikipedie.)
Vendula Balatková
Zdroj: Školní kronika školy
zásadské 1810 - 1904
Do následujícího čísla zpravodaje se připravuje článek o škole ve Zbytkách. Vlastníte jakékoliv úryvky, zápisky, obrázky či
fotografe týkající se školy ve Zbytkách,
které by byly vhodné k doplnění a rozšíření
článku?
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Budoucím prvňáčkům přejeme, aby je touha po vzdělání provázela celý život a učení je pro ně vždy zajímavou hrou plnou krásných zážitků.
(Foto: MŠ Zásada)

TJ Sokol Zásada: „Putování z pohádky do pohádky“ pořádal zásadský
sokol 1.6.2018. Další dětský den proběhl ve Zbytkách u Staré školy
10.6.2018. (Foto: TJ Sokol Zásada)

Obyvatelé našeho městysu a žáci místní školy využili pozvánky senátora Jaroslava Zemana a 21.6.2018 navštvili senát.
(Foto: ÚM Zásada)

rozloučení s 9.třídou
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