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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, po krásné zimě plné sněhu, mrazu a sluníčka se nám pomalu začíná probouzet jaro. Sněhové pokrývky bylo po celou
zimu hodně, ale myslím si, že až na několik drobných zádrhelů, se nám podařilo s přívaly sněhu
vypořádat docela dobře. Obecní komunikace
a chodníky byly po většinu času upravené. Rádi
bychom v příštím roce zimní údržbu ještě zkvalitnili nákupem nové techniky, která by zrychlila
a usnadnila údržbu chodníků a parkovišť.
V polovině února začaly práce na stavbě nové
čekárny na autobusové zastávce u školy směrem do obce. Do všech čekáren jsou umístěné
nové uzamykatelné nástěnky na jízdní řády, aby
nedocházelo k jejich ničení a často i k nečitelnosti. Doufáme, že nebudou středem pozornosti vandalů, ale poslouží občanům při lepší orientaci a vyhledávání autobusových spojů.
Projekt na přestavbu a vybavení nové přírodovědné učebny v naší základní škole, který jsme
podávali do 1. výzvy MAS Rozvoj Tanvaldska IROP-Infrastruktura pro vzdělávání, byl doporučen k ﬁnancování, což nás posunulo zase o kousek blíž ke schválení dotace. Přes zimní období

se podařilo nachystat žádost o dotaci na nové
multifunkční hřiště u školy, kterou jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj. Společně
s místostarostou jsme zpracovali podklady pro
žádost o dotaci na nový povrch místní komunikace „u kaštanů“ a pracujeme na projektu
prodloužení vodovodu k novým stavebním
parcelám, které vznikly v lokalitě pod Preciosou.
V jarním období se i naše vodárna dočká nových oken a vstupních dveří. Podařilo se za provozu vymalovat kanceláře a přilehlé prostory
v budově úřadu a v polovině března proběhne
malování v prostorách pošty. Na sekretariátu našeho úřadu se objevila nová tvář. Do důchodu
na vlastní žádost odchází paní Iva Smetáková
a na její místo byla po výběrovém řízení přijata
paní Linda Černá.
Asi největším projektem, který před námi stojí,
je domov pro seniory. Jeho přípravě věnujeme
hodně času, aby stavba, která vznikne na místě
bývalého domu s pečovatelskou službou, byla
co možná nejlépe přizpůsobená danému využití. Věřím, že všechny připravované akce budou
probíhat bez komplikací a společně si užijeme
krásné jarní dny.
Andrea Princová, starostka

PODĚKOVÁNÍ
Jménem svým i jménem všech pracovníků městysu Zásada bych chtěla
poděkovat paní Ivě Smetákové za její perfektně odvedenou devítiletou
práci na sekretariátu Městyse Zásada.
Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu, odpočinku, pohody a dobré nálady.
Bohužel ani naší nové
autobusové čekárně
se vandalství nevyhnulo.
Děkujeme
panu Pavlu Udatnému
z Loužnice za její opravu,
kterou provedl
pro městys zdarma.

Nepřejete-li si, aby bylo Vaše jméno či jméno Vašeho blízkého zveřejněno ve společenské
kronice? Kontaktujte ÚM Zásada telefonicky na čísle 483 385 188 či osobně nebo elektronicky
e-mailem: starostka@zasada.cz, sekretariat@zasada.cz .
Naopak přejete-li si ve společenské kronice zpravodaje zveřejnit významnou událost (ať již
v podobě jubilea, narození dítěte, výročí svatby, blahopřání k životní události), využijte výše
zveřejněných kontaktů či e-mailu redakce.
Mimořádné krátké příspěvky či doplnění textu článku lze po včasné dohodě (do uzávěrky)
dodat o něco později. Kontakt: zasadskyzpravodaj@seznam.cz. Pamatujte, zpravodaj vychází
pouze čtyřikrát ročně.
Dodržujte včasné dodání příspěvků, aby nedošlo k pozdnímu vydání zpravodaje.
Uzávěrka zpravodaje číslo 02/2019: pátek 14.6.2019

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
NAROZENÍ OBČÁNCI
Radovan Ervín Tecl
Dominik Horna
Isabela Lhotová
Narozeným občánkům přejeme hodně štěstí,
zdraví, lásky, pohody, spokojenosti
a pokroků v životě.
JUBILUJÍCÍ SPOLUOBČANÉ
Olga Malcová (93)
Hana Vurmová (89)
Jaruška Šourková (88)
Kurt Kubát (84)
Šindelářová Marie (82)
Jůnová Jindřiška (81)
Nicol - Sara - Johnson - Tomes (80)
Miloslav Mach (75)
Rudolf Krupka (75)
Miloslava Boučková (90)
Božena Kopalová (86)
Karel Fišera (75)
Věra Havlová (75)
Všem jubilujícím spoluobčanům
srdečně gratulujeme
a přejeme především hodně štěstí, zdraví, pohody,
spokojenosti a elánu do dalších let.
NAPOSLEDY JSME SE ROZLOUČILI
Jaroslav Hušek
Vetlá Anna
Věnceslava Postulová
Vanda Muzsková
Josef Šilhán
Iva Jandejsková
Josef Němec
Radim Lhota
Helena Abrahamová
Přemysl Holub
Jindřich Dohelský
Zarmouceným pozůstalým upřímnou soustrast.
ZVONĚNÍ PŘI ÚMRTÍ
Tomáš Farkaš 777 052 876
Petr Jareš 608 521 960
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PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY
V posledním předvánočním týdnu jsme s paní
starostkou navštívily Domov důchodců ve
Velkých Hamrech, kde se dvakrát ročně setkáváme s bývalými občany Zásady. Setkání pro-

běhlo v nově vybudované kavárně, kde jsme
přítomným předali drobné dárky a připravili
občerstvení společně s personálem domova.
Se všemi jsme si pěkně popovídali o novinkách

v Zásadě. Další setkání proběhne před Velikonocemi.
Iva Smetáková
Fotoarchiv ÚM Zásada

ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
V čase adventu jsme uspořádali zájezd na vánoční trhy do Drážďan. Připojili se k nám i občané okolních vesnic, a tak se podařilo naplnit celý
autobus. Vánoční atmosféru si všichni užili za světla i po setmění, kdy
byly trhy nádherně nasvícené. Tradiční pochoutky a spousta krásných
výrobků láká každoročně velké množství návštěvníků. Drážďany i Sasko
mají svůj speciﬁcký způsob zahajování vánočních trhů, a tím není rozsvícení vánočního stromu, ale roztočení velké vánoční krušnohorské
pyramidy. O druhé adventní sobotě se koná oblíbená Štolová slavnost,
která každoročně přivítá desetitisíce lidí a mezi nimi i tisíce návštěvníků
z Česka. Striezelmarkt má už pátým rokem svou vlastní měnu. Štrýclový
tolar si můžete vyměnit ve vánočním turistickém infocentru přímo na
Altmarktu. Tolary platí u všech 233 prodejců na Striezelmarktu ve stejné
hodnotě jako euro. Ale tolary jsou výhodnější, jelikož za jedenáct tolarů
zaplatíte v infocentru pouze deset euro! Navíc můžete při platbě použít
platební kartu. Nejstarší německý vánoční trh drážďanský Striezelmarkt
měl letos 584 let. Jednu z hlavních atrakcí a oblíbený fotomotiv vánočního trhu představuje 14,61 m vysoká krušnohorská stupňová pyramida.
Štrýcl (německy Striezel), adventní pečivo a předchůdce dnešní pravé
drážďanské štoly »Dresdner Christstollen«, dal trhu jeho jméno již v pozdním středověku. Budeme rádi, pokud nám pošlete typy na další krásné
vánoční trhy, které by bylo pěkné navštívit.
Foto a text: Andrea Princová

NOVOROČNÍ ZÁJEZD NA OHŇOSTROJ DO TURNOVA
Ani letos nechyběl zájezd na
ohňostroj do Turnova, kterým
každoročně vítáme příchod nového roku. Počasí nám přálo, a tak
příjemná procházka kolem stánků
s dobrotami, moderovaný program a novoroční atmosféra potěšily snad všechny nadšence, kteří
se s námi do Turnova vydali.
Nádherný ohňostroj obdivovali
dospělí i děti. Veliké poděkování
za ochotu a spolupráci patří panu
Pavlu Adamičkovi z autoškoly
Novotný.

Foto a text: Andrea Princová
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ADVENTNÍ KONCERT ZÁSADA – ZBYTKY 2018
V sobotu odpoledne 8.12.2018 se uskutečnil
ve Zbytkách již 12. ročník adventního koncertu ve Staré škole pod patronací ÚM Zásada. Koncert byl zahájen v 16 hod paní Libuší
Ducháčkovou (paní Ducháčková tuto tradici adventních koncertů ve Zbytkách zahájila
před 12 lety ve funkci starostky ). Tento rok zajišťoval program pěvecký soubor Izerina z Centra sociálních služeb města Jablonec n/N pod
vedením Romana Hampachera. V dřívějších letech byl koncert realizován především hudebními nástroji s účastí houslového koncertního
mistra p. A.Smrtky – Zbytkováka – Vérchováka,
jak sám sebe nazývá.
Několik informací k pěveckému souboru Izerina. Pěvecký soubor Izerina vznikl počátkem
roku 2014 z aktivních zájemců o zpěv v seniorském věku v Jablonci n/N. Základ samozřejmě
tvoří zpěv, ale k podbarvení tam je i několik
hudebních nástrojů. Od svého vzniku měl ten-

to soubor již desítky koncertů v jabloneckém
a libereckém okresu - v kostelích, domovech
důchodců, školách a p. . V současné době má
tento soubor cca 30 členů .
Ve Zbytkách program Izeriny sestával – vzhledem k adventnímu času – hlavně z vánočních
písní a koled. Byla tam však také jedna specialita, kdy se několik skupin zpěváků (zpěvaček)
překřikovalo různými vánočními koledami, to
mělo ukázat atmosféru vánočních (jarmarečních) trhů, které vlastně s původním smyslem
vánočních svátků mají málo společného, (původním smyslem měla být rodinná pohoda,
radost, rozjímání), nyní je to čistě byznys. Zpěv
doplnil průvodním slovem pastor a zároveň
vedoucí souboru p. Roman Hampacher. Průvodní slovo se neslo ve smyslu Vánoc – narození Ježíška, příchod 3. mudrců- králů a předání
darů novorozenému Ježíškovi (myrta, kadidlo,
zlato). Dary symbolizovaly duchovní hodnoty,

PRVNÍ POMOC DĚTEM „OD MÁMY PRO MÁMY“

Kdo je autorka knihy První pomoc dětem „od
mámy pro mámy“? Někteří ji známe osobně,
ale jiné ne, proto bych Lenku ráda představila
všem.
Lenka Havrdová, DiS. je v Zásadě známá svou
aktivitou v oblasti první pomoci. Nedávno
v naší obci pořádala kurz první pomoci pro
veřejnost, o který byl nemalý zájem, a od pololetí vede kroužek první pomoci v naší Základní škole. Lenka má zkušenosti z ambulance
dětské úrazové chirurgie Fakultní Nemocnice
Královské Vinohrady v Praze, kde pracovala několik let na jednotce intenzivní péče, příjmové
ambulanci a operačním sále. První pomoc školí
jako certiﬁkovaný lektor už desátým rokem a
její specializací je první pomoc u dětí, které

se také věnuje na svých webových stránkách
www.prvnipomocdetem.cz a facebookové
stránce První pomoc dětem. Její příspěvky jsou
zajímavé a jiné především v tom, že se nevěnují jen resuscitaci, bezvědomí a dalším tématům, které byste v první pomoci čekali, ale
také v každodenních situacích běžného rodiče,
jako jsou například pády na hlavu u dětí, otravy, atd. Její dvě dcerky účinkují v instruktážních
videích, které Lenka natáčí, a vidět je můžete
i uvnitř blogových příspěvků. Lenka na konci minulého roku vydala knihu První pomoc
dětem „od mámy pro mámy“, která si zaslouží
nemalou pozornost. Je určená rodičům, prarodičům a všem, kteří přicházejí do kontaktu
s dětmi. Tato kniha je určena opravdovým laikům a informace v ní jsou napsány naprosto
srozumitelně. Celá kniha je doplněna instruktážními fotkami, díky kterým jsou postupy
první pomoci jednoduše vyjádřeny. Celá kniha
je napsána tak, abyste si poradili jen s tím, co
máte doma. Díky paní starostce Andreje Princové získají zásadské maminky tuhle knížku
jako dárek na vítání občánků. Kniha je k zakoupení na Lenčiných webových stránkách nebo
můžete kontaktovat přímo jí na mobil: 602 770
610. Lence tímto děkujeme za veškeré její aktivity a knize přejeme hodně štěstí.
Vendula Balatková

ne materiální bohatství. Posluchači i účinkující
měli možnost prožít koncert s teplem hlavně
uvnitř u srdíčka. Bylo hezké vidět aktivní seniory, kteří se snažili (úspěšně) předat to své teplo od srdíčka posluchačům a posluchači mezi
jednotlivými písničkami odměňovali účinkující
potleskem.
Na závěr koncertu poděkoval vedoucí souboru
p. Hampacher obecenstvu za krásnou atmosféru a následně paní L.Ducháčková poděkovala účinkujícím za skvělý koncert. Po skončení
koncertu měli účinkující připraveno malé občerstvení ( ÚM Zásada a paní Ducháčková), při
kterém se rozhovořili a chválili průběh koncertu a přijetí. Paní z Centra sociálních služeb města Jablonec n/N , která soubor doprovázela,
byla velmi mile překvapena a nešetřila chválou
na posluchače a organizaci koncertu.
Foto a text: Milan Hübner

ÚM ZÁSADA
PROSÍME OBČANY, ABY UHRADILI
POPLATKY ZA POPELNICI.
Týdenní svoz:
1365,- Kč / pololetně
2730,- Kč / ročně / popelnice 110/120 litrů
Čtrnáctidenní:
998,- Kč / pololetně
1996,- Kč / ročně / popelnice 110/120 litrů
Kombinovaný svoz léto/zima:
1155,- Kč / pololetně
2310,- Kč / ročně / popelnice 110/120 litrů
Malá popelnice:
578,- Kč / pololetně
1156,- Kč / ročně / popelnice 60 litrů – 1x za 14 dní
Týdenní svoz:
2625,- Kč / pololetně
5250,- Kč / ročně / popelnice 240 litrů
Rekreační režim:
683,- Kč / pololetně
Svoz duben – září týdně:
1366,- Kč / ročně / popelnice 110/120 l
Poplatek: 630,- Kč / ročně / bez popelnice
Pytle TKO s logem: 70,- Kč
Popelnice:
Modrá a černá – vyvážení 1x za týden
Zelená – vyvážení suchý týden 1x za 14 dní
Hnědá – vyvážení lichý týden 1x za 14 dní
WWW.Z ASADA.CZ

| 03

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 1 | 2019

CO NOVÉHO ŠKOLKO?
V říjnu již vládla ve školce klidná nálada, nové
dětičky už si trochu přivykly, a tak už jen zřídka
byl slyšet pláč. Hned zkraje měsíce přijel na návštěvu pan Koula s pohádkou „Sněhurka“, která
se všem moc líbila. Na MěÚ se konalo vítání
občánků. Děti byly krásně nastrojené a měly
nacvičené představení složené ze série básní
a písní. Děkujeme dětem i rodičům, kteří
i doma poctivě trénovali.
Podzim byl v plném rozpuku, slunce neopouštělo obzor a děti do školky pořád mohly nosit jen lehké bundičky. Čas utíkal jako voda,
a i když venku bylo „babí léto“, ve školce probíhalo vánoční focení. Zavítaly k nám hned dvě
návštěvy. Slečny s Markétinou dopravní výchovou, které děti kromě jiného naučily, jak se
správně poutat do autosedačky a jak se chovat
na přechodu. Druhou návštěvou byly zdravotnice z Červeného kříže s programem „ Doktorů
se nebojíme“. Ukázaly nám, jak se chovat třeba
při úrazu kamaráda nebo učitelky. Rodiče měli
možnost nechat v MŠ vyšetřit svým dětem zrak
společností „Prima vizus“.
Dost už bylo návštěv u nás, byl čas vyrazit za
dobrodružstvím. Nejprve jsme autobusem
odjeli za pohádkou „Maková panenka“ do železnobrodského divadla, potom jsme se vydali
zamknout na zimu les - zazimovali jsme lesní
skřítky (Mecháčka, Trávníčka, Skalníčka, Pramínka a Hliňáčka) a nakonec se v MŠ konala
vánoční dílna. Bylo úžasné a pro mě osobně
velmi poučně, jaké krásné výrobky byly k vidění – jste ohromní.
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Vánoce pomalu klepaly na dveře, ale sníh pořád nikde. Prosinec jsme zahájili slavnostním
rozsvěcením stromku na náměstí, na kterém
školáci a školčátka krásně zazpívali. Ve školce se
zastavil Mikuláš se svými pomocníky a nadělil
všem krásné balíčky s dobrotami.
Vánoční besídka proběhla velmi úspěšně. Bohužel bylo maloučko dětí, a tak namísto dvou
byla jedna besídka společná, zato každý herec
hrál za dva. Dětské tváře zářily pýchou nad
vlastním výkonem, a dokonce bylo k vidění
i pár slz dojetí mezi rodiči. Úkolů od anděla se
zhostilo spoustu rodin, a tak nám během chvilky ve školce vyrostla nádherná výstava plná
vánočních kapříků. Jeden dokonce dojel na
saních až k dětem a nadělil jim něco malého
pro radost. Pak už zbývala jen sváteční hostina
a nadílka od Ježíška, která byla letos velmi štědrá – děkujeme Ježíšku!
Byl to neuvěřitelný fofr, najednou je tu nový
rok 2019 a my jsme do něj vykročili s úsměvem
a touhou zjistit, co báječného na nás čeká. Netrvalo dlouho a společně s paní Čemusovou
jsme si zazpívali na ptačím sněmu. Také jsme
se pomazlili s opravdovou liškou Miu, které se
děti nejprve trochu bály, obzvlášť když si zívla,
ale rychle zjistily, že není nebezpečná. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o liščím životě.
Sněhu bylo až, až, a proto bylo spoustu možností k zimním radovánkám. Děti byly zachumlané až po nosy, ale do kopce běhaly jako
střely, aby se mohly ještě párkrát sklouznout.
Bohužel i přes snahu nás všech se bacilům da-

řilo jak mezi malými, tak mezi velkými, a proto
občas byly třídy poloprázdné.
V únoru jsme pořád přetrvávali v pohodové
náladě, a dokonce do Zásady dorazily i první
opravdu slunečné dny, ježdíky svištěly, sněhuláci rostli a děti se radovaly. Maňáskové divadlo
Štemberk ve třídě „Žabky“ představilo známé
pohádky, které děti pozorovaly s takovým zaujetím, že nebylo slyšet ani dechu navíc, dokonce hercům pomáhaly i se zpěvem.
Oslovili jsme pár řemeslníků ze Zásady a postupně navštěvujeme jejich dílny. Oba pánové
Žloutkovi ochotně dětem vysvětlovali, s čím
pracují, jaké materiály využívají a co z toho
vznikne. Děti bavilo zkoušet píšťaly do varhan
a rozlišovat rozdíly každého zvuku. Ještě se
půjdeme podívat k paní Hamešové, abychom
poznali svět švadlen, a navštívíme také dílničku
paní Laurinové, kde se podíváme, co všechno
se dá udělat ze skla. Jsme moc rádi, že jsou naši
řemeslníci ochotní nám ukázat a vysvětlit svojí
práci, a tak i my zjistíme, že bez práce nejsou
koláče. A jak jinak zakončit únor, než pořádným
karnevalem, tanečky a soutěžením.
Teď už se ale loučím a budu se těšit, až znovu
budu mít příležitost napsat, co nového je u nás
ve školce.
Kateřina Hejnová
Fotoarchiv MŠ Zásada: Mikulášská nadílka.
Vánoční besídka. Divadelní představení
ve školce.

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
CO NOVÉHO, ŠKOLO?
Vážení čtenáři,
nový kalendářní rok jsme zahájili na základní
škole slibovanou změnou, otevřením vytápěného vestibulu před šatnami, aby žáci nemuseli mrznout venku. S tím je spojená i změna
při odchodu z odpolední družiny. Rodiče si zazvoní, ale již nemusí čekat u hlavního vchodu
a svoji ratolest si vyzvednou ve vestibulu u šaten.
Na prvním patře naší školy byl na přestávky instalován pingpongový stůl pro žáky 5-9.třídy.
O hru je velký zájem a žáci se alespoň o přestávce protáhnou.
Nejvíc však všechny zaujala „Anketa o nejlepší
jídlo. “Žáci po celý únorový měsíc, každý pátek,

do připravených válců hodí žeton pro jídlo,
které jim nejvíce chutnalo, a tak rozhodne
o nejlepším jídle za týden. Po čtyřech únorových týdnech bude anketa vyhodnocena
a naše paní kuchařky v jednom březnovém
týdnu(úterý-pátek), budou vařit podle výběrů
žáků. Chceme tím docílit přímého zapojení
žáků do chodu školy.
(V prvním týdnu jednoznačně vyhrál řízek
s bramborovou kaší, v druhém týdnu hovězí
svíčková omáčka, knedlík.)
Podrobnější informace se dozvíte na našich
webových stránkách.
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A co dál?
Naším dalším přáním by bylo vybudovat před
ředitelnou pro přestávkové aktivity našich žáků
obří šachovnici.
(Jen pro představu, král by měl 40 cm.)
I když v současné době nemáme na tuto investici peníze (zhruba 17 000 Kč), věříme, že postupem času peníze seženeme a šachovnice
pomůže rozvíjet myšlení našich žáků.
Závěrem dovolte, abychom Vám za všechny
zaměstnance školy popřáli úspěšný celý rok ve
zdraví a bez karambolů.
Za vedení školy
Mgr. Petra Veverková - zástupkyně ředitele
Mgr. Václav Horáček - ředitel

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁSADA: ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Termín: 3. 4. 2019, 13:00 – 17:00
Pro koho je zápis určen:
* pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 08.
2013
* pro děti s odkladem povinné školní docházky
z loňského roku
Průběh zápisu:
* dostavte se se svým dítětem 3.4.2019 od
13:00 do 17:00 k zápisu do Masarykovy základ-

ní školy v Zásadě (pořadí se neobjednává, čas
příchodu nemá vliv na přijetí)
* vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (u cizinců pas dítěte)
* na místě zápisu vyplníte žádost o přijetí (popř.
žádost o odklad) a zápisní list do 1. třídy
Odklad plnění povinné školní docházky…
§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
* zákonný zástupce, který žádá pro své dítě od-

klad povinné školní docházky, se musí k zápisu
v řádném termínu dostavit
* vyplní na místě žádost o odklad povinné
školní docházky a doloží doporučení PPP nebo
SPC + doporučení ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost
* děti, kterým byl odklad ve školním roce
2018/2019 povolen, absolvují se zákonným
zástupcem zápis i v tomto školním roce znovu

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE UČÍ NEJNOVĚJŠÍ POSTUPY PRVNÍ POMOCI
Kroužek první pomoci v zásadské základní škole funguje už nekolikátým rokem. Žákyně se pod vedením paní
učitelky Mgr. Evy Živné účastní soutěží Českého červeného kříže, ve kterých jsou velmi úspěšné a dosahují i vítězných pozic. Od letošního pololetí se k vedení kroužku připojila paní Lenka Havrdová, DiS., která je zkušeným
zdravotníkem a první pomoc školí jako certiﬁkovaný lektor už desátým rokem. Žákyním tak přináší nejnovější
informace z první pomoci, ukazuje pomůcky z praxe a věnuje i velkou část teorii, aby rozuměly tomu, co se
s tělem v kritických situacích děje, a proč jsou některé postupy životně důležité. Například minulý týden si
žákyně vyzkoušely přivolání Zdravotnické záchranné služby ve dvou simulovaných situacích. V první situaci
šlo o nález spolužačky v bezvědomí a ve druhé simulované situaci o spolužáka (výukovou ﬁgurínu), který měl
srdeční zástavu. Díky známostem paní Lenky uskutečnily žákyně hovor se skutečnou dispečerkou ZZS, která
je vedla po telefonu tak, jak by to bylo v reálné situaci. Dívky si tak vyzkoušely TANR (telefonicky asistovanou
neodkladnou resuscitaci) jako by to bylo opravdu. Do kroužku se od pololetí nově přihlásilo také několik dětí
ze 4. třídy a my se můžeme radovat, že kolem nás bude spousta proškolených laických záchranářů, kteří chtějí
pomáhat ostatním.
Vendula Balatková
Foto: Lenka Havrdová

VÍTĚZSTVÍ TÝMU ŽÁKŮ 5. TŘÍDY V KRAJSKÉM KOLE
ODBORNÉ SOUTĚŽE „T-PROFI“ - TALENTY PRO FIRMY
Gratulujeme žákům z 5. třídy k vítězství v soutěži, která se uskutečnila dne 14. 2. 2019 v budově
SPŠT v Jablonci nad Nisou. V týmu se středoškoláky ze Střední průmyslové školy technické byl
Ondřej Novotný, Martin Kordík, Filip Ochrana a
Viktor Chmel.
Krajské kolo odborné soutěže „T-PROFI“ - Talenty
pro ﬁrmy pořádala Krajská hospodářská komora
Liberec s cílem podpořit polytechnickou výuku,
prověřit šikovnost účastníků, prověřit „konstruktérské“ dovednosti žáků a studentů, vyzkoušet si
realizaci díla v týmu a prověřit spolupráci zaměstnavatelů se středními i základními školami.
V tomto roce měřilo své síly v krajském kole celkem 7 týmů. V každém týmu soutěžilo 8 členů:
3 žáci z 5. třídy ZŠ (+ 1 náhradník, který plnohodnotně střídal), 3 studenti 2. ročníku SŠ a ná-

hradník, 1 zástupce ﬁrmy - v našem týmu to byl
pan Rudolf Šrámek z ﬁrmy ZF Group, Jablonec
nad Nisou a 1 pedagogický pracovník - u nás
pan Tomáš Vacek, vedoucí odborného výcviku
na SPŠT.
Soutěžící dostali za úkol v časovém limitu 3 hodin postavit funkční model, a to lanovou dráhu
s vlastním pohonem.
Po seznámení s pravidly a proškolení vedoucích
týmů byla přesně v 9:30 hod. soutěž odstartována. Kluci z naší školy s týmem z průmyslovky
byli díky panu Šrámkovi, který je tahounem celé
akce, velmi dobře připraveni. Všichni před soutěží absolvovali několik tréninků, a tak se dobře
znali a perfektně spolupracovali. Podle technických plánů museli sestrojit lanovku, která bude
nejen funkční, ale také přesně zkonstruovaná,

na milimetry vyladěná.
Všechny absolvované disciplíny byly vyhodnocovány porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných hodnotících kritérií. Náš
tým splnil úkol nejen ve výtečném čase, ale také
ve vynikající kvalitě. Po vítězství v krajském kole
postupuje do celostátního ﬁnále, které se uskuteční dne 25. 4. 2019 v Praze.
Text a foto: Mgr. Jana Báčová
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KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE T – PROFI 2019
Dne 14. 2. 2019 se konalo v prostorách Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad
Nisou krajské kolo soutěže T- Proﬁ 2019. Soutěžilo se ve stavbě funkčního zařízení ze stavebnice Merkur. Stavba se skládá z montáže daného zařízení, které je doplněno motorovými
pohony s elektronickou regulací. Spolu s námi
ještě soutěžilo dalších 6 týmů. Tým se skládá
z 3 žáků ZŠ páté třídy, 3 studentů střední školy
2. ročníku a jednoho zástupce ﬁrmy společně
s mistrem odborného výcviku. Tým ještě může
být doplněný náhradníky. Zadání je pro všechny stejné.
Naše družstvo tvořili žáci z Masarykovy základní školy Zásada Ondřej Novotný, Martin Kordík,
Filip Ochrana a Viktor Chmel. Jako pedagogický dozor s námi byla paní učitelka Jana Báčová.
Za Střední průmyslovou školu technickou to
byli studenti Daniel Šabatka, Andrea Peukerová, Václav Kasan, Lukáš Picek společně s mistrem Tomášem Vackem. Vedoucí týmu byl za
ﬁrmu ZF Rudolf Šrámek. Žáci ZŠ byli vybráni na
základě svých dovedností v automodelářském
kroužku, na který dojíždějí každou středu do
Střediska volného času Mozaika v Železném
Brodě. Zázemí pro trénink jsme měli v průmys-

lovce, která sídlí v prostorách bývalého závodu
Liaz. Naše taktika byla vybrat si dvojice jeden
malý a jeden velký. Vlastně v jednom případě
velká, protože jsme měli i jednu slečnu - studentku. Pravidelnými tréninky bylo znát, jak se
zručnost soutěžících neustále zvyšuje, a dovedou používat různé druhy nářadí. Na posledním tréninku jsme měli všichni z odvedené
práce a nabytých zkušeností dobrý pocit.
V den soutěže jsme si oblékli soutěžní týmová trička a v 9.45 hodin to všechno začalo. Po
otevření kufru jsme z návodu zjistili, že budeme stavět lanovku s motorovým pohonem
a pantografovou pohyblivou plošinou. Vrhli
jsme se na stavbu s maximální energií a bylo
vidět, že nám jde stavba pěkně od ruky a měli
jsme i malý náskok před ostatními. Dávali jsme
si velký pozor na kontrolní místa, která musela mít správné rozměry. Díky sladěnému týmu
se nám podařilo nakonec dokončit stavbu
jako první a ještě k tomu 11 minut před časovým limitem. Ještě jednou jsme zkontrolovali
měřicí body a ohlásili konec stavby. Další tým
odevzdal po nás stavbu asi o 4 minuty déle.
Nakonec, aby dostavěly svůj výrobek i zbývající
týmy, bylo přidáno 2x 15 minut. Po ukončení

času na stavbu jsme odešli všichni společně na
oběd a o této přestávce porota vyhodnocovala
jednotlivé výrobky.
Po hodině jsme opět mohli vstoupit do místa
klání. Komise okomentovala každý výrobek,
a tak jsme zjistili, že máme ve stavbě 2 chyby. Jen částečně provedená změna, která byla
uvedená na dodatečném výkrese v anglickém
jazyce, a použití jednoho rezavého šroubku,
který jsme nějakým nedopatřením přehlédli a zamontovali. Tak jsme vůbec netušili, jaké
umístění na nás čeká. Vyhlašování se postupně dostávalo až do druhého místa, kde se vše
rozhodlo. Řeknou-li naše družstvo, bude první
někdo jiný. Takové napětí jsme snad ještě nikdy
nezažili. Po chvilce jsme uslyšeli vyhlašovat jiné
zbývající družstvo, a tak jsme se neskutečně začali radovat, protože ti zbývající jsme byli my.
Nakonec jsme díky rychlosti a ostatní precizně
provedené práci celkem s přehledem vyhráli.
Dostali jsme hodnotné ceny a jako vítězové
postupujeme do celostátního kola, které se
uskuteční v dubnu 2019 v Praze.
Rudolf Šrámek
Foto: Lenka Hušková

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 7. TŘÍDY
Lyžařský výcvik MZŠ Zásada jsme uspořádali pro žáky 7. třídy v Zásada Ski
Centru od pondělí 21.1. do pátku 25. 1. 2019. Pro výcvik sedmáků jsme
v tomto týdnu měli vynikající sněhové podmínky a nádherné slunečné
počasí.
Výuka na lyžích probíhala každý den od 8:20 do 12:20 hodin. Žáci měli různou úroveň lyžařských dovedností. Někdo teprve s lyžováním začínal, jiný
zdokonaloval rovnováhu na lyžích, obratnost, zkoušel a učil se různé typy
oblouků. Všichni se snažili a na konci týdne byly patrné velké pokroky.
Během týdne si žáci zasoutěžili třeba v jízdě na rovině soupaž. Největšího počtu vítězných jízd měla mezi dívkami Zdislava Pešatová, mezi kluky
Ondřej Šikola.
V pátek měli sedmáci závody ve slalomu. Mezi dívkami byla v součtu
dvou kol nejrychlejší Viktorie Kerhartová, na druhém místě skončila Petra
Koubková a třetí byla Anna Dumková. Kluci si rozdělili toto umístění: vyhrál Ondřej Šikola, na druhém místě byl Juraj Hanuštiak, třetí místo obsadil
Kristián Schovánek.
Výcvik by se ale neobešel bez perfektních podmínek, které lyžařům nabízí
Zásada Ski Centrum. Děkujeme provozovateli vleku za ochotu a vstřícnost.
Foto a text: Mgr. Jana Báčová
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VÁNOČNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ
V pátek dne 21. prosince, poslední vyučovací
den roku 2018, jsme v naší tělocvičně uspořádali 1. ročník turnaje v přehazované.
Turnaj jsme uspořádali během čtvrté vyučovací hodiny. Svůj tým sestavil pedagogický sbor,
který vyzval ke klání družstva žáků 8. a 9. třídy.

Podmínkou bylo, aby v družstvu byly alespoň
dvě dívky.
Všechny zápasy byly velice napínavé. Každý
tým jednou vyhrál a jednou prohrál, takže
o celkovém vítězi se rozhodlo až při sečtení
celkového skóre a vítězných míčů. Nakonec se

z 1. místa radovali deváťáci.
Hlavním rozhodčím byl žák deváté třídy Marek
Vondrouš, kterému patří poděkování za výborně odvedenou práci.
Turnaj byl příjemným zpestřením závěru roku.
Mgr. Jana Báčová

Více informací i fotografií z akcí si mohou zájemci prohlédnout na www.mzszasada.cz

ZÁSADSKÉ KOČKY 2018/2019
Zásadské kočky ve školním roce 2018/2019
opět tančí v hojném počtu 20ti dětí. Jsme
skvělá a veselá parta, která se schází každou
středu. Tímto děkuji MZŠ řediteli p. Horáčkovi

za bezplatné propůjčení prostorů tělocvičny.
Rok 2018 jsme zakončily vánočním besídkou
na zásadském fotbalovém hřišti, kde jsme rodičům předvedly naše malé taneční vystoupení

a přišel i Ježíšek s dárečky. Moc chci poděkovat
sponzorům: Preciosa Ornela a.s. Zásada, SK Zásada, p. Miroslav Valeš Jílové u Držkova.
Fotoarchiv a text Helena Háková

TANEČNÍ A POHYBOVÝ KROUŽEK
Děti se zde naučí základní pohybovou průpravu- správné držení těla a zlepšení celkové koordinace, různé
taneční techniky a to vše hravou formou.
Každou středu od 16:30 v 1. patře budovy úřadu Zásada
s lektorkou Andreou.
V jabloneckém divadle vystoupí dne 24.4.2019 od
19:00 hodin rodák ze Zásady MARTIN MATOUŠEK
v jedné z nejznámějších a nejúspěšnějších operet
Franze Lehára „VESELÁ VDOVA“. Vstupné 370,- Kč.
V případě zájmu kontaktujte p. Matouškovou na
tel. č. 603 810 432.
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BOMODELY
V neděli 3.února se znovu sešli na
fotbalovém hřišti závodníci se svými
bovdenem ovládanými autíčky, aby tu
opět po zimní pauze „Rallye závodem“
otevřeli letošní sezónu. Účast byla hojná,
sešlo se 24 závodníků, a i přes veliký déšť
absolvovali všechny 3 rychlostní zkoušky s plným nasazením. Všem se závody
moc líbily, moc si je užili a už se těší na
další Děkujeme předsedovi SK Zásada
p. Miroslavu Princovi za zapůjčení areálu,
zakoupení medailí a pohárů a darování
cen nejen pro vítěze. Také děkujeme paní
starostce Andree Princové za pomoc
s diplomy .
Fotoarchiv a text:
Honza Němec

DĚNÍ VE SPOLKU BONSAI S.P.A.B.U.

Prosinec roku 2018 byl plný zajímavých akcí.
Zahájili jsme ho tradičním seminářem Ju- jitsu
- japonské sebeobrany v tělocvičně zásadské základní školy. Tentokrát se konal už 10.
ročník pořádaný Bonsai s.p.a.b.u. Zásada. Náš
učitel shihan Ing. Ladislav Petráš, držitel 9. Danu
Ju – jitsu si ssebou přivezl svého žáka, dnes již
také mistra Jiřího Pospíšila, držitele 3. Danu ju
– jistu. V sobotu 1. prosince se nám oba dva
celý den věnovali, opakovali s námi techniky,
které nás učili již v minulosti, a předávali nám
nové zkušenosti a znalosti. Po skončení semináře jsme se přesunuli do Tanvaldu. Zde jsme
v hotelu Bon strávili příjemný společný večer
při bowlingu. Další sportovní odpoledne nás
čekalo 14. prosince, a to již tradiční 11. klubový
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přebor spojený s posledním tréninkem před
koncem kalendářního roku 2018, opět pořádaný naším spolkem Bonsai. Akce proběhla v tělocvičně základní školy v Zásadě. Při veřejné akci
naši studenti předváděli, co nového se naučili
a v čem se zdokonalují. Děti z náboru ukázaly
rodičům, že se od září na trénincích rozhodně
neﬂákaly a jejich vystoupení stálo za to. Jsou
opravdu šikovné. Každoročně na tuto akci,
která se neliší od jiných závodů karate jinde
po republice, byl pozván čestný host. V tomto
případě to byl nový ředitel zásadské základní
školy Mgr. Václav Horáček.
Během přeboru v soutěžních disciplínách závodníci měřili své síly. V nesoutěžních ukázkách předváděli vše, co se během tréninků

v našem spolku vyučuje. Během přeboru jsme
také veřejně poděkovali rodičům, kteří nám
pomáhají s organizací letního kempu karate.
V sobotu 15. prosince jsme dostali pozvání
na vánoční setkání, akci pořádanou federací
Shorin ryu shubukan uema dojo v Jičíně ve
4. Základní škole u nemocnice. Za náš spolek
se této velice zajímavé akce zúčastnila Klára
a Mirek Duškovi (spolu se mnou jako doprovodem). Jednalo se o celodenní akci. Do Jičína se sjeli zástupci jednotlivých oddílů této
federace. Akce byla složena z jednotlivých na
sebe navazujících ukázek jednotlivých oddílů.
Přestože jsme si původně jeli na tuto akci pouze zacvičit, během programu Klára několikrát
spolu s prezidentem jejich federace předvá-
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děla ukázky kata, na kterých bylo demonstrováno, že i když cvičíme každý jiný styl karate,
z okinawského se ten náš vyvinul, a proto jsou
si velice podobné. Ale co je hlavní, sešli se lidé
se stejným zájmem o cvičení karate.
Poslední akcí před koncem roku 2018 byl vánoční pohár karate pořádaný naší federací
Fudokan shotokan v Praze ve sportovní hale
TJ Kobylisy. Jednalo se o sobotu 22. prosince.
Zde jako zástupci našeho spolku jeli změřit své
síly Klára Dušková, Jan Němec, Markéta Brožová, Aneta Habová a Mahulena Benešovská.
Naši bojovníci předvedli to nejlepší, co se naučili, a získali tři zlaté medaile, jednu stříbrnou
a jednu tzv. bramborovou za čtvrté místo. Za
jejich výkon jim patří pogratulovat. Po závodech jsme měli chvilku času, kterou jsme strávili procházkou na vánočních trzích na Staroměstském náměstí a po vánočně vyzdobeném
obchodním centru Černý Most.

V novém roce 2019 jsme se sešli opět v tělocvičně a to 11.ledna. Společný trénink zahájil
druhou část školního roku 2018 – 2019 v Zásadě a zároveň to byl první trénink v roce 2019.
Zde se děti z náboru, které už za předchozí půlrok získaly určité znalosti a dovednosti, pomalu
začaly zařazovat mezi starší kolegy.
Tento týden jsme zakončili účastí na licenčním
semináři karate v Praze v tělocvičně TJ Kobylisy v ul. U Školské zahrady v neděli 13. ledna.
Zde spolu se mnou jeli Matyáš Benešovský, Jan
Němec a Klára Dušková. Na semináři se jednak
prodlužovaly již stávající licence jednotlivým
trenérům rozhodčím a zkušebním komisařům
a také zde proběhlo školení budoucích trenérů. To byl také hlavní důvod návštěv této akce
ze strany našich studentů.
Naši přátelé z Brna zorganizovali na sobotu
26. ledna 27. ročník Hausnerova poháru karate
v Brně. Je to každoroční setkání s lidmi, se kte-
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rými nás spojují stejné zájmy, ale bohužel se
moc nevídáme. Spolu se mnou se této akce
zúčastnili Klára Dušková, Markéta Brožová, Štěpán Němeček, Vítek a Radim Dolanský. Do Brna
jsme se přepravili společně jedním vozem, který zajistil Radim. Náš kamarád nám dohodnul
přespání na Tauferových studentských kolejích. Ráno jsme se přesunuli do sportovní haly
ve Vodově ulici v Brně Královo pole, kde akce
proběhla. Naši závodníci nastupovali v disciplíně kata jednotlivci. V jednotlivých kategoriích byla silná konkurence. Naši závodníci, ač
předvedli bravurní výkony, tak na medailovou
pozici dosáhla pouze Klára Dušková a získala
stříbrnou medaili. Během akce jsme se mohli
vidět s mnoha známými učiteli bojových umění, studenty a lidmi, kteří se pohybují okolo
těchto akcí. Atmosféra byla úžasná.
Po klasických disciplínách karate kata a kumite
byla připravena ukázka bojového umění Musado. Ukázku si připravil mistr tohoto umění
p. Galský držitel 3. danu a jeho studenti sami
držitelé mistrovských stupňů. Všichni jsou
instruktoři armády ČR a při ukázkách používali
zbraně z běžného vybavení vojáků. Před dekorováním medailistů těchto závodů jsme mohli
ještě vidět i trochu neobvyklou disciplínu tamešiwari, což je přerážení stavebních itongů
rukou. Závodníci měli před sebou srovnány
ytongy podle toho, kolik si jich určili. Nejvíc
jich měl poslední borec v řadě a to jedenáct.
Výkony všech byly obdivuhodné. Po skončení této určitě zajímavé akce jsme se rozloučili
a s nadcházejícím večerem odjížděli domů.
Fotoarchiv a text: Miroslav Dušek
(Úvodní foto článku: 11. klubový zápas.
Foto na str. 9: Hausnerův pohár.)

BĚŽECKÉ TRATĚ KOLEM ZÁSADY
Letošní zima je po delší době opět trochu „ladovská“, a tedy nakloněna zimním sportům. Díky
tomu se již 15. prosince daly najet první stopy, a běžkaři tak mohli začít využívat upraveného terénu k procházkám na lyžích po okolí Zásady a ve Zbytkách. S přibývající sněhovou
pokrývkou se dalo najíždět stále další úseky, až se nakonec propojily pláně pod hřištěm, za
školou, Vrcha a letiště nad Držkovem. Sportovní nadšenci si tak mohou v okolí Zásady dopřát až neskutečných 22 km tratí. Navíc za školou bylo nejprve najeto kolečko i pro bruslení.
Velmi často se zde navečer objevovaly také čelovky, když si nadšenci chodili zasportovat „po
práci“. Díky úpravě tratí pro MČR psích spřežení, které upravila rolba z vleků v Zásadě a Plavů,
se rozšířily možnosti bruslit i na další úseky. Tratě byly navíc doplněny i o orientační cedule,
a tak v okolí Zásady můžete na tratích potkat nejen místní, ale i návštěvníky z Desné, Plavů
a dalších okolních obcí a měst. Velké poděkování za spolupráci na úpravě tratí patří vlekařům
ze zásadského a plavského vleku a především Mirku Princovi, který často ve večerních hodinách upravoval tratě bezprostředně po napadnutí nového sněhu. To vše vlastní technikou.
Na skútru přitom najezdil neuvěřitelných více než 450 kilometrů. Myslím, že nám krásné trasy
a výhledy z nich do okolí může leckdo závidět.
Petr Růžička
Foto: Andrea Princová

ZSD BIKERS

S ohledem na to, že příští zpravodaj vyjde
před poutí, chceme Vás pozvat
předposlední červnový pátek 21.6.2019
na již 5. ročník závodů SPEED&STYLE
CONTEST vol.5 v areálu BIKEPARKU
(u fotbalového hřiště).

Seznam akcí Sokola 2019
31.5.
15.6.
19.6.
12.-14.7.
11.8.
28.9.
12.10.
8.-17.11.

Putování z pohádky do pohádky
Vítání léta
T-Mobile olympijský běh
Zásadská pouť
Vrchovská pouť
Zásadské šlápoty (pochod Jizerskými horami)
Drakiáda
Výstava betlémů, Svatomartinské posvícení
WWW.Z ASADA.CZ

| 09

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 1 | 2019

PRALYŽE
První únorovou sobotu se konal tradiční závod Zásadská
pralyže aneb Závody postaru.
Na devátý ročník nám Krakonoš
nadělil sněhu opravdu hodně,
a tak nebyl problém připravit
atraktivní trať pro všechny závodníky. Sešlo se jich přes čtyřicet a startovali
v několika kategoriích. V areálu vládla dobrá nálada, vzduch provoněly klobásy z udírny a svařák zahřál soutěžící i přihlížející. Nechyběly ani

povozy renwolf,pro které byla trať extrémně
těžká, ale účastníci se s ní královsky vypořádali. První příčky obsadili domácí závodníci Pavel
Růžička a MUDr. Jan Žwak. V kategorii dětí obsadil krásné druhé místo domácí závodník Jan
Princ. V kategorii žen v běhu na 1km se na třetí
příčku vyšplhala místní favoritka Eva Krupková.
Ve sprintech na 100 metrů žen se z domácích
závodnic nejlépe umístila také Eva Krupková,
která obhájila třetí pozici. V kategorii mužů v
běhu na 1 km dosáhl nejlepšího výkonu z do-

mácích závodníků MUDr. Jan Žwak umístěním
na čtvrté příčce. Ve sprintu mužů na 100 m
dosáhl nejlepšího výkonu z domácích závodníků MUDr. Jan Žwak a obsadil druhé místo. Na
čtvrté pozici doběhl Michal Kopal. Poděkování
patří všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří
pomáhali při přípravě. Těšíme se na příští, již
desátý ročník.
Miroslav Princ – předseda SK Zásada
Fotoarchiv: SK Zásada

LEDOVÍ MUŽI
Vážení spoluobčané a přátelé ledové plochy,
chtěl bych Vám v tomto článku přiblížit, co
nového se událo v oblasti bruslení a ledové
plochy.
V minulém roce se během léta dostavělo nové
multifunkční hřiště ve spodní části areálu SK
Zásada. Měli jsme trochu obavy, zda nenastanou nějaké problémy, ale s ohledem na to, že
plocha byla mimo jiné sporty určena i k bruslení, byly obavy zbytečné.
Bylo však nutné provést několik úprav před
samotným kropením, ale následně i během
sezóny. Paní zima nám celkově - co se týče
mrazů - moc nepřála. Kropit jsme sice zkoušeli
již v prosinci, ale teploty se nedostaly hluboko
pod bod mrazu a ani neměly dlouhého trvání.
Bylo ale dobré, že jsme mohli vyzkoušet, jak
vše bude fungovat.
Pro lyžaře byla první půlka ledna na sníh bohatá, pro nás to však znamenalo prakticky každý
den frézovat sníh z plochy. V pátek 18.1.2019
konečně přestalo padat a přituhlo.
Intenzívním kropením - po malých vrstvách –
jsme tedy již v neděli 20.1.2019 mohli poprvé
bruslit. A konečně 21.1.2019 jsme si zahráli první hokej. Po zkušenostech z minulých let jsme
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nechtěli otálet s pořádáním hokejového turnaje
a maškarního pro děti.
A protože na turnaj nebyla dostatečná vrstva
ledu, rozhodli jsme se
udělat 27.1.2019 maškarní pro děti.
I přestože byl led měkký
a večer i sprchlo, dorazilo
na kluziště cca 40 spokojených dětí a zhruba
stejný počet dospělých.
Každý si odnesl hezké zážitky a děti spoustu cen
a sladkostí.
V následujících týdnech
se bruslilo převážně ve
všední dny, protože na víkend vždy přišla obleva. To byl také důvod, proč se nám letos nepodařilo uspořádat hokejový turnaj.
Bruslilo se tedy 20 dní a zahráli jsme si dvanáctkrát. Na 2.3.2019 jsme přichystali již druhou hokejovou zábavu na závěr sezóny a doufáme, že příští zima dopadne “bruslařsky“ lépe.
Hřeje nás u srdíčka každoroční velký zájem

z řad široké veřejnosti. Udržet ledovou plochu
nás stojí velké úsilí, ale usměvavé dětské tváře jsou pro nás tou největší odměnou. Všem,
kteří nám fandíte, chodíte do areálu si zabruslit,
nebo nás alespoň podpořit slovem, přejeme
hezké letní dny a příští zimu opět na ledě.
Za ledové muže Pavel Růžička
Foto: Andrea Princová
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MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ZÁVODECH PSÍCH SPŘEŽENÍ 2019 V ZÁSADĚ
Náš městys Zásada se o víkendu
16. - 17.2.2019
stal opět dějištěm
závodů
psích spřežení. Ten byl díky kvalitní organizaci
a zázemí v minulosti zvolen zástupci národního svazu ČASS jako Mistrovství republiky ve
sprintu. Díky tomu se u nás sešla naše špička
v tomto sportu včetně účastníků nedávného
Mistrovství světa ve Francii a účastníci ze Slovenska a Polska. Závodníci soupeřili v několika
disciplínách rozdělených podle počtu psů ve
spřežení a také dle plemena psa v zápřahu. K
vidění byli závodníci jak s jedním psem na běžkách, ale také osmispřeží se speciálně šlechtěnými psy pro tento výjimečný sport. Závodu
se zúčastnila psí plemena od sibiřských husky
přes aljašské husky, evropské husky, grónské
psy a evropské saňové psy, kteří jsou špičkou
ve sprintové disciplíně. Závodníci absolvovali
tratě připravené pro jednotlivé kategorie v rozmezí 9 až 15 km, které závodníci absolvovali jak

v sobotu, tak i v neděli. MIDová (tzv. longová)
spřežení dokonce ujela každý den trať v délce
30 km. Celkem odhadujeme, že se ke tratím
v okolí Zásady přišlo podívat kolem 5 000 diváků, kteří vytvořili skvělou kulisu nejen v prostoru startu, ale také na místech připravených pro
diváky. Pořadatelé z SK Zásada z.s. dále připravili doprovodný program a také on-line přenos
závodu na internetu, který rozšířil další počet
diváků (na www.novinky.cz zadejte vyhledat
SK Zásada, je zde 1,5 hod. záznam s atraktivními záběry z dronu a skútru). Díky skvělému
počasí se dalo pohybovat v podstatě kdekoliv
kolem trati, a tak si každý našel svůj zajímavý
úsek a strávil v okolí Zásady krásnou procházku. Pořadateli závodu byli kromě SK Zásada z.s.
i Sportovní klub Krakonoš z.s. jako zástupce
klubu psích spřežení organizovaný pod Českou
asociací sleddog sportů z.s.. Záštitu nad Mistrovstvím republiky ve sprintu udělil náměstek
hejtmana Libereckého kraje pro resort školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Petr Tulpa, který se také osobně zúčastnil

jako divák. Při nedělním závěrečném vyhodnocení byli vyhlášeni noví Mistři České republiky,
kteří obdrželi cenné medaile, poháry a hodnotné dary od sponzorů závodu, kterým touto
cestou děkujeme za podporu, včetně Městysu
Zásada. Na celé akci se v průběhu jak příprav
před i po akci, tak obou závodních dnů, podílelo více než 80 dobrovolníků, kterým patří
obrovský dík za hladký průběh akce, který si
závodníci velmi chválili. Stejně tak patří poděkování i rolbařům ze Zásady i Plavů. Děkujeme také všem, kdo zapůjčili své pozemky pro
průjezdy tratí a tvorbu zázemí k tratím. Díky
skvělému počasí a dobré přípravě hodnotíme
akci jako velice úspěšnou. Zajistila našemu
městysu skvělou prezentaci v širokém okolí
a dokonce i v hlavním sportovním zpravodajství na ČT1. Pokud nám i v příštích letech bude
přát počasí, budeme usilovat, aby se k nám
akce vrátila.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada

MLADŠÍ ŽÁCI A STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Obě kategorie mladých fotbalistů se během
zimní přestávky připravují odděleně na jarní
maraton zápasů.
Mladší žáci se scházejí každou středu v hale
na Smržovce. Během těchto tréninků nabírají fyzičku a zaměřují se na zlepšení techniky
s míčem, aby na jaře potvrdili podzimní formu
a vylepšili své dosavadní 4. místo v tabulce.

Starší přípravka trénuje 2x týdně. V pondělí
buďto v ZŠ Zásada nebo v sokolovně v Držkově a každý čtvrtek jezdíme na Smržovku, kde
celý trénink hrají přípravné zápasy proti domácím hráčům Smržovky. Všichni dávají do tréninků vše, a to proto, aby si na jaře udrželi 1. místo
z podzimu.
S oběma kategoriemi jsme se zúčastnili i ně-

kolika turnajů a do konce zimní pauzy se ještě
zúčastníme minimálně dvou turnajů. Úspěchy
jsme zaznamenali skoro na všech turnajích,
a to 1x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo. Posbírali jsme i individuální ceny jako nejlepší střelec, nejlepší hráč či nejlepší gólman. Tím můžeme být se zimní přípravou více než spokojeni.
Také jsme si odpočinuli od fotbalu společným
tréninkem obou kategorií, který jsme strávili lyžováním na sjezdovce v Zásadě. Všem
se „tento“ trénink moc líbil a kluci i holky si to
náramně užili.
Tímto bych chtěl poděkovat vedení MZŠ Zásada a také OÚ Držkov za poskytnutí prostor pro
pondělní trénování ve škole a sokolovně. Závěr patří jako vždy rodičům. Díky za to, že jste
ochotni vozit kluky a holky nejen na tréninky,
ale i na turnaje, které v halách trvají o dost déle
než zápasy venku.
Děkuji všem, a věřím, že jsme s kluky a holkami
udělali vše proto, abychom na jaře našemu fotbalu, který letos slaví 100 let, neudělali ostudu.
Tomáš Trýb – trenér (mladší žáci, starší
přípravka 2008 a mladší)
Fotoarchiv SK Zásada
WWW.Z ASADA.CZ
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Fotbal dospělých SK Zásada 1919
Momentálně probíhá zimní přestávka v okresních soutěžích, a tak se tým dospělých schází ve středu a sobotu
k pravidelným kondičním fotbálkům, na které zajíždí na umělý povrch do Velkých Hamrů. Soutěž zahajujeme až 27.4.
od 17 hod. domácím zápasem s Malou Skálou. Nicméně před začátkem soutěže sehrajeme několik přátelských utkání.
Aktuální informace o místech, časech a soupeřích naleznete průběžně na www.fotbalzasada.cz.
Petr Růžička

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ – NA POKRAČOVÁNÍ
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V LETECH V LETECH 1902 - 1905
Ve školním roce 1902/03 vyučoval náboženství
ve školách v Zásadě i ve Zbytkách držkovský
kaplan P. Ferdinand Bednář. Docházel do Zásady i Zbytků dle rozvrhu hodin dvakrát týdně
a vykonal sem celkem 90 cest. U svaté zpovědi
a přijímání byli žáci ve školním roce třikrát (1. a
2.10., 13. a 14.5., 10. a 11.7), zkouška z náboženství se konala 15.6.1903.
Dne 27.7.1902 se žáci účastnili zádušních služeb Božích v Držkově za zemřelého duchovního pastýře svatého otce Lva XIII. (1878 – 1903).
Tento papež určitě stojí za zmínění. Svatý otec
byl známý především jako „papež pracujícího
lidu“, věnoval se sociálním otázkám, podporoval práva dělníků na spravedlivou mzdu,
důstojné pracovní podmínky či zakládání
odborů. A byl to právě on, kdo vyslovil jedno
z nejznepokojivějších proroctví o budoucím
dění ve světě ve 20. století: „Spatřil jsem, jak se
nebe zatmělo množstvím zlých duchů, kteří
se snášeli k zemi, aby všechno zničili a zvláště,
aby útočili na Rusko. Satanova moc bude o to
větší, čím méně lidí v něj bude věřit.“ Dále zmínil ohromný úpadek morálních i duchovních
hodnot. Během 20. století došlo ke dvěma válkám, zrodil se nacismus, fašismus, značná část
světa byla ovládnuta komunistickými diktátory,
přitom však málokdo věřil v existenci ďábla. Týká-li se proroctví skutečně 20. století, máme to
nejhorší za sebou. Nebo snad ne?
Ve školním roce 1903/04 učil žáky náboženství
držkovský kaplan P. Jan Brabenec. Do škol docházel dvakrát týdně, vykonal celkem 83 cest
do Zásady a 81 do Zbytků. U zpovědi a přijímání byli žáci třikrát (3.10., 23.4., 21.7.), zkouška
z náboženství probíhala v kostele v Držkově
14.6.1904.
Držkovský kaplan P. Jan Brabenec vyučoval
děti náboženství ve školním roce 1904/05
a dle rozvrhu hodin docházel do obou škol
dvakrát týdně. Do Zásady vykonal 79 cest a 82
cest do Zbytků. U svaté zpovědi a přijímání byli
žáci dvakrát (v Zásadě 5. a 6.10., 3. a 4.5. a ve
Zbytkách 7.10. a 6.5.), zkouška z náboženství
probíhala v držkovském kostele 26.6.1905.
Dále se žáci účastnili procesí o dnech křížových
v Zásadě i v Držkově a oslav oktáv Božího Těla
v Zásadě stejně jako v letech předešlých.
ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY
Že o výpůjčky knížek byl zájem, svědčí i zápisy ve školní kronice. Například: Vzhledem
k soukromé četbě proběhlo ve školním roce

1897/98 1976 výpůjček knih a ve školním roce
následujícím bylo učiněno 2035 výpůjček.
ZMĚNY VE SBORU UČITELSKÉM
Ve školním roce 1897/98 se podučitel Otakar
Kabelák na svou žádost stal poučitelem ve Studenci na Jilemnicku. Na místo poučitelské byl
c.k. okresní školní radou dosazen do zásadské
školy pan Jaroslav Bouda – absolv. kandidát
učitelství.
Jaroslav Bouda (1876 – 1953)
Podučitel Bouda se narodil 7.11.1876 ve Sklenařicích u Vysokého nad Jizerou v rodině učitele. Absolvoval obecnou školu v Českém Šumburce a v Železnici u Jičína. Od roku 1889 až
do 1892 se vzdělával v měšťanských školách v
Turnově. Od roku 1893 do roku 1897 učil v Jičíně, kde nabyl v červnu vysvědčení dospělosti
učitele. Dne 1.9.1897 byl ustanoven zatímním
podučitelem na zásadské trojtřídní obecné
škole.
Ve školním roce 1899/00 došlo k dočasné změně ve sboru učitelském. Počátkem května onemocněl učitel Josef Jodas zánětem průdušek
a zápalem plic, načež mu byla c.k. okresní školní radou udělena dovolená až do konce školního roku. V první a druhé třídě se vyučovalo do
konce května polodenně. Od 1.6. byl za učitele
Jodase ustanoven zástup a první třídu převzal
Jan Otmar – absol. kandidát učitelství v Nové
Vsi, jež od počátku školního roku až do 1.6.
zastupoval učitelské místo v Lomnici.

Až do konce října 1900 navštěvovaly děti ze
Zbytků a Beran školu v Zásadě. Od 1.11. byla
otevřena příškola ve Zbytkách, kam začalo docházet 55 dětí ze Zbytků a Beran. Dočasným
učitelem byl ustanoven c.k. okresní školní radou zdejší podučitel Jar. Bouda. Pro školní rok
1901/02 byl povolán c.k. okres. školní radou
zpět do Zásady.
Anastazie Skořepová
Na místo učitele Boudy byla dosazena (snad
pro nedostatek učitelů, jak je zmíněno v kronice) jako zatímní podučitelka Anastazie Skořepová narozená 15.5.1881 v Novém Městě
nad Cidlinou. Podučitelka byla dcerou řídícího
učitele. Obecnou školu navštěvovala ve svém
rodišti, měšťanskou školu v Jičíně (1894 – 96)
a učitelský ústav v Chrudimi (1896 – 1900), kde
v červenci 1900 nabyla vysvědčení učitelské
dospělosti. Od 1.11.1900 byla zatímním podučitelem v Zásadě a od 1.9.1901 zatímním
podučitelem ve škole v Železném Brodě.
Od 1.5.1901 byla ve Zbytkách započata výuka
ženských ručních prací v jednom oddělení
3 hodiny týdně. Industriální učitelkou byla
c.k. školní okresní školní radou ustanovena pí.
Anna Ceeová – choť řídícího učitele ze Zásady.
Zdroj: Školní kronika školy zásadské 1810 - 1904
Vendula Balatková
Soukromý fotoarchiv: Jaroslav Bouda
s I. třídou, školní rok 1925 - 26
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