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ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, během jarních měsíců, kdy
se nám příroda pomalu probouzela ze zimního
spánku, se nám podařilo opravit povrch místní
komunikace „u kaštanů“ a prodloužit její severní
část k nově postavenému domu. Pod komunikaci byla položena chránička pro budoucí sloup
veřejného osvětlení, který je potřeba doplnit
k prodloužené části komunikace. Následně
proběhla oprava výtluků oříznutím a zaasfaltováním v místech, kde není předpoklad v příštím
roce provádět zemní práce. Částečně se podařilo upravit novým dlážděním chodníček na hřbitově od brány hřbitova ke křížku, prostor před
hlavní bránou, vstup u zadní branky a také vstup
do kaple. Rádi bychom na úpravách okolí hřbitova pokračovali i v budoucnu. V budově vodárny byla vyměněna stará rozpadlá okna za nová
plastová a výměnou prošly také vstupní dveře.
V budově pošty byly vymalované chodby

a vstupní prostor před přepážkou. Podařilo se
dokončit projekt nové části vodovodu k budoucím novostavbám pod Ornelou, který je v tuto
chvíli před vlastní realizací. Pro některé žádosti
o dotace potřebujeme mít zpracovaný Plán rozvoje obce, na jehož realizaci se nám za pomoci
Mikroregionu Tanvaldsko podařilo získat dotaci.
První fází byly dotazníky, které jste vyplňovali
v minulém roce, a nyní proběhlo první veřejné
projednání. Věřím, že se podaří s Vaší pomocí vypracovat dokument, který bude naplněn Vašimi
představami o budoucí podobě naší obce. Rádi
bychom ještě během letních prázdnin opravili
kamenný taras před školou, který je částečně
rozpadlý a hyzdí vzhled školy. Stále pokračujeme na projektu nového domu pro seniory, přestože na samotném místě budoucí stavby není
zatím nic vidět. Přeji Vám krásné letní prázdniny,
spoustu sluníčka, odpočinku a načerpaných nových sil.
Andrea Princová, starostka

PODĚKOVÁNÍ MUDR. HRUŠKOVI
Jménem všech pracovníků městysu Zásada i obyvatel naší obce děkujeme MUDr. Jiřímu Hruškovi za mnoholeté působení v ordinacích
v Zásadě i v Držkově, za péči i lidský přístup, který svým pacientům
věnoval. „Pane doktore, za dobu svého působení jste neznal pouze
jednotlivé pacienty, ale celé rodiny - babičky, dědečky, jejich děti i děti
těchto dětí a mohlo by se pokračovat dál. Děkujeme. Přejeme hlavně
hodně zdraví, štěstí, klidu, odpočinku, pohody a dobré nálady.“

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE:
ordinace Zásada, Držkov
Upozorňujeme, že od 1. července 2019 bude změněna ordinační doba praktického lékaře
v Zásadě a Držkově. Upozorňujeme obzvláště na změnu v pondělí, kdy ordinujeme v Držkově,
a v úterý, kdy ordinujeme v Zásadě!
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

7:00 – 12:00 ordinace Držkov 12:00 – 14:00 objednaní + návštěvní služba
7:00 – 12:00 ordinace Zásada 12:00 – 14:00 objednaní + návštěvní služba
13:00 – 18:00 ordinace Zásada
7:00 – 11:00 ordinace Zásada 11:00 – 13:00 objednaní + návštěvní služba
7:00 – 12:00 ordinace Držkov

Dovolená MUDr. Jan Žwak:
19.7. (den), 22.7. – 26.7. (týden), 5.8. – 9.8 (týden)., 19.8. – 23.8 (týden).

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
NAROZENÍ OBČÁNCI
Jiří Kottvald
Nela Vinšová
Narozeným občánkům přejeme hodně štěstí,
zdraví, lásky, pohody, spokojenosti
a pokroků v životě.
JUBILUJÍCÍ SPOLUOBČANÉ
Libuše Marková (75)
Jaroslava Hušková (75)
Lidmila Mlejnková (75)
Liduška Havlová (88)
Eva Kotyzová (86)
Jaroslava Hušková (81)
Karol Farkaš (80)
Olga Růžičková (75)
Iva Krupková (85)
Christa Plachá (75)
Všem jubilujícím spoluobčanům
srdečně gratulujeme a přejeme především
hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti
a elánu do dalších let.
NAPOSLEDY JSME SE ROZLOUČILI
Alena Chlumecká
Zarmouceným pozůstalým upřímnou soustrast.
ZVONĚNÍ PŘI ÚMRTÍ
Tomáš Farkaš 777 052 876
Petr Jareš 608 521 960

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.
S Vašimi příspěvky se dále pracuje. Fotograﬁcké přílohy posílejte pokud možno samostatně (samozřejmě ne ve špatné kvalitě a velmi nízkým rozlišení).
Uzávěrka zpravodaje 03/2019: pátek 13.9.2019

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
AED DOKÁŽE ZACHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT
Automatický externí deﬁbrilátor (AED) je přístroj, který dokáže zachránit lidský život.
Jeho včasné použití obrovsky zvyšuje šanci na přežití postiženého a tím i kvalitu jeho cévního
zásobení a okysličování především do mozku a dalších životně důležitých orgánů.
Proto jej neváhejte použít v případě, že došlo u postiženého k akutní zástavě srdce. Není třeba
se bát!
Deﬁbrilátor je vytvořený pro laiky, a to v situaci, kdy se předpokladá, že není přítomen lékař a že
nikdo z přítomných nikdy resuscitaci neprováděl. Přístroj vás srozumitelně a česky navede k jeho
použití a dodání výboje postiženému.
Strach není na místě. Člověk, který před vámi leží a má zástavu srdce, je v podstatě „mrtvý“. Vy už
mu můžete „jen“ pomoci. neváhejte, přivolejte Zdravotnickou záchrannou službu na lince 155
a neprodleně k postiženému přineste deﬁbrilátor.
V následujícím fotoseriálu můžete vidět použití AED krok za krokem u člověka s akutní zástavou
srdce.
„Představte si, že jste svědkem toho, že náhle nějaký muž ve věku asi 40 let upadne na zam
a zůstane bezvládně ležet...“
FOTO 1
Postiženého oslovte a opatrně mu zatřeste rameny. Pokud nereaguje, proveďte dokonalý záklon hlavy a zkontrolujte dýchání. Dýchání musíte vidět (pohled na hrudník, zda se zvedá), slyšet
(ucho k ústům) a vnímat (cítit vydechovaný vzduch). Kontrolu proveďte nejdéle po dobu 10 vteřin.
FOTO 2
Pověřte případné svědky přivoláním Zdravotnické záchranné služby („Petře, zavolej záchranku,
číslo155 a řekni, že je tady muž asi 40 let, který má zástavu srdce a nedýchá“) a přinesením AED
( „Franto, přines deﬁbrilátor, je z venku na zdi vedle vchodu do restaurace“) a neprodleně začněte nepřímou srdeční masáž komresí hrudníku v pravidelném rytmu 120 stlačení za minutu
(např.v rytmu písničky Skákal pes přes oves...) do hloubky 6 cm (což je asi ktabička od bombónků
Tic-Tac)
Komprese provádějte na obnaženém hrudníku (je nutné jakýmkoli způsobem odstranit oděv),
na spojnici bradavek, uprostřed na hrudní kosti. Ruce mějte napnuté v loktech a hrudník stlačujte
pohybem vycházejícím z vašich kyčlí.
Před použitím deﬁbrilátoru je vždy nutné nejdříve provádět komprese hrudníku alespoň po
dobu 2 minut, aby došlo k dokonalému prokrvení organismu.
FOTO 3
Ukázka otevření boxu:
Ochranný box otevřete pohybem proti směru hodinových ručiček. Po otevření se spustí alarm.
Toho se nelekejte (je to kvůli případným zlodějům) a pokračujte...
FOTO 4
Ukázka vyjmutí AED (vezměte celou speciální brašnu, ve kterém je deﬁbrilátor umístěn):
AED vyjměte sundáním ze závěsu a neprodleně se vraťte k postiženému...
FOTO 5
Zatímco jeden zachránce stále provádí komprese hrudníku, vy otevřte brašnu a vyjměte elektrody
v sáčku. Sáček otevřte, elektrody vyjměte a připravte je k nalepení.
FOTO 6
Elektrody nalepte na hrudník dle nákresu na nich. Tento nákres je naprosto srozumitelný a elektrody
jsou pouze dvě, je to jednoduché. Během lepení elektrod komprese hrudníku nepřerušujeme!
FOTO 7
Deﬁbrilátor zapněte zeleným tlačítkem ON a vyčkejte na jeho pokyny. Deﬁbrilátor si bez vašeho
vědomí v tuto chvíli provádí analýzu srdečního rytmu postiženého a vyhodnocuje, zda je nutné dát
výboj nebo ne. Druhý zachránce zatím stále a nepřetržitě provádí pravidelné komprese hrudníku.
FOTO 8
Jestliže deﬁbrilátor vyhodnotí, že je třeba dát výboj, sám vám ohlásí „ Výboj doporučen“ a nabije
se na 200 joulů. V tu chvíli se rozbliká červené tlačítko se symbolem blesku. Vaším úkolem je nyní
zajistit, aby se nikdo postiženého nedotýkal. K tomu slouží gesto s nataženými končetinami (viz
foto) a vaše hlasité upozornění „Pozor, nikdo se ho nedotýkejte, budeme dávat výboj!“
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FOTO 9
Nyní podejte výboj stisknutím červeného tlačítka. (Pozor, ani vy se postiženého nedotýkejte!)
Po podání výboje vás deﬁbrilátor vyzve, ať pokračujete v resuscitaci. Znovu tedy začněte s pravidelnými kompresemi hrudníku.
FOTO 10
Komprese hrudníku jsou fyzicky velmi náročné, a proto je doporučeno se střídat s dalšími
zachránci, a to po 2 minutách. Je prokázáno, že poté klesá výkonnost zachránce a komprese jsou
neefektivní.
...
V resuscitaci pokračujte až do momentu, kdy si od vás postiženého převezme lékař Zdravotnické
záchranné služby. Po celou dobu se říďte pokyny deﬁbrilátoru (provádějte komprese hrudníku
a dodávejte výboje dle výzvy AED).
V případě, že by se postižený začal probouzet, AED vás upozorní pokynem „Zjištěn pohyb pacienta“. V ten moment zkontrolujte, zda postižený dýchá. Pokud ano a skutečně se postižený probouzí
do plného vědomí, komprese hrudníku přerušte, ale elektrody nesundávejte pro případ, že by u
postiženého znovu nastala zástava srdce a vy byste museli v kompresích hrudníku a použití AED
pokračovat.
Použití deﬁbrilátoru u dětí:
Deﬁbrilátor LifePak 1000, který je umístěn v zásadském sportovním areálu, je vybaven elektrodami
pro dospělé (tyto elektrody jsou v deﬁbrilátoru zapojeny, a tím připraveny k okamžitému použití)
pro děti nad 8 let věku. AED lze tedy použít například u teenagera v zásadském bikeparku, který
prodělal akutní zástavu srdce po úrazu hrudníku. (Všichni samozřejmě doufáme, že se nic takového nestane.)
Použití Automatického Externího Deﬁbrilátoru můžete zhlédnout také v instruktážním videu,
které jsme pro vás natočili a které je umístěno na webových stránkách Městyse Zásada.
Fotoseriál a instruktážní video připravila: L. Havrdová, Dis.
(Členka České Resuscitační Rady, absolventka kurzu Basic Life Support 2019 a Lektorka první pomoci s 10ti letou praxí. Autorka knihy První pomoc dětem “od mámy pro mámy“.)
www.prvnipomocdetem.cz
www.catcareshop.cz
Text a fotoarchiv: screen z videa
Lenka Havrdová, DiS.

CO NOVÉHO, ŠKOLO?
Dovolte mi takové malé ohlédnutí za tím, co se
nám podařilo během školního roku 2018/2019
s dětmi v kroužku první pomoci v naši MZŠ.
V letošním školním roce jsme do kroužku vzali
nově i žáky 4.tříd a přes malé obavy, zda na ně
kroužek není brzy, se ukázalo, že naopak.
Děti prahnou po informacích, miluji hrané
scénky s maskováním úrazů, které si samy připravují a díky tomu všemu se učí postupy první pomoci tak svědomitě, že právě tito “mladší
žáci” z našeho kroužku obstáli na výbornou v
oblastní i krajské soutěži Českého červeného
kříže kde získali zlato a nyní postupují do celostátního kola v doprovodu paní učitelky a mé
kolegyně z kroužku Mgr. Evy Živné.
Během roku jsem se snažila kroužek obohatit
svými znalostmi z praxe, ale také jsem děti
odměnila řadou soutěží s krásnými dárky. Soutěžilo se například v navlékání ochranných rukavic na rychlost a samozřejmě nechyběly ani
vylosované situace a záchranné akce ve dvojicích, kde děti do poslední chvíle nevěděly, co
budou ošetřovat a musely si poradit jen s autolékárničkou. Zvládly to skvěle a mě nesmírně
těší, že mají chuť pomáhat ostatním.
Doufám, že se mám kroužek podaří otevřít
i v příštím školním roce, a pokud ano, těším se,
kolik nových dětí se k nám přidá.
Přeji Vám krásné léto bez úrazů.
Lenka Havrdová, Dis.
WWW.Z ASADA.CZ
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Autor textu a fotografií z kroužku: Lenka Havrdová, DiS.

Fotoarchiv MZŠ Zásada
REPREZENTACE ŠKOLY
S blížícím se koncem školního roku je vždy
mnoho soutěží a občas se stane, že někteří
žáci si v týdnu moc ve škole nepobyli. Nicméně nikde se“ nezašili“, naopak vzorně reprezentovali školu. Velkým úspěchem je druhé
místo našich žáků ve složení Viktor Chmel,
Martin Kordík, Ondřej Novotný, Filip Ochrana
v celostátní soutěži T-Proﬁ 2019. Soutěž je zaměřena na stavbu funkčního zařízení ze sta-

vebnice Merkur. Výborných úspěchů dosáhli
žáci 1. stupně ve sportovním trojboji (50m,
hod míčkem a skok do dálky.) Bojovali s dalšími třemi školami a určitě se neztratili.
1.třída:
1.místo Šimon Černý
2.místo Karolína Havrdová
2.třída:
2.místo Jakub Pajkrt. Jakub postoupil do
okresního ﬁnále a skončil na krásném třetím

místě (reprezentoval naší školu 12.6. v krajském ﬁnále).
3.třída:
1.místo Anna Kousalová
3.místo Ivana Šikolová
5.třída:
2.místo Matěj Zurčín
Mgr. Václav Horáček
ředitel školy

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ- 1. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
Oba týmy školy zvítězily v oblastním kole dopravní soutěže a postoupily do
okresního ﬁnále. V něm dne 15. května 2019 opět porazily týmy z jabloneckých škol a s přehledem si zajistily účast v krajském kola, které se uskutečnilo
ve dnech 6. a 7. června v Liberci. Zde mladší žáci skončili ve velké konkurenci
na hezkém 4. místě a starší na 5. místě.
Úspěšní reprezentanti školy jsou:
I. kategorie: Kateřina Čabová, Julie Kousalová, Filip Ochrana, Matěj Zurčín
a Lucius Červinka, který v krajském kole úspěšně nahradil nemocného spolužáka.
II. kategorie: Eva Müllerová, Aneta Fichtnerová, Daniel Šikola a Jiří Hloušek.
Děkuji žákům za ochotu připravovat se na soutěž i ve svém volném čase během přestávek, před výukou, po výuce nebo doma.
Vedoucí týmu
Mgr. Jana Báčová
Fotoarchiv MZŠ Zásada
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Celá soutěž začíná výběrem členů týmů prostřednictvím školního kola konaného v dubnu. Za školu mohou soutěžit dva týmy, jeden
v první kategorii a jeden v druhé kategorii. Do
každé kategorie postupují dva nejlepší kluci
a dvě nejlepší holky z páté až deváté třídy. Poté
se koná oblastní kolo, letos bylo 24. 4. 2019.

Našim týmům se dařilo a oba dva skončily na
prvním místě a postoupily do okresního kola.
Zde nás nejdříve čekal trénink jízdy přes překážky. Poté už následovala samotná soutěž,
která se skládala ze čtyř částí, a to, jízda zručnosti (překážky), test, jízda podle pravidel silničního provozu a první pomoc. Každý člen

Číslo 2 | 2019

týmu získává za chyby trestné body a ty se pak
sečtou, čím méně trestných bodů, tím lépe.
Soutěž jsme si velmi užili a všichni jsme moc
rádi, že se nám podařilo umístit se na prvním
místě a tím si zajistit postup do krajského kola,
které se letos konalo v Liberci.
Eva Müllerová, žákyně 8. třídy

Fotoarchiv MZŠ Zásada: Zásadský tým v krajském kole. Vítězné družstvo v okresním kole.

MZŠ ZÁSADA – MC DONALD´S CUP
I letos se naši žáci zúčastnili Mc Donald´s Cupu
v obou kategoriích. V okresním kole se starším
žákům nepodařilo postoupit do ﬁnále. Soupeři
byli dva. Po vyrovnaných zápasech jsme v této
kategorii obsadili 4. místo.
MZŠ Zásada 1:2 ZŠ Velké Hamry
MZŠ Zásada 0:2 ZŠ Mozartova
MZŠ Zásada 0:2 ZŠ Sport Tanvald
V mladší kategorii už ale bylo vše jinak a parta
mladších fotballistů do ﬁnále OK kola postoupila. Hrálo se v Železném Brodě a po třech jas-

ných vítězstvích nad ZŠ Pěnčín, ZŠ Pelechovská
a ZŠ Školní se o čtyři dny později hrálo ﬁnále
v Jablonci nad Nisou. Tam už byli soupeři silnější a teprve až poslední zápas rozhodl o tom,
že jsme do ﬁnále krajského kola nepostoupili.
I přes tento neúspěch je třeba poděkovat všem
žákům za vzornou reprezentaci.
Okresní kolo Železný Brod
MZŠ Zásada 11:0 ZŠ Pěnčín
MZŠ Zásada 8:2 ZŠ Školní
MZŠ Zásada 7:1 ZŠ Pelechovská
MZŠ Zásada 2:2 ZŠ Smržovka

MZŠ Zásada 4:0 ZŠ Desná
MZŠ Zásada 1:2 ZŠ Arbesova
Poděkování patří těmto hráčům: Jakub Pajkrt,
Pavel Jakubička, Bedřich Hlava, Radim Číla,
Markéta Jakubičková, Lukáš Hujer, Filip Trýb,
Marek Tiler, Matěj Vrbata, Tadeáš Hlava, Jan
Princ, Martin Tiler. Děkujeme také rodičům, kteří s námi tyto turnaje objezdili, dále i trenérům.
Tomáš Trýb
Foto: Monika Tilerová
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CO NOVÉHO, ŠKOLKO?
Školní rok už si pomalu chystá duhový klíč, aby
zamknul školní zážitky do přihrádek, zabalí si
batoh a s těšením utíká kamsi za letním dobrodružstvím.
Nám tedy nezbývá než se ohlédnout, co pěkného nás potkalo, co jsme zažili a na co budeme rádi vzpomínat. Ale to musíme popoběhnout kousek zpátky, do ještě chladných dnů,
kdy jsme měli před sebou ještě pořádný kus
práce.
A protože je práce a šikovnost velmi důležitá,
snažili jsme se dětem pár šikovných „lidiček“
představit přímo při jejím vytváření. Navštívili
jsme paní Laurinovou. Nechyběla legrace a zážitky! Vždyť jsme si mohli úplně sami vyzkoušet
vyfouknutí skleněné baňky, navléknout šňůrku
korálků a potěšit se s něžnými výrobky, kam
jsme se jen podívali. Děti se měly možnost
podívat také k paní švadleně, podívat se, jak
šikovné a hbité prsty dokáží v mžiku sešít látku
a přitom se vůbec nepíchnout.
Ale, co to tu tak krásně kvete? No ano, vždyť
jsme v zahradnictví u Klamtů. Dětem se dostalo pěkného povyprávění o kytičkách, zelenině,
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malých sazeničkách, zkrátka o všem, co má
správný zahradník umět a znát. Všem řemeslníkům, kteří svým umem naše děti potěšili, moc
děkujeme.
Ovšem, než vyrosteme a budeme tak zruční,
uteče ještě spousta času a hlavně moc, moc
učení. A jakpak takové učení v opravdové škole vypadá? Není nic jednoduššího, než se na
to jít podívat! Mrkli jsme se na naše kamarády v první třídě, obdivovali jsme, co všechno
už umí, jak jsou šikovní a pěkně čtou, počítají
a dokonce krasopisně píší.
V březnu si děti se svými rodiči připravily
kouzelné klíčky. Ptáte se k čemu? Přece, aby
odemkly les pro jarní vycházky a připravily se
na ohleduplné návštěvy přírody. Ale nejen
správné počínání v přírodě, ale i v kulturním
prostředí je pro nás důležité. Děti se proto s radostí šly podívat do zásadské knihovny, kde si
se zájmem prohlížely a „četly“ v barevných obrázkových knihách. Připomenuly si, jak správně
zacházet s knihou, co všechno pro nás znamená, jaké poučení a radost můžeme v knížce
objevit.

Nejen v knížkách jsou schované pohádky,
vždyť jedna taková přijela přímo do naší školky.
Přivezlo nám ji divadélko Kozlík a pohádka se
jmenovala „Jak šel kozlík do světa“. Dětem se
líbily velké dřevěné loutky marionety, a s počátečním ostychem si šly pohladit draka, strach
nahánějícího čerta a ježibabu, krásnou princeznu nebo nezbedného kozlíka.
Ale pusťme pohádku zase do světa za ostatními dětmi. Spěcháme totiž za zajíčkem. Nechal
nám ve školce dopis a v něm... Utíkejme za
dobrodružstvím! Máme přece velikonoční stopovanou. To je úkolů, dokonce si pro nás přichystal jarní ochutnávku čerstvého medvědího
česneku! A na konci poklad! Každý si našel dokonce malého panáčka a úplně na závěr sladké
překvapení, které hlídali zajíčkovi pomocníčci.
Děti proměněné za zvířátka tichounce čekaly
na příchozí. Jaké potom vypuklo veselí, když
mohly vybafnout na své kamarády! Vydařilo se,
ale jdeme dál.
Kdo to klepe na dveře? Aha, podívejme, dáma
v jarním hávu... tradiční velikonoční dílnička!
Kreativnost, tvoření a dobrá nálada vytvořily
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rozmanité jarní dekorace, šikovné děti a rodiče si dali záležet, aby jejich výrobky byly právě
ty nejkrásnější. Ale tvořeníčka prozatím dost,
dejme si zase pohádku. Tentokrát nám ji do
školky přivezla divadelnice p. Enochová a dětem se pohádka „O drakovi, který vykvetl“, moc
líbila. Ale, propána, snad se nám tady nezapomněla nějaká další pohádka, přímo čarodějnická... vždyť na školní zahradě létají čarodějnice
a čarodějové na košťatech! Kdepak, to si jen
děti užívají čarodějnický rej v MŠ. Čarodějnická
parta vařila lektvary, zaříkávala, kouzlila, proměňovala... zkrátka, tak jak to má při správném
tréninku na ﬁlipojakubskou noc být.
Haló, haló, ve školce nepůjde celý den elektrický proud! Co si počneme? Ale vůbec žádné
zoufání, nazujeme pořádné botky, na záda
správný batůžek, do něj dobrůtky a vyrážíme.
Došli jsme bez potíží až do Držkova! Tam nás
v restauraci U Polmanů čekal výborný oběd,
malinovka, sladká tečka navrch. A je zas čas vydat se na zpáteční cestu. Klobouk dolů, do cíle
došli všichni naši malí turisté!
Nesmíme také zapomenout zmínit zvláštní
návštěvu v naší školce. Kdopak to mezi nás zavítal? Měl měkoučký kožíšek a pruhovaný ocásek. No ano, přece medvídek mýval. Nepřijel
sám, s ním i jeho psí kamarádi, kteří nás poba-

vili svým vystoupením. Dětem se představení
líbilo a na závěr si mohly medvídka i pohladit.
V květnu se do naší MŠ podívali spolu s maminkami budoucí, zatím maličcí kamarádi
a kamarádky. Zapsali se, a my se budeme těšit, až v září, občas nejistými krůčky, přiběhnou
mezi nás.
V květnu ovšem nezapisujeme pouze mrňátka
do školky, ale také „velké“ plavce a plavkyně. No
ano, hurá, začíná plavecký výcvik. Letos šikovní
sportovci trhali rekordy a pár dětí dokonce bez
pomůcek plavalo v hlubokém bazénu!
Všechno ty naše šikovné dětičky zvládly
a stihly! Vždyť je čekala prezentace! Ukázaly
a předvedly rodičům, jak moc šikovné jsou. Zahrály pohádku o protřelé lišce a všichni se moc
pobavili. Jak publikum, tak sami herci. Potom
rychle převlékat a naladit hlásky, veselé písničky rozezněly školku. Ale pozor, potlesk rodičů
bude ještě pokračovat. Zdatní tanečníci a tanečnice v nadýchaných sukničkách vykouzlili úsměvy na tvářích svých blízkých. Kuchtíci
připravili obložené chlebíčky a napekli důlkové koláčky a šikulkové kutílci se pochlubili, co
všechno vyrobili. To se nám to pěkně povedlo.
Pojďme ale dál.
Ale, ale, kdopak to má dnes svátek? Všechny
děti! Tak hurá za soutěžemi! Školní zahrada se
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veselila spolu s dětmi, ale utíkejme dál. Copak
to stojí na kapelní louce? Kluci i holčičky se nestačí divit. Opravdovské hasičské auto! Hasič
pan Dubský dětem ukázal vybavení a interiér
auta a dokonce si mohly samy zkusit stříkat
hadicí. To bylo radosti. A aby nebylo radování
konec, ještě si dětičky pochutnaly na zmrzlině.
Ke startu připravit, teď! Copak se to děje? Děti
mají závody! Školkiáda vrcholí. Závodníci ve
skoku, hodu a běhu jsou výborní sportovci
a srdnatě bojují o stupně vítězů. Sláva vítězům,
čest poraženým. Žabky v počtu medailí vyhrály nad Rybkami, ale všichni zaslouží velkou
pochvalu! Medailisté si užili pocit vítězství, ale
ani ostatní nepřišli zkrátka. Diplomy a sladkou
odměnu dostali všichni zúčastnění.
Ale ještě nekončíme, honem, honem do práce.
Výtvarníci navlékají duhové korálky, malují obrázky na taštičky, stříhají, lepí, vytvářejí, pečou
máslové koláčky a kynuté koláče... paní učitelky vyrábí a chystají kulisy a soutěže...pročpak?
No ovšem, vždyť tradiční jarmareček právě
bere za kliku. V letošním roce bude na téma
našich krásných českých písniček! Motto: „Ta
naše písnička česká“ nás bude provázet celým
jarmarečkem. Spolupracujeme tradičně také
se základní školou, které tímto moc děkujeme.
Ale teď pomaličku nadýchnout, co to tu voní?
Už vím, přece prázdniny! Ale nepředbíhat.
Ještě nás čeká výlet, a ne ledajaký! Jedeme se
svézt parníkem. Malí námořníci už se moc těší.
Tak připravit pruhovaná trička, řízky a dobroty
a jedem!
A to už je konec? Ale kdepak!
Čeká nás loučení se školáky v Lumce! Soutěžení, maturita, bobříci, stezka odvahy, opékání
buřtíků a pro někoho možná první nocování
bez maminky! Tolik se těšíme, bude to fajn!
Potom se školáci slavnostně rozloučí ještě na
městysu Zásada s paní starostkou a potom...
Hurá prázdniny! Tak krásné dny volna bez
mráčků, moře štěstí a odpočinku a našim malým školáčkům hodně úspěchů!
Bc. Šárka Šípošová
Fotoarchiv MŠ Zásada: Čarodějnický rej
v MŠ. Prohlídka hasičského auta.
Návštěva v 1. třídě.
Výlet Máchovo jezero. Jarmareček.
Prezentace kroužků – country tance.

Velké poděkovaní paní učitelce Andree Znamínkové za taneční kroužek pro menší děti, který vedla. Doufáme, že si i v září najde čas a kroužek
bude moci i nadále pokračovat.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V dubnu letošního roku přivítala paní starostka
Andrea Princová jedny z nejmladších občánků
naší obce.
Děti z mateřské školy oživily slavnostní okamžik svým vystoupením. Milým dětem z mateřinky mnohokrát děkujeme za snahu, píli,
krásné básničky a písničky. Poděkování patří
samozřejmě i rodičům, kteří se s miminky na
slavnost dostavili.
Foto a text: Vendula Balatková
Fotogalerie: Dvě společné fotografie
rodičů s dětmi. Děti z mateřské školy při
vystoupení.
Přivítáni byli chlapečci Dominik Horna, Daniel Doubravský a Radovan Ervín Tecl.

MARTIN MATOUŠEK S VESELOU VDOVOU ZÁŘILI NA PRKNECH JABLONECKÉHO DIVADLA

Pod režijním vedením Martina Otavy a Michala Lieberzeita představilo Severočeské divadlo
opery a baletu Ústí nad Labem nejslavnější
a nejhranější dílo Franze Lehára Veselá vdova.
Orchestr vedl dirigent Milan Kaňák.
Při premiéře v Divadle na Vídeňce v prosinci 1905 se opereta nejevila úspěšnou. Příběh
o vášni, vztazích a skutečném citu obecenstvo
nenadchl. Avšak po uvedení představení v Pa-
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říži a Londýně nastal zlom, čemuž nasvědčuje
téměř 20 000 představení během následujících pěti let. Opereta se stala jednou z nejoblíbenějších. Na půvabu netratí ani v současném
století.
V hlavním rolích se v jabloneckém divadle
představili Michaela Katráková (jako Hanna
Glavari, Veselá vdova), Jaroslav Kovacs (hrabě
Daniel), Michael Kubečka (baron Mirko Zeta),

Diana Hladíková (Valencie), Jan Ondráček (Camil), Miroslav Nechyba (Niegus), Radek Krejčí
(Kromov), Sergej Nikitin (Bogdanovič), Tereza
Kasová (Sylvia). Martin Matoušek se v představení objevil jako vicomt Cascada. Zajímavost
pro čtenáře a fanoušky Martina: na závěrečné
zvolání někoho z jeviště „Zdravíme Zásaďáky!“
zareagovalo publikum nejen z naší obce bouřlivou odměnou nejen Martinovi, ale i ostatním
pěvcům především za nádherné vystoupení.
Pozdrav krajanům velice zahřál u srdíčka. „Martine, my Zásaďáci Tě rovněž zdravíme, jsme
rádi, že se k naší obci s láskou stále hlásíš, a budeme se těšit brzy na viděnou.“
Zajímavostí je, že tohle dílo (Veselá vdova)
Martin shodou okolností zkoušel v Plzni v opeře, v Ústí a v karlínském divadle v Praze. Hned
po premiéře přešel z Karlína do Národního divadla, kde začal studovat operu Sergeje Sergejeviče Prokoﬁjeva Láska ke třem pomerančům.
Premiéru měl Martin 16. května. Sezónu uzavře
poslední inscenací Bizetovou Carmen v Ústí
nad Labem. A co Martina čeká nyní? Před divadelními prázdninami si odskočí na festival do
Brna, kde pod širým nebem na hradě Špilberk
hostuje ve Verdiho La Traviattte a Pucciniho
Tosce. Martin: „Těším se na divadelní prázdniny,
a že mě máte rádi a já Vás.“
Vendula Balatková
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Fotoarchiv Martina Matouška a Andrey Princové: Martin se Zásaďáky při setkání v divadle v Jablonci nad Nisou. S Evou Urbanovou jako
Prokofjev v Lásce ke třem pomerančům. S maminkou. Jako podloudník Le Dancaire s Carmen Kateřinou Jalovcovou.

TATRHY ZAVÍTALY POPRVÉ DO ZÁSADY
Před dvěma lety jsem díky své manželce navštívil v prostorách libereckého nádraží akci
jménem Tatrhy. Hned v první m momentu mě
atmosféra a koncept celé akce nadchl. Tatrhy
jsou totiž městské putovní trhy s přehlídkou
neobyčejných produktů a aktivit šikovných lidí.
Stejný pocit příjemně stráveného dne jsem
měl i na dalších Tatrzich (jak v Liberci, tak Jablonci). Jelikož mám ze studentských let tu čest
znát několik lidí stojících za vznikem a fungováním této akce, zkusil jsem se jich zeptat, zda by
nechtěli jednou tyto trhy zkusit i mimo město,
a to v pěkném prostředí louky kolem naší kaple.
S velkou radostí jsem dostal kladnou odpověď
a mohly začít přípravy na akci první návštěvy
Tatrhů mimo větší města. Po několika týdenních přípravách se akce nazvaná „Tatrhy na výletě v Zásadě“ uskutečnila v neděli 23.6.2019,
a to téměř po celý den - od 10 do 17 hodin.

V krásném a stylově připraveném prostředí
kapelní louky bylo pro návštěvníky připraveno více jak 80 stánků s jídlem, pitím, módou,
designem a mnohým dalším. V okolí stánků se
linula vůně nejenom rozmanitého jídla a různých dobrot a pití, ale i například domácích
mýdel, včelích produktů, jahod, levandule. Nechyběl zde ani bleší trh, workshopy, divadlo,
hudba a program u kaple na celý den - DNA
Brothers, Veselé loutky, Písně duší (Zuzana Landová, Lucie Hlaváčová, Jan Hof Medvin), Funky
Beasts, Dpostriou, Rudolf Hancvencl, Tcheichan v duu a v kapli zahrál na varhany Hans
Lau. Téměř po celý den fungovala i doprava
historickým autobusem po trase Jablonec Zásada - Držkov a zpět. Důležitým faktorem
bylo i krásné počasí, a proto dorazilo na kapelní louku opravdu velké množství spokojených
návštěvníků, což nás nejenom překvapilo, ale

především nám to udělalo obrovskou radost.
Moje poděkování patří celému týmu Tatrhů,
že měli odvahu dorazit do Zásady, ÚM Zásada
za podporu, SK Zásada za zapůjčení vybavení,
Pavlu Růžičkovi za pomoc s elektro, Šrajbrovým
a paní Princové za poskytnutí příkonu elektro,
ﬁrmě Sferia za pokrytí internetem, paní Šimůnkové za přípravu kaple, majitelům parcel za poskytnutí parkovišť a všem občanům Zásady za
trpělivost, jelikož přísun návštěvníků a parkujících aut byl nad naše očekávání a museli jsme
hodně improvizovat. Doufám, že jste všichni,
kteří jste akci navštívili, odcházeli s pocitem
příjemné pohodové akce, která snad nebyla
v Zásadě naposledy.
Milan Kopal, místostarosta
Fotografie: Andrea Princová, Jana Matěásková. Záhlaví zpravodaje – V. Balatková
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SENIOR - LYMPIÁDA VE ZBYTKÁCH 2019
V neděli 16.6.2019 od 14:00 hodin proběhla
u Staré školy ve Zbytkách tzv. „Senior – lympiáda“ pro přátele sboru Stará škola. Jednalo
se o takový piknik se speciálními sportovními
disciplínami a přátelským posezením v altánku
u penzionu Stará škola. Dle názvu by měla být
akce určena pro seniory. Ta však byla určená
pro všechny ročníky.
Na začátku přišel lehký deštík, proto se využilo
altánku, kde proběhla první ochutnávka připravených dobrot. Po krátkém dešti vykouklo
sluníčko a teplota vzduchu se ohřála na příjemných 22 °C. Začalo se s první disciplínou speciálním fotbálkem s košťaty (místo nohou

koště). Aby měla soutěž sportovní ráz, účastníci se rozdělili na dvě družstva. Po každé disciplíně se vyhodnotilo vítězné družstvo a na závěr
následně všechny dohromady.
Po půlhodině hry následovala přestávka, aby
se zadýchaní hráči mohli vydýchat a nabrat
nové síly na další soupeření. Přestávka byla
samozřejmě využita ke konzumaci – doplnění
energie. Následovala lukostřelba se sportovními luky – střelba do terčů, kdy měl každý
soutěžící 3 střely. Následoval kulečník na trávě
- střílení míčů do rozestavěných kbelíků.
Po oddychové přestávce následovala poslední čtvrtá disciplína - lovení papírových rybi-

ček magnetem (rybiček se železným okem).
Po ukončení soutěží se vyhodnotily všechny
výsledky jednotlivých soutěží a vyhlásilo se vítězné družstvo – ROK. Kupodivu vše proběhlo
ve velmi příjemné, soutěživé a fandovské atmosféře, a to nejen u mladších účastníků ale
i u seniorů.
V závěru her „se baštily“ čerstvé langoše s kečupem a česnekem, sladkosti a samozřejmě
došlo i k doplnění vypocených tekutin. Kolem
18. hodiny jsme se s pocitem příjemně prožitého odpoledne v kruhu přátel a se společným
fotografováním rozloučili.
Foto a text: Milan Hübner

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY
V pondělí 15. dubna proběhlo velikonoční posezení s bývalými občany Zásady. Sešli jsme
se v prostorách kavárny, kde jsme nad kávou
a beránkem probrali novinky ze Zásady. Také
jsme si vyslechli mnoho krásných příběhů
a vzpomínek. Jako tradičně každý zásadský
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obyvatel domova dostal malou pozornost.
Naši senioři nezůstali pozadu a obdarovali nás
ručně vyrobenými mýdly, která vyráběli na
svých dílničkách.
Těšíme se na další návštěvu, kterou plánujeme na adventní čas. Děkujeme vedení Domo-

va důchodců ve Velkých Hamrech, které nám
umožňuje uspořádat tato příjemná setkání.
Linda Černá
Fotoarchiv ÚM Zásada
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ÚPRAVA CENY VODY
Od poslední úpravy vodného a stočného v roce 2015
dochází v letošním roce
k úpravě ceny. Vodné i stočné
se zvyšuje o 3,- Kč/m3.
Důvodem úpravy ceny je následující:
 zvyšující se ceny práce a materiálu na opravy vodovodního a kanalizačního řádu,

 zajištění ﬁnančních prostředků na postupné
opravy vodárny. Po výměně oken, dveří
rekonstrukce elektroinstalace nás čekají
opravy bazénů a další drobné opravy,
 dále bychom chtěli novým vrtem posílit
zdroj vody, abychom nemuseli dokupovat
mnohem dražší vodu ze Souše (cena vody
bez stočného 41,20 Kč/m3). Jen za poslední
rok jsme nakoupili skoro 5000 m3.

I tímto zvýšením ceny vodného a stočného zůstane naše společnost s cenou vody (cca 58,65
Kč/m3 – voda) pod průměrem cen vodárenských společností v naší republice, Zde se ceny
pohybují mezi 80 až 100 Kč/m3. Např. Severočeská vodárenská (LBC) 99,55 Kč/m3 Vodárenská společnost Turnov 108,80 Kč/m3.
Petr Černý
zastupitel obce Zásada

NEBUĎME, PROSÍM, LHOSTEJNÍ ANEB ODPADOVÉ HOSPODAŘENÍ V OBCI
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého,
s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech. Jde však o velký omyl, ochranou přírody
se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století,
již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku
v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila. Proto již v této době začala vznikat první přírodní rezervace. Nejstarším chráněným
územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní
rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl
vyhlášen již roku 1838. V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc.
Obec jako původce odpadů má jednu z povinností odpady sbírat odděleně, mimo jiné
zajišťovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony. Ideální pomůckou pro třídění
jsou recyklační značky, které naleznete na každém obalu. V současné době je na území obce
6 stanovišť na tříděný odpad, kde lze odložit
odpad do barevně odlišených kontejnerů.
Naše obec je zapojena do systému EKO-KOM,
čímž získává nárok na odměnu za zajišťování
zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna pomáhá snižovat náklady
spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů. Je důležité
odložit odpad do správného kontejneru dle
návodu, který je na kontejneru. Dále můžete
využívat kontejnery na drobné elektrospotřebiče, vybité baterie, prázdné kazety od tonerů
a zářivky v budově obecního úřadu a kontejnery na textil u bývalé samoobsluhy a u úřadu.
Protože opakování je matka moudrosti,
připomínáme že:
 Poplatky za popelnice vybíráme každý rok
od ledna do března. V případě rozdělení platby
na polovinu se druhá část platí nejdéle v měsíci
zaří.
 Pokud máte zničenou nádobu na odpad,
kontaktujte prosím úřad, rádi vám zařídíme
bezplatnou výměnu.
 Na jaře každého roku je přistaven velkoobjemový kontejner na směsný odpad.
 Na podzim každého roku je přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad.
 Alespoň jednou za rok je možné odevzdat
nebezpečný odpad.
 Datum a informace o mimořádném sběru
odpadu vždy naleznete na vývěskách, webových stránkách obce i na Facebooku.
 Nápojové kartony třídíme do oranžových

pytlů, které se zavázané dávají pod terasu
obecního úřadu.
 Plasty třídíme kromě kontejnerů též do pytlů, žluté barvy, které se zavázané dávají pod terasu obecního úřadu.
 Žluté i oranžové pytle jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě.
 Papírový sběr je možné po dohodě odevzdat ve škole, kdy za něj odměna připadne
škole a ještě mají děti možnost vyhrát hodnotné ceny v soutěži.
 Občané Zásady mají možnost využívat Sběrný dvůr v Železném Brodě.

 Staré pneumatiky je možné odevzdat v provozovnách registrovaných v systému Eltma. Jejich seznam naleznete na https://www.eltma.
cz/sberna-mista .
Bohužel se občas najde na katastrálním území Zásady nějaká černá skládka. Někteří jsou
schopni naložit do auta (či vleku) koberce,
lino, a další „poklady“ a nechat je někde u lesa.
A tam se s tím má stát co? Když je odpad už
jednou naložen, neměl by být problém ho
odevzdat do sběrného dvora. Nebuďme, prosím, lhostejní.
Linda Černá
WWW.Z ASADA.CZ
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VÁŽENÍ RODIČE!
Otázka na úvod. Víte, co vaše ratolesti dělají ve
volném čase? Někteří asi ne. Proto se na vás
obracím s prosbou, abyste si čas od času zjistili,
co se děje na zastávkách autobusů, především
na hlavní zastávce ve středu obce.
Schází se zde děti, které jsou mistři v jízdě na
kole či koloběžce do středu křižovatky. Často
hrozí nebezpečí kolize s projíždějícími automobily. Někteří (ve věku 13- 15 let), zde mistrně balí jointy a vychutnávají je, nedopalky i od
cigaret pak pohazují v čekárně.
Další problém je rozlévání energetických nápojů a pohazování obalů od cukrovinek na
zastávce.
Horší ale je, když cestující přijdou na zastávku
a nemají se kde schovat před deštěm, protože
se všude válí koloběžky či kola. Dokonce jim je
sděleno, ať si trhnou nohou.
Již v minulém zpravodaji bylo zmíněno vypálení nevhodných obrázků do dřeva. A nyní vše
vyvrcholilo poničením okna u zastávky a rozbitím skla u skříňky s vyvěšenými jízdními řády.
Ušpiněná okna a lavička, podlaha politá sladkými nápoji také něco vypovídá o „inteligenci“
mladých návštěvníků čekárny.
Bylo by dobré, kdyby se Vaše ratolesti scházely na místech, které pro ně obec postupně

připravuje a hlavně i tam se chovaly podle
pravidel slušného chování. Doma by jim takové ničení majetku jistě neprošlo. A nakonec
prosba k rodičům. Kontrolujte, co Vaši potomci
dělají ve volném čase. Určitě je svou výchovou

nevedete k tomu, aby ničili majetek, i když je
veřejný. Děkuji.
Petr Černý – zastupitel obce Zásada
Foto: Linda Černá

KAM S NIMI (NEVÁŽNĚ VÁŽNĚ O ČEKÁRNĚ)
Vím, že mnohým lidem nic neřekne Nerudův
fejeton „Kam sním?“ Kdykoli jdu kolem zastávky a čekárny autobusu na náměstíčku, vzpomenu si na něj. Připadá mí, že v Zásadě máme
spousty Nerudů, kteří řeší podobný problém.
Nezbavují se sice starého slamníku, ale asi nevědí, kam se svými dětmi. Čekárna je přece tím
ideálním místem. Na naše miláčky neprší, tudíž
se nemusíme bát, že promoknou a onemocní.
Nepostihne je ani úpal, sedí přece ve stínu. Čekárna má totiž pro děti přidanou hodnotu – je
to ta pravá „škola života“. A jako v každé škole
i tady se „vyučuje“ různým předmětům. Mezi
nejoblíbenější patří výtvarná výchova. Na stěnách čekárny se objevují díla, která by se doma

realizovala stěží. V obývacím pokoji by se vypálené vulgární výrazy nevyjímaly tak dobře,
a navíc by je nikdo nemohl „obdivovat“. Mnozí
rodiče nemohou uvěřit, že v jejich vzorném dítěti dřímá tak „neuvěřitelný talent“. Návštěvníci
čekárny zřejmě ví, že opakování je matka moudrosti. Proto se zde schází ti, kterým nestačí vyučování ve škole, chtějí si připomenout lekce
z fyziky a chemie. Zájemci o fyziku si zopakovali učivo o pevnosti a pnutí. Zákony fungují
– sklo prasklo. Cesty za poznáním nepřežilo
ani plexisklo na vývěsce s jízdními řády. Učení je opravdu zábava. Další opakovací lekce se
týkají učiva o skupenství – pevném, plynném
i kapalném. Stačí se podívat na zem a rázem je

vše jasné. Pevná tělesa odstraní zaměstnanec
obce, přece v pracovní době nemůže zůstat
bez práce. Pozůstatky kapalného skupenství
se odstraňuje hůř. Red Bull a další energetické
nápoje totiž barví a lepí, pivo a víno po sobě
zanechává typickou vůni. Plynná podoba skupenství – kouř z cigaret a umně zabalených jointů – zmizí nejrychleji. Jen by po něm neměli
zůstat svědci – nedopalky, které se válí po celé
čekárně. Tohle všechno určitě nemají na triku
žáci zásadské školy, protože ti vědí, že pití alkoholických nápojů a kouření je povoleno až
od 18 let.
Autor si nepřeje býti uveřejněný

Děkujeme ÚM Zásada za nové dlážděné přístupové cesty u kaple a na hřbitově.
Anna Šimůnková

Foto: Vendula Balatková
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PO MATEŘSKÉ ZPĚT KE SPORTU
Vloni na jaře jsem se rozhodovala, zda ještě
s lyžováním pokračovat, ale půl roku po porodu jsem se cítila výborně a tušila, že by bylo
dobré ještě lyžování zkusit. Začátky byly krušné, ale forma šla rychle nahoru. Nejvíc mě ubíjel spánkový deﬁcit, malá dcerka dávala často
zabrat a únava se kumulovala. Vše bylo uzpůsobené, abych trénovala, když Eliška usnula, takže jsem neměla šanci spánek dohnat.
Trénink musel stačit pouze jednou denně
a o regeneračním odpočinku se nedalo mluvit.
Navíc po večerech jsem ještě doháněla resty
spojené s časopisem o běžeckém lyžování, v
rámci kterého dělám šéfredaktorku. Téměř rok
bylo mým snem se podívat na ﬁlm v televizi
nebo přečíst si knížku.
Zklamání přišlo hned v prvním závodě, kde

jsem se cítila dobře, ale závodnice přede mnou
upadly a neměla jsem možnost se jim vyhnout.
Pochroumaný kloub u palce ruky zajistil, abych
nemohla déle jak měsíc držet hůl v ruce. Přestože byly po několika letech v prosinci krásné
zimní podmínky a bylo by možné vyrazit ven
do stopy, musela jsem tahat doma soupažový trenažer. Ale díky za něj, protože jinak bych
mohla sezónu rovnou odpískat.
I v zimě mi dávala dcerka se spánkem zabrat,
ale vše se obracelo k lepšímu, včetně výsledků
na závodech. První vlašťovkou bylo osmé místo na švýcarské La Diagonele. Cestování jsem
se ale snažila omezit, takže velkých závodů ze
seriálu dálkových běhů Visma Ski Classics jsem
nemohla absolvovat tolik, kolik bych si přála.
Největší radost mi udělalo 4. místo na Jizerské

50, kde jsem měla úžasné lyže. Byla jsem nadšená, že nejlepší výsledek přišel právě na domácím závodě, přestože mi trať Jizerské příliš
nesedí. Dále se podařilo urvat ještě dvě vítězství na českých laufech, jedno na německém
a druhé místo na polském Biegu Piastow.
Vše by se neobešlo bez obrovské podpory nejen týmu, ale také babiček a dědečků, kteří zajišťují hlídání Elišky, nebo třeba také servis lyží
a další nezbytnosti.
Fotoarchiv a text: Adéla Boudíková
Adélo, přejeme Ti hodně úspěchů ve sportu
a mnoho radosti s dceruškou. Všem třem
(tudíž i tatínkovi Elišky, který je rovněž sportovcem) Vám přejeme hodně zdraví.

WWW.Z ASADA.CZ
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OSLAVY 100 LET SK ZÁSADA
Sobota 8. června bylo pro SK datum oslav našeho významného výročí - 100 let od založení Sportovního klubu Zásada. V rámci okresu i celého regionu patříme k jednomu z nejstarších fotbalových klubů a to pro nás byla výzva k naplánování důstojné oslavy. Cítili jsme také velký závazek
vůči zakladatelům, řadě funkcionářů, ale i řadových hráčů, kteří naším klubem v minulosti prošli.
V rámci příprav jsme pečlivě uklidili areál, udělali jsme rozsáhlou rekonstrukci hlavní budovy včetně nové střešní krytiny a ve starých kabinách jsme připravili muzeum s naší historií, která připomněla řadu historických momentů. Třeba okamžiky, kdy v Zásadě hrála S.K. Slavia nebo AC Sparta
Praha.

Oslavy jsme plánovali již od léta 2018 a hlavním cílem bylo oslavit výročí sportem. Proto
celá akce začala již dopoledne v 10:30 turnajem mladších žáků, následovalo utkání starších
žáků, za které si zahráli i hráči, kteří delší dobu
s týmem nepůsobí. Před obědem pak došlo
k znovuotevření zrekonstruovaného dětského
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hřiště, které má řadu nových prvků. Ve 12 hodin sehrálo své utkání bývalé C mužstvo. Tento
tým se sešel po dlouhých letech a počet hráčů
byl více než překvapivý - téměř 25.
Odpolední program pokračoval utkáním mužstva dospělých s Držkovem B a sportovním
vrcholem byl zápas Staré gardy Zásady proti

Internacionálům ČR, za které nastoupili např.
Hromádko, Fiala, Holeňák, Štambacher a další.
Odpolední program doplnily také mažoretky
a Zásadské kočky. Výsledky utkání byly v podstatě nedůležité, jelikož hlavním účelem akce
bylo oslavit výročí sportovními výkony, sezvat
do areálu bývalé hráče a společně zavzpomí-

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

nat. Sešla se tu slavná jména jako Ruda Gergel,
Petr Cinibulk, Pepa Pala starší i mladší Tomáš,
několik generací Kopalů, Milda Špidlen (nejstarší žijící hráč Zásady), Luboš Vébr - legenda
hrající aktivně více než 50 let a mnoho a mnoho dalších.
Celkovým vrcholem oslav bylo ocenění významných osobností naší historie. Bohužel
řadu z nich In memoriam, nicméně i tak k SK
stále patří. Mezi nimi p.Petr Rydval - zakladatel
a první předseda. Jeho rodina si přijela ocenění převzít až z Mladé Boleslavi, což nás velmi
potěšilo. Mezi dalšími významnými oceněnými
osobnostmi byl Jaromír Marek, Jaroslav Pala,
František Ulbrych a řada dalších. Oceněn byl

i tým, který v sezóně 1986/87 dosáhl v naší historii na nejvyšší metu - a to kvaliﬁkaci o postup
do divize. Oceněno bylo celkem 43 osobností,
které obdržely kromě drobných upomínkových předmětů také raženou pamětní medaili vydanou výhradně pro tuto příležitost
(zde děkujeme za podporu České mincovně).
Předávání cen bylo pro nás předávající velkým
emotivním zážitkem a určitě na něj nikdy nezapomenu. Jsem hrdý a velmi rád, že jsem mohl
být součástí těchto okamžiků, a že i přebírající,
ať osobně, nebo rodinní příslušníci již nežijících
oceněných, cítili upřímnou hrdost a dojetí.
Večerní program pak nabídl posezení u hudby,
kdy si řada návštěvníků zavzpomínala a díky
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této akci měla příležitost se po dlouhých letech
potkat s kamarády a spoluhráči. Oslavy zakončila ohnivá show a krásný ohňostroj.
Děkujeme občanům, kteří nás podpořili
ﬁnančně, stejně tak i ÚM Zásada. Děkujeme
také všem, kdo pomáhali s přípravami a ve
službách. Vše klapalo, což co si chválila řada
návštěvníků areálu.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada a fotografie Andrey
Princové z oslav kulatého výročí zásadské
kopané. Více fotografií najdete
ve fotogalerii na webu
https://fotbalzasada.webnode.cz/

CENA DR. VÁCLAVA JÍRY
Ceny Dr. Václava Jíry udílí Fotbalová asociace ČR (dříve ČMFS) od roku
1993 tuzemským osobnostem, které se významnou měrou podílely na
rozvoji českého, popřípadě československého fotbalu. Ocenění nese
jméno někdejšího fotbalisty a doktora práv. Jíra po skončení fotbalové
kariéry zastával významné funkcionářské pozice, mimo jiné byl i místopředsedou Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Zemřel v roce
1992. Oceňováni tak bývají bývalí vynikající hráči či dlouholetí obětaví
trenéři a funkcionáři. Cena má dva stupně:
•„Velkou plaketu“ — tu dostávají obvykle tři vybrané osobnosti
•„Malou plaketu“ — udělovaná osobnostem rozvíjejícím fotbal v krajích České republiky
Mezi oceněnými byl i Miroslava Princ, současný předseda SK Zásada.
Malou plaketou jej vyznamenala Fotbalová asociace ČR za to, jak celoživotně přispěl k rozvoji českého fotbalu. Předání cen se uskutečnilo 2.
dubna v Břevnovském klášteře v Praze.
Vendula Balatková
Foto: Andrea Princová
WWW.Z ASADA.CZ
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NOVINKY V AREÁLU SK ZÁSADA
Jelikož ne všichni chodí pravidelně do areálu
fotbalového hřiště, rádi
bychom vás informovali o novinkách, které se
zde objevily za poslední
období.
V horní části areálu bylo
k oslavám 100 let otevřeno nové dětské hřiště
s několika houpačkami, prolézačkami, kolotočem a pískovištěm. Pokud budete mít chuť
na procházku se svými dětmi, určitě se zde
zastavte. Nebo sem můžete své děti umístit
při některém sportovním utkání. Hřiště stálo
téměř 30.000,- a ﬁnancovali jsme jej z vlastních
prostředků. Děkujeme panu Dobrému a Hejnovi za jeho kompletaci.
Další a nejvýznamnější letošní investicí byla
oprava hlavní budovy, kde jsme zrekonstruovali jak sociální zařízení, tak jsme udělali sádrokartonové stropy na pokojích a v části budovy

vyměnili okna. K tomu jsme také položili novou podlahovou krytinu. Investice do hlavní
budovy byla v řádu statisíců a ﬁnancovali jsme
jí z naspořených prostředků a sponzorských
darů. Nyní jsme připraveni ubytovat jak běžné
turisty na pokoji s vlastním WC a sprchou, tak
i větší výpravy nebo sportovní soustředění.
Dále jsme v rámci příprav na oslavy dostavěli poblíž krytého sezení pódium. A aby oslavy
byly na pěkném trávníku, který po loňském
suchém roce vypadal na jaře žalostně, provedli jsme vyčesání, provzdušnění a zapískování,
díky čemuž je opět ve skvělém stavu. I zde
investice jen do údržby a hnojení přesahuje
30.000 Kč.
Možná to vypadá, že areál vzkvétá díky investicím, ale nic se neudělá samo. Je pozitivní, že
se podařilo sehnat ﬁrmy a partnery, kteří nás
podporují. Bohužel například dotace na naše
oslavy ze strany Libereckého kraje i fotbalové asociace, kde jsme žádali o příspěvek, byly
0 Kč. Obec nám přispěla částkou 25.000 Kč,

za což jsme rádi, ale i tak se jednalo o pokrytí
jen malé části nákladů na přípravy i den oslav
a momentálně jsme se ﬁnančně značně vyčerpali.
Finance jsou důležitým prostředkem, ale v našem případě je kromě nich hlavní pomoc lidí
okolo SK a jejich stovky brigádnických hodin,
které se za letošní rok v areálu odpracovaly.
Původně měsíční brigády (konají se pravidelně
každou první sobotu v měsíci) jsme pořádali
v poslední době každý týden a před oslavami
každý den. A proto patří velký dík všem, kdo
místo výletů s rodinami a sezení na zahradě
přiložili ruku k dílu a pomáhají budovat tvář
areálu. Děkujeme také některým spoluobčanům, kteří nezištně naši činnost podpořili
ﬁnančně.
Naši otcové by myslím měli radost, že jejich započatá práce pokračuje a rozvíjí se.
Petr Růžička
Fotoarchiv SK Zásada

Starší přípravky 2008 a mladší

S tímto článkem jsem čekal až na poslední
chvíli. Poslední kolo se totiž odehrálo 16.6.2019
(pozn. Po uzávěrce zpravodaje) ve Velkých
Hamrech. V tomto kole se vyhlašoval celkový
vítěz této soutěže a do poslední chvíle nebylo
jasné, kdo tuto soutěž vyhraje.
Po podzimu, kdy jsme byli na 1. místě o bod
před Mšenem, jsme v zimní přípravě nic ne-
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podceňovali, kluci makali, odehráli několik halových turnajů, ze kterých přivezli i poháry za
1., 2. i 3. místa. Začátek jara nám ovšem nevyšel
tak, jak jsme si představoval,i a sen o prvním
místě začal být dále, než jsme si přáli. Kluci se
ovšem včas probudili a posledních pět kol nenašli přemožitele. Stala se z nich obrovská fotbalová parta, která táhla za jeden provaz, a tak

16.6.2019 si svůj sen o prvním místě splnili. A to
hned dvakrát. Nejdříve v posledním kole, které
se hrálo ve Velkých Hamrech. Postupně porazili
Velké Hamry 5:1, Rychnov 6:1, Mšeno 4:1, Jablonec 8:2, aby pak svoje vítězné tažení zakončili
ﬁnálovou výhrou nad Hodkovicemi 6:0 a tím se
stali nejen vítězi tohoto turnaje, ale i celkovými
vítězi ročníku 2018-2019. Všem fotbalistům patří velký dík a obdiv za výkony, které podávali
celou sezónu. Jmenovitě: J. Pajkrt, P. Jakubička,
M. Jakubičková, L. Hujer, F. Trýb, A. Trýb, M. Tiler,
D. Volek, M. Hujer, M. Tiler, J, Princ, M. Zurčín,
P. NIkodým, P. Pulíček. Na tomto úspěchu má
rovněž i zásluhu SK Zásada v čele s M.Princem,
díky nemuž mají kluci to pravé fotbalové zázemí. Děkuji za k luky i za sebe. Budeme rádi za
podporu i v dalších sezónách jako doposud.
A jako vždy na závěr děkuji nejskvělejším fanouškům a fanynkám, Vám rodičům. Za vaši
ochotu dovážet a odvážet kluk na tréninky
a turnaje. Věřím, že získáním 1. místa se Vám za
to kluci odvděčili. A tak jako vždy píšu: „Nebýt
Vás, nebylo by o čem psát.“
Sezónu ukončíme 25.6. Dokopnou. V srpnu začne nová kapitola těchto nadějných fotbalistů.
Takže děkuji všem a přeji krásné prázdniny.
Tomáš Trýb
Foto: Monika Tilerová

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
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Mladší žáci
turnaji. Účastníků bylo šest a všichni byli účastníky krajských soutěží.
Tento společný tým složený z hráčů SK Smržovka však po této sezóně zanikne a od podzimu tuto soutěž odehrajeme již samostatně.
Byla to sezóna, která nám ukázala směr pro
další sezóny v této kategorii, ve které jsme již
zapojovali i hráče starší přípravky. Chtěl bych
tímto poděkovat všem za přístup k tréninkům
i zápasům, a i když se tento tým na podzim
skládal za pochodu, za to, že se z kluků stala
fotbalová parta, kterou je škoda rozdělit. V nové
sezóně se s některými potkáme, ale už jako se
soupeři. Děkuji SK Zásada, M. Princovi, M. Šrajbrovi a všem, kteří nám celou sezónu pomáhali
se vším, o co jsme je požádali, rodičům za to, že
vydrželi a objezdili s námi nová hřiště.
A na závěr bych chtěl poděkovat trenéru Smržovky Tomáši Patrmanovi za roční spolupráci.
Hodně jsem se od něj naučil a připravil se na
samostatnou práci v této kategorii.

První sezóna mladších žáků skončila a myslím,
že můžeme být všichni velmi spokojeni. Konečné čtvrté místo neodpovídá celkovým výkonům a ztracené body v některých zápasech

kluky připravily o lepší umístění.
V zimě jsme se zúčastnili několika turnajů, kde
jsme vybojovali několik 1. – 3. míst, ale za největší úspěch lze považovat 2. místo na zimním

Všem přeji krásné a slunné
prázdniny bez úrazů.
Tomáš Trýb
Foto: Monika Tilerová

Fotbal dospělých
Jarní sezónu začal náš tým dospělých na druhém místě tabulky OP Jablonec n/N. Naší ambicí bylo v roce, kdy slavíme 100 let založení,
postoupit do krajských soutěží. I přesto, že
jsme z 18-ti zápasů pouze jednou remizovali
a 4x prohráli, nestačilo to na vítězství v soutě-

ži. Bohužel tedy cíl “B třída” byl v letošní sezóně
nad naše možnosti, a tak doufáme, že se podaří jej dosáhnout v sezóně následující.
Pozitivní je, že se daří držet stabilní kádr hráčů.
Vít Lhota se věnuje organizaci tréninků i utkání
a parta hráčů je dobrá. Věříme, že pokud tým

doplníme o 2 - 3 kvalitní hráče, není cíl I.B třída
v sezóně 2019/2020 nereálný. Držte nám proto
palce a přijďte fandit na naše utkání - fanoušek
je součást týmu.
Petr Růžička
Foto: Andrea Princová

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
V sobotu 13. dubna proběhlo v areálu SK Zásada poděkování všem partnerům, příznivcům a podporovatelům, kteří zdarma přišli pomáhat na dvě největší
akce pořádané SK Zásada, a to Závody psích spřežení
a hudební festival ZasTenRock.
Protože všichni, kteří jsou na akcích ve službě
u stánků a pomáhají s přípravami, nemají možnost
se pobavit, připravujeme právě pro ně každoročně
poděkování. Jeden večer s hudbou, posezením, tancem, dobrou zábavou a promítáním fotograﬁí právě
z těchto akcí. Nesmírně si vážíme jejich obětavosti
a podpory, protože bez dobrovolníků by se žádné
akce pořádat nedaly.
Miroslav Princ
Foto: Andrea Princová
WWW.Z ASADA.CZ
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Mariášnický turnaj - Memoriál Josefa Růžičky
V pátek 1. března se tradičně z naší Hospůdky na hřišti stalo centrum karetních her. Sešlo
se zde 21 hráčů Mariáše, kteří se v šesti kolech
vystřídali u sedmi stolů, aby vzájemně poměřili
síly. Turnaj se hraje systémem, kdo získá více
plusových bodů ze všech kol. Hráči začínají
každou hru se 100 body (korunami) a na konci časového limitu 40-ti minut dojde k sečtení
plusů a mínusů, výsledek se zapíše, vystřídají
se soupeři, krátká pauze a nanovo. Celkem se
hraje neuvěřitelné 4 hodiny, což lze přirovnat
k solidnímu sportovnímu výkonu.
Nejvíc plusových bodů letos zaznamenal Martin Tomeš z Držkova, a stal se tedy na rok Mistrem mariášnickým. Ze zásadských borců se
nejvýše umístil Tomáš Bartůněk na 4. místě.
Petr Růžička
Foto: Andrea Princová

MDŽ
Večer, kdy se ženy společně bavily u vínka,
a ve službě se střídali muži z SK Zásada. Každá
návštěvnice obdržela dáreček v podobě karaﬁátu a několika úklidových prostředků. Po celý
večer byly připravené soutěže, a tak o smích
a pohodovou atmosféru nebyla nouze. Těšíme
se na další společná setkání.
Foto a text:
Andrea Princová

Krkonošské poudačky
Vážení přátelé,
jarní návštěva divadla z Vysokého nad Jizerou
se uskutečnila 5. dubna v hospůdce na hřišti.
Program byl pěkný - Podkrkonošské poudačky,
které byly humorné a doprovázené písničkami
z Jilemnicka a Vysocka. Účast byla z širokého
okolí a hospůdka se zaplnila. Pro návštěvníky a divadelníky jsme připravili občerstvení.
Divadlo z Vysokého by nás mělo opět navštívit
v době adventu i s panem Krakonošem.
Děkuji SK Zásada za propůjčení prostorů.
Na příští setkání se těší
Libuše Ducháčková
Foto: Andrea Princová

Pálení čarodějnic
V letošním roce jsme z organizačních důvodů
přesunuli pálení čarodějnic na sobotní podvečer. Tradiční průvod z náměstíčka doprovodila
letos poprvé i Broďanka, která k poslechu a tanci
pokračovala svým vystoupením i v areálu fotbalového hřiště, kde hasiči ze sousední Hutě zapálili vatru. Děti, které přinesly obrázek čarodějnice,
si mohly vybrat za odměnu malý dáreček. Obrázky poté zdobily vstup do volební místnosti.
Po setmění byl odpálen krásný ohňostroj a akce
pokračovala až do ranních hodin, kdy Broďanku vystřídal DJ LaDa. Děkujeme rodině Boudíkových za výrobu krásné čarodějnice a dětem
z mateřské školy za výrobu plakátů.
Miroslav Princ
Foto: Andrea Princová
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RETRO PÁRTY
Sobotní podvečer 11. května patřil v areálu
fotbalového hřiště již tradiční Retro párty, dříve zvané KSČ párty. Letošní ročník byl laděný
do stylu kytary a opékání buřtů. Masek se sešla
plná hospůdka a všichni se dobře bavili. Počasí se také nakonec umoudřilo, takže posezení
u ohýnku bylo příjemným zpestřením večera.
Andrea Princová
Fotoarchiv SK Zásada

Rocková noc
Myšlenka uspořádat Rockovou noc v Zásadě
přišla již v minulém roce od člena místní kapely
a zásadského rodáka Lukáše Zurčína. Rocková
noc byla akce, během které se vám představily
na novém pódiu v areálu SK Zásada hned tři
kapely najednou s vazbou právě k Zásadě. Skupiny Perseid, Krásná práce a Anarchia.
Texty a hudbu si skládají převážně sami, a že si
našli své příznivce i tady u nás, dokládá hojná
účast na jejich koncertech. Věříme, že započatá tradice bude nadále pokračovat a příznivců
bude přibývat.
Miroslav Princ
Foto: Andrea Princová

Dětský den
První červnová neděle patřila již tradičně dětem. Areál fotbalového hřiště
byl zaplněn čtrnácti různými stanovišti. Mezi oblíbené úkoly patřila chůze
ne chůdách, kterou si vyzkoušeli někteří rodiče, lovení rybiček, jízda zručnosti na koloběžkách nebo třeba jízda s bovdenem ovládanými modely
autíček. Počasí bylo na začátku krásně slunečné, ale během odpoledne
se pokazilo a dvakrát se soutěže musely přerušit, museli jsme vše uklidit
a počkat, až se déšť přehnal. To ale nevadilo, dostatek kryté plochy a náhradní program dětem jejich radost nezkazil. Nakonec se mezi mraky
prodralo ven i sluníčko a necelá stovka soutěžících si mohla nedokončené úkoly doplnit. Všichni soutěžící byli odměněni krásnými dárečky od
sponzorů, kterým chceme tímto poděkovat. Děkujeme SK Zásada, městysu Zásada, Preciose Ornele a. s., ﬁrmě Nomiland s. r. o. Hygotrendu s. r. o.
a Libereckému kraji.
Foto a text: Andrea Princová

Divadlo
Městys Zásada společně s obcí Držkov uspořádal
zájezd do Prahy na slavnou muzikálovou komedii
Srdcový král. Divadlo Kalich přivítalo plný autobus nadšených diváků, kteří se dobře bavili. Před
samotným představením byl ještě prostor na
malé občerstvení a krátkou prohlídku okolních
uliček. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Držkovem při dalších akcích.
Foto a text: Andrea Princová
WWW.Z ASADA.CZ
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Zásadské kočky
Jako každý rok zakončily školní rok 2018/2019
svým vystoupením na dětském dni na fotbalovém hřišti SK Zásada. Letos jsme měly vystoupení při příležitosti výročí 100 let SK Zásada.
Musím poděkovat všem kočkám za skvělou
energii, se kterou celý rok na kroužek chodily, a za radost, kterou mi předávají. Myslím, že
i svým vystoupením udělaly radost i ostatním.
Moc děkuji i rodičům za podporu. Na závěr
jsem kočky i rodiče pozvala na malý výlet do
Návarova, kde nás na Rusalce čekalo malé pohoštění. Přeji všem krásné a pohodové léto.
Helena Háková
Fotoarchiv Zásadské kočky

BITVA O ŽENICHA ANEB ZÁSADSKÝ MASOPUST POTŘETÍ
O první březnové neděli proběhl již třetí ročník
zásadského masopustu.
O druhé hodině se před
budovou sokolovny shromáždily maškary a masky,
aby se po krátkém uvítání
vydaly na cestu obcí. Hudební doprovod opět
zajistila kapela folklorního souboru Šafrán,
tentokrát v opravdu silném složení. Během
tradiční trasy děti skákaly panáka, podbíhaly
roztočené lano či tancovaly, dospělí se věno-

vali spíš ochutnávce lihovin a dobrot, které pro
ně přichystali pohostinní sousedé.
Když došel průvod maškar zpátky k sokolovně, pokračoval program tradiční masopustní
scénkou. Tentokrát se jednalo o svatbu ženicha a nevěsty, tedy velice slavnostní záležitost.
Co na tom, že nevěstě rašily vousy na bradě
a ženichovi zpod klobouku vykukoval dlouhý cop. Svatba to byla velmi veselá a ženich
byl doslova na roztrhání. Přes všechny potíže
a nástrahy si nakonec snoubenci za všeobecného potlesku vyměnili prstýnky a dali své prv-

VÍTÁNÍ LÉTA
15.6. pořádala tělocvičná jednota Sokol Zásada již 3. ročník „Vítání léta“. Za sokolovnou
jsme připravili vatru (děkujeme panu Bohdalovi za dřevo), postavili stánky a přístřešek pro
hudbu, vynesli lavice a stoly k posezení. I přes nepříznivé předpovědi jsme do poslední
chvíle doufali, že hezké počasí vydrží. Hudební skupina Kompress , která již několik měsíců zkouší v naší sokolovně, měla mít zásadskou premiéru. Bohužel krátce po začátku
hudební produkce se spustil liják a začala bouřka. Hudebníci se nedali zastrašit, přidělali
ke stánku postranní kryty, a hráli dál. Návštěvníci se schovali pod stanem pro zvukaře
a někteří v suterénu sokolovny. Po pominutí nejhoršího deště zahájili manželé Kořenští s dětmi soutěže. Přestože byli všichni mokří, zvládli soutěžit v několika disciplínách
a děti si to velmi užívaly. Když konečně déšť ustal a vyjasnilo se, bylo už kolem 21. hodiny
a došlo i na tanec. Muzikanti hráli s plným nasazením téměř bez přestávky a všem se
nám to moc líbilo. Po skončení deště jsme uvítali další návštěvníky, a tak můžeme říci, že
i přes peripetie s počasím se celá akce vydařila. Pilo se pivo Kozel, točená malinovka, pro
hladovce jsme opékali tři druhy Rydvalových uzenin, na zakousnutí byl domácí štrůdl
se šlehačkou.
Doufáme, že skupinu Kompress uslyšíme při dalších sokolských akcích i v budoucnu.
Také děkujeme všem pořadatelům za obětavé nasazení i v těchto nepříznivých podmínkách a doufáme, že nám občané Zásady i nadále zachovají přízeň.
Jana Hniličková
Foto: Vendula Balatková
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ní manželské políbení.
Následovaly soutěže pro malé i velké a novinkou letošního masopustu byla výtvarná dílnička s úkoly pro děti. Kapela vyhrávala celé
odpoledne a přispívala tak k všeobecné dobré
náladě. Poslední tóny houslí umlkly a poslední
ceny byly rozdány, masopust skončil. Děkujeme všem účastníkům.
Tereza Červenková
Foto: Pavel Bajer

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

ŽENY A DÍVKY, POZOR!
Chceš být štíhlá, chceš být ﬁt? Přijď si s námi zacvičit!
Po prázdninách opět začínáme CVIČENÍ NA MÍČÍCH, s velkými míčky, gumami a činkami. Každé pondělí od 18.00 hodin v tělocvičně
MZŠ Zásada. Přijďte mezi nás.
Těšíme se na vás.
Jana Hniličková

Číslo 2 | 2019

CVIČENÍ S DĚTMI
Dne 6.6.2019 proběhlo poslední cvičení s dětmi tohoto školního
roku. Začíná se opět v září a to první hodinou
12.9. od 16:30 v tělocvičně zásadské školy.
Mnohokrát děkuji dětem za účast a za sportovní nadšení
při hodinách.
Cvičitelka Tereza Kadečková

POHÁDKOVÝ LES
Bylo, nebylo. Za sedmero horami a sedmero řekami ležela malebná tichá
vesnička, která se jednoho krásného květnového odpoledne změnila ve
vesničku pohádkovou. Začalo to v sokolovně. Děti pak musely sebrat odvahu a vydat se na cestu plnou nástrah a soutěží, které pro ně připravily
pohádkové bytosti. Čertice je pěkně pozlobila, Bílá paní poučila. A tam
kde to všechno začalo, tam to i skončilo. Zazvonil zvonec a pohádky byl
konec.
Eva Marková
Fotoarchiv: T.J. Sokol Zásada
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, i všem vlastníkům pozemků, kteří nám umožnili přechod přes jejich pozemky.

ZÁSADSKOU POUŤ NAVŠTÍVÍ DUCH MUHU
Další divadelní sezóna je za námi.
Divadlo Prokůpek
během ní uvedlo
na své stálé scéně
v zásadské sokolovně celkem deset představení. Diváci mohli navštívit dvě premiéry, a to na
podzim klasickou pohádku na námět Boženy
Němcové Čertův švagr, na jaře zase tajuplný
příběh s názvem Začarovaný les. Dále jsme
divákům nabídli i reprízy některých úspěšných
představení z minulých divadelních sezón,
například loutkovou hru Jak mámin mazánek
přemohl draka či Strašidlo s kozou. V květnu
jsme uvedli mimořádné představení pro kolín-

ské děti, které byly na škole v přírodě v nedaleké Lumce. Jeho součástí nebyla jen samotná
pohádka, ale i povídání o loutkách a divadle
a exkurze v zákulisí.
Největší novinkou letošního roku je zbrusu
nové ozvučení našeho divadla, které můžeme použít jak pro hraní na stálé scéně, tak i při
open air představeních. Jeho součástí jsou mikroporty, které umožňují hercům zároveň mluvit i vodit loutky. Už samozřejmostí jsou pro
naše diváky různé elektronické zvuky a zvukové efekty, které při hraní využíváme a které
podtrhují atmosféru i samotný děj uváděných
her. Na nové ozvučení přispěl městys Zásada
a naše mateřská organizace T. J. Sokol Zásada.

Přestože divadelní sezóna na stálé scéně skončila, my pokračujeme v hraní dál, a to v přenosném divadelním stánku. Naše loutkové divadlo
Prokůpek zahrálo hru Princezna a kominík při
oslavě Dne dětí v Alšovicích. Na konci června
nás čekají tři představení v Železném Brodě
v rámci tzv. Mozaikyády, kde budeme hrát pro
mateřské školy, školní družiny i pro veřejnost.
Vrcholem letní sezóny je pro nás jistě vystoupení na Kapelní louce o Zásadské pouti. Tentokrát máme připraveno speciální představení
o pánu Jizerských hor - duchu Muhu. Nezapomeňte se tedy přijít podívat!
Tereza Červenková

Fotogalerie Terezy Kadečkové: Vystoupení v Alšovicích a představování loutek návštěvníkům představení v Zásadě.

WWW.Z ASADA.CZ

| 21

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 2 | 2019

INFORMACE O ČINNOSTI BONSAI S.P.A.B.U.

V měsíci březnu, přesněji v sobotu 2. března,
pořádala naše federace Fudokan Shotokan
v Praze seminář karate. Místem konání byla tělocvična u ZŠ v ul. U Školské zahrady v Praze
Kobylisích. Z původně šesti členů našeho spolku krátce před odjezdem omarodila Mahulenka Benešovská, a tak musela zůstat doma. Spolu se mnou na tuto akci odjížděli Jan Hrách,
Štěpán Němeček, Jan Němec a Klára Dušková.
Celý seminář vedl ing. Rachmy Soebajo, držitel 9. Danu v karate a prezident naší federace.
Na rozdíl od dopolední části, která byla pro
všechny společná, v té odpolední se přítomní
rozdělili na děti do 14 let, se kterými ing. Diana
Soebajová procvičovala katy, a pro ty starší p.
Soebajo připravil přednášku o vývoji a historii
karate. Po skončení semináře jsme volný čas
vyplnili procházkou na vrch Vítkov. Vojenské
muzeum je dlouhodobě uzavřené kvůli rekonstrukci, a tak jsme vyšli až k soše Jana Žižky
a prohlédli si Prahu z vrcholu kopce. Tímto
dnem začaly pro žáky základních a středních
škol jarní prázdniny a tak si je po příjezdu z Prahy užíval každý po svém.
V neděli 31. března se v Praze konal v pořadí
již 20. ročník poháru karate Rachmy Soebajo ve sportovní hale u ZŠ U školské zahrady
v Praze Kobylisích. Ani s touto akcí se nám nevy-
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hnuly problémy. Původně nás mělo jet devět.
Před odjezdem Aneta Habová ulehla s virózou
a musela zůstat doma. Do Prahy odjížděli spolu se mnou Markéta Brožová, Klára Dušková,
Mahulena Benešovská, Štěpán Němeček, Vítek
Dolanský a Kateřina Linhartová. Pro Kateřinu
to byly vůbec první závody. S úderem desáté
hodiny byl slavnostní nástup a zahájení závodů. Přihlášeno bylo celkem 75 závodníků
z různých oddílů z celé České republiky. Štěpán
v prvním kole svým výkonem porazil svého
soupeře a postoupil do druhého kola. V boji
o zlato už nestačil na silnějšího soupeře. I přesto předvedl skvělý výkon a zaslouženě získal
stříbrnou medaili. Naši závodníci získali v kategorii kata jednotlivců celkem dvě zlaté a čtyři
stříbrné medaile. Tyto závody byly spojeny
s oslavou 78. narozenin prezidenta naší federace ing. Rachmy Soebajo a pro každý přihlášený
oddíl byly připravené sladké zákusky s logem
oddílu. Po závodech jsme se prošli z Václavského náměstí až na Staroměstské náměstí. Z Náměstí republiky jsme odjeli metrem na Černý
Most a dále již autobusem domů.
V sobotu 27. dubna 2019 jsme v tělocvičně
Základní školy v Zásadě uspořádali celodenní seminář karate. Celý den se nám věnoval a
zároveň seminář vedl ing. Pavel Halva, držitel

7. Danu karate z SKKP Brno. Seminář byl rozdělený na celkem tři části. Dopolední 1,5 hodiny dlouhý blok byl pro všechny společný.
Po dvouhodinové přestávce na oběd jsme
navázali na učení dalším stejně dlouhým blokem. Po jeho skončení naši mladší žáčci odešli
domů a p. Halva se ještě další hodinu věnoval
pokročilým studentům. Kromě mnoha dalších
informací se nám pokusil předat své znalosti
a naučit nás jednu z mistrovských kat karate –
Kanku – dai.
Seminář byl náročný ale všichni, kdo e jej zúčastnili, byli spokojení a za krásně prožité sobotní dopoledne moc děkujeme. Od p. Halvy
jsme byli ujištěni, že se nevidíme naposledy.
Naše sdružení dostalo od ing. Ladislava Petráše, učitele ju- jitsu a držitele 9. danu ju-jitsu,
pozvánku na dvoudenní seminář do Olomouce, který on pořádá. Rádi jsme přijali pozvání a spolu se mnou jel Mirek Dušek. Seminář
byl mezinárodní, hlavním hostem byl učitel z
Moskvy Soke Viktor Dmitriev, držitel 10. Danu
Combat Sambo Specnaz AS. Spolu s ním část
semináře vyučoval i p. Petráš. Ubytováni jsme
byli u bývalého vojenského letiště, do centra
to bylo asi 5 minut. Seminář byl celou sobotu a neděli dopoledne. Během něho jsme viděli a mohli si vyzkoušet mnoho zajímavého
ze sebeobrany ať už proti útoku neozbrojené
osoby, proti noži i střelné zbrani. Část semináře
byla věnována boji s holí – Hanbo jutsu. Kromě
mnoha zážitků ze cvičení jsme měli možnost
potkat se a popovídat s mnoha známými a kamarády, studenty i učiteli. Krásné počasí celý
víkend bylo jako bonus celé akce.
V měsíci červnu se objevilo doslova letní počasí, a tak jsme několik našich tréninků v Zásadě přesunuli z tělocvičny za budovu školy,
kde jsme cvičili na travnatém hřišti. Jedná se
o jedno z posledních zpestření cvičení před
koncem tohoto školního roku. Před samotným
závěrem máme ještě něco málo připraveno,
ale to až zase příště.
Miroslav Dušek
Fotoarchiv (předchozí strana - 20. ročník poháru karate R. Soebajo v Praze
31.3.2019, cvičení za zásadskou školou, seminář Specnaz v Olomouci 25.-26.5.2019):
Miroslav Dušek
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DOBŘE ROZJETOU SEZÓNU UKONČILO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ
Příprava na závodní motocyklovou sezónu 2019 začala pro Ondru Šikolu již v měsíci
březnu. V zimním období před startem prvního závodu probíhala fyzická příprava jezdce
a úprava závodního speciálu KTM 85 SX. Motor
byl tak jako vždy s velkou pečlivostí upraven
u ing. Jiřího Boudíka. Podvozkovým komponentům se o úpravu a repasy postaraly ve ﬁrmě HP Sporting ing. Oty Huška. Za to patří ze
strany závodníka jmenovaným velké díky, protože z dlouholetých zkušeností je zřejmé, že to
u nás v republice nikdo jiný lépe nedokáže.
31. března se rozjela sezóna terénních závodů
na Vysočině, v areálu westernového městečka
Šiklův mlýn, podnikem Oﬀroadmaraton 2019.
Ondra odjížděl s tím, že první závod pojme
jako velký trénink. Od loňského podzimu neseděl na motocyklu a jarní počasí s množstvím
sněhu nedovolovalo žádný trénink u nás v regionu absolvovat. Startovní pole čítající na 300
jezdců hovořilo za stále se zvyšující konkurenci
v jednotlivých kubaturách. Překvapením ze závodu však bylo 4. místo ve třídě, kdy od
třetího byl pouze s odstupem 2s. Mezinárodní
mistrovství České republiky v Endurosprintu
pod záštitou Autoklubu ČR zavítalo ve dnech
13. - 14. dubna do jihočeského Jinína. Trať,
kde se pravidelně koná mistrovství Evropy,
byla postavená na míru České reprezentaci,
a měla tak svou velkou obtížností prověřit celé
startovní pole. Extrémní test rychlostní zkoušky
byl tvořen přejezdem traktorových pneumatik,
železničních pražců, vyhloubených příkopů
napuštěných vodou, kamenitého koryta a dalších nástrah, které jsou dnes divácky velmi populární zejména v zahraničí při mistrovství světa. Bylo až s obdivem, jak tyto překážky Ondra
zvládnul, i když je nikdy netrénoval. A tak opět
za 4. místo sklidil od táty slova uznání. Ze Šiklova mlýna a z Jinína proběhly obsáhle reportáže

na ČT 4 Sport v pořadu „Auto moto revue“.
Samostatný severočeský seriál pod názvem
KTM ECC 2019 (Enduro-Cross-Country)odstartoval v motocrossovém areálu obce Bozkov 20.
- 21.4. prvním z celkového počtu šesti závodů.
V sobotu se na start postavilo celkem 245 jezdců a hned od prvního kola bylo podle zablácených motocyklů zřejmé, že pořadatel využil
terénních nástrah okolí, jak jen to bylo možné.
Ve třídě 85 ccm se sešla velká konkurence se
jmény jezdců absolvujících mistrovství ČR
v motocrossu. Před závodem by u Šikolů vzhledem ke znalosti konkurence brali výsledek do
sedmého místa. Nikdo nečekal, že zásadský
rodák bude v sobotu držet třetí místo až do
posledního kola, kde 1 km před cílem přestala jet motorka, které nepomohla ani oprava
ze strany jezdce. Přesto byl Ondra klasiﬁkován
jako celkově šestý, protože si dvouhodinovou
bezchybnou jízdou vyjel obrovský náskok, který při jeho smůle v závěru stačil na již zmíněné
pořadí. Sobotní večer probíhal v dílně u Šikolů
velmi hekticky. Motorka byla doslova do šroubku rozebrána a opět složena, aby byla zjištěna
příčina závady a Ondra mohl v neděli opět
odstartovat. Pětihodinová oprava motorky do
nočních hodin se vyplatila a v neděli Ondra
3. místo obhájil obrovským bojem o každý metr
trati v početné a rychlé konkurenci jezdců.
Bohužel do dalších závodů letní části sezóny
Ondra již nezasáhne. Vážné zranění levého kolene, přetrhané vazy a prasklá kost ho vyřadila
z letošních bojů o celkové umístění. Druh zranění, doba léčby a rehabilitace konzultovaná
s nejlepšími specialisty ČR v lékařském oboru,
znemožňuje absolvovat důležitou část jarních
a letních závodů, kde bylo nutné nasbírat potřebný počet bodů do jednotlivých seriálů. Pro
Ondru a rodinu je však důležité, aby se zranění
bez následků zhojilo. Přestože se jedná o vel-

mi nebezpečný sport, chce mladý závodník
v motocyklových soutěžích i nadále pokračovat. Proto jako autor článku a člen jeho servisního doprovodu přeji hodně trpělivosti a brzké
uzdravení.
Autor: Miroslav Samek
Fotografie: archiv Ondřej Šikola st.
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HISTORIE ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ – NA POKRAČOVÁNÍ

Josef Beran
Ve školním roce 1901/02 byl do školy ve Zbytkách c.k. okresní školní radou povolán p. Josef
Beran – podučitel z Jílova s vysvědčením učitelské způsobilosti, kterého nabyl v listopadu
1901 před zkušební komisí v Jičíně. Poučitel
Beran se narodil 20.11.1879 v Branné, kde
chodil do obecné čtyřtřídní školy (16.9.1885
– 31.7.1891), navštěvoval měšťanskou školu
v Jilemnici (16.9.1891 – 31.7.1895) a učitelský
ústav v Jičíně (18.9.1895 – červenec 1899),
kde nabyl vysvědčení učitelské dospělosti
(19.6.1899) a rovněž i vysvědčení učitelské
způsobilosti. Jako zatímní podučitel působil
v Jesenném (1899 – 1900), v Jílovém 1900 – 01.
Když učil ve Zbytkách, byl ustanoven deﬁnitivním učitelem.
Koncem školního roku 1901/02 postihla učitele Jodase nemoc chrlení krve. V jeho třídě se
koncem roku vyučovalo polodenně. Pro zubožený stav byla učiteli udělena okresní školní radou podpora 100 K a dovolená se prodloužila
až do 31.12.1902. Na jeho místo byl ustanoven
Jan Hlaváček (absolvent – kandidát učitelský)
z Loužnice. Podučitel Hlaváček zastupoval nemocného Jodase až do 15.12., kdy přijal místo
podučitelské v Senomlatech na Rakovnicku.
V I. a II. třídě se od 15.12. do 31.12. vyučovalo
polodenně.
Učitel I. třídy Josef Jodas byl od 1.9.1904 povolán okresní školní radou za zatímního správce
jednotřídky v Loužnici. Zástupcem jeho dosavadního místa se stal Jaroslav Bouda a na místo
Boudovo zatímně dosazen Josef Lhota – kandidát učitelství z Libštátu.
Josef Lhota
Učitel Lhota se narodil 10.10.1884 v Libštátě,
kam chodil do obecné školy. V letech 1897 –
1900 navštěvoval měšťanskou školu v Lomnici.
Roku 1900 byl přijat do učitelského ústavu v Jičíně, kde nabyl 1.7.1904 vysvědčení dospělosti
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učitelské. Na tomto základě byl ustanoven c.k.
okresní školní radou v Semilech zatímním učitelem ve škole v Zásadě.
Kontrola školy
Jak vypadala návštěva inspektora? Inspekce
probíhala ve všech třídách a učitelskému sboru byl sdělen výsledek inspekčního pozorování
po stránce věcné i formální. Inspektor udělil
potřebné pokyny a rady. Jako každý rok i ve
školním roce 1898/99 navštívil školu v Zásadě
c.k. školní inspektor Jan Kamenický a provedl
kontrolu školy. Jaké potřebné a prospěšné rady
udělil učitelskému sboru? Učitel má být na každou hodinu připravený. V první půlhodině
se staré učivo opakuje. V půlhodině druhé se
nové podává. V každé hodině se má podávat
nové učivo. Při slohových cvičeních a úkolech
má učitel dbáti na samostatnost žáka. Úkol
u žáků nemá být co do formy tentýž. Má být
užito slov souznačných. V počtu procentovém
ať žáci znají po náležitém výkladu formule
k rychlému vypočítání procenta, úroků, jistiny
a času zpaměti. Místní dozorce Dohelský navštívil školu ve školním roce třikrát. V dalším
školním roce rovněž třikrát, mimo to jednou
byla po vyzvání správce školy přítomna vyučování celá místní školní rada. Ve školním roce
1900/01 navštívil dozorce školu třikrát a jednou školu ve Zbytkách.
Dne 13.10.1900 (v den kolaudace příškoly) navštívili expozituru ve Zbytkách lékař J. Doubek
s c.k. okresním školním inspektorem po stránce zdravotní a projevili svou spokojenost nad
pořádkem a čistotou školních místností.
Po tříletém období působení byla volena nová
místní školní rada (nová školní rada zvolená v
květnu 1901: starostka František Marek – předseda, Vincenc Cee – správce školy, Vojtěch Kopal – dozorce, Jaroslav Hnídek, František Louma).
Dne 4.6.1901 provedl kontrolu školy zásadské

inspektor Kamenický. Do Zbytků se podíval
v odpoledních hodinách. Podobně tomu bylo
i následující školní rok, kdy navštívil obě školy
27.5.1902. V jedné třídě zásadské školy byl inspekci přítomen i předseda školní rady Fr. Marek. 6.11.1901 poctil zdejší školu návštěvou c.k.
okresní hejtman a předseda c.k. okresní školní
rady pan K. Smitka. Svoji návštěvu potvrdil
svým podpisem ve školní kronice. K.Smitka
navštívil školu i v roce následujícím. Ve školním
roce 1901/02 navštívil místní školní dozorce
školu zásadskou i ve Zbytkách třikrát.
Ve školním roce 1902/03 navštívil inspektor
Kamenický obě školy 23.6.1903. Místní dozorce Kopal dvakrát.
V následujícím školním roce navštívil obě školy inspektor Kamenický 3.5.1904, místní školní
dozorce Kopal dvakrát a předseda místní školní rady Marek jednou. Byla zvolena nová místní
školní rada: obecní starosta Fr.Kopal – předseda, Vít Kopal z č.p. 38, Josef Hnídek z č.p. 58 a Fr.
Černý z č.p. 140 – místní školní dozorce.
Písemné pochvalné uznání za svědomitou
činnost bylo uděleno řídícímu učiteli Vincenci
Ceeovi a učitelům Josefu Jodasovi a Jaroslavu
Boudovi c.k. okresní školní radou v Semilech.
Ve školním roce 1904/05 proběhla inspekce
Janem Kamenickým 6.6.1905. Místní školní dozorce navštívil školy pouze jednou, a to až po
vybídnutí správcem školy.
Zřízení ovocné školky
Ovocná školka při škole nebyla. Po vybídnutí
správce školy bylo ve školním roce 1897/98
nakoupeno 100 pláněk (50 dvouletých a 50
jednoletých), které byly zasazeny na nejlepším
místě školní zahrady. V dalším školním roce se
v přítomnosti žáků stromky začaly šlechtit.
Přednáška o učiteli národů
Na základě svolení c-k- okresní školní rady ze
dne 26.3.1905 uspořádal zdejší sbor 2.4.1905

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
ve školní budově přednášku pro lid, ve které
promluvil správce školy o životě a významu
velikého Čecha a pedagoga Jana Amose Komenského. Přednášky se účastnili významní
občané zdejší obce i mnoho jiných.
Dětská hra a nákup školních pomůcek
Ve školním roce 1898/99 sehrála zdejší školní
mládež zpěvohru „Dráteníček aneb s poctivostí nejdál dojdeš“. Výnos 122 korun 30 haléřů
byl věnován na zakoupení školních pomůcek.

Mimo to byly zakoupeny i Doležalovy obrazy
zeměpisné a dějepisné. Z peněz byly obrazy
zarámovány a zaskleny, protože obec se na
této činnosti podílet nechtěla.
Čerpáno ze „Školní kroniky školy zásadské
1810 – 1904“
Vendula Balatková
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Soukromý fotoarchiv: Učitel
Bouda s II. třídou obecné školy (školní rok
1923 – 24). Učitel Lhota s III. třídou obecné
školy (školní rok 1925 – 26). Učitel Lhota se
III. třídou obecné školy (školní rok 1928 –
29).
Senioři, nechtěli byste se podělit o zážitky ze školních let? Především z nástupu
školní docházky pro potřeby zpravodaje či
kroniky?

WWW.Z ASADA.CZ

| 25

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 2 | 2019

JUDR. LADISLAV PROCHÁZKA - ADVOKÁT
KRKONOŠSKÁ 90, TANVALD
Samostatná advokátní praxe od roku 1994 v Praze, od roku 2017 v Rokytnici nad Jizerou a Jilemnici, od
května 2019 i v Tanvaldu. Konzultace pouze po předchozím objednání na tel. čísle: 602 242 670 nebo emailu:
advokat.prochazka@seznam.cz.
Poskytuji právní služby, včetně zastupování před soudy, zejména v těchto oblastech:
Občanské právo: vypořádání společného jmění manželů, zrušení a vypořádání podílového, spoluvlastnictví,
dědictví smlouvy (kupní, darovací směnná, nájemní a jiné), exekuce, směnky
Rodinné právo: rozvod manželství, spory o výchovu a výživné nezletilých dětí, určení a popření otcovství
Nemovitosti: smlouvy o převodu nemovitostí, věcná břemena, zastupování v řízení před katastrálnímu
úřady
Advokátní úschova: úschova ﬁnančních prostředků na účtu advokáta, včetně svěřenecké smlouvy

Podrobněji na stránkách: www.advokat-prochazka.cz

DOBRÝ DEN, VÁŽENÍ SENIOŘI
˘ˡ˔

DOVOLUJI SI VÁS SRDEČNĚ POZVAT
NA SETKÁNÍ SENIORŮ
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ZÁSADĚ.
SETKÁNÍ BUDE PROBÍHAT VŽDY V PÁTEK,
PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ.
NA SETKÁNÍ SENIORŮ PŘIJĎTE S NÁMI
NAHLÉDOUT DO VZPOMÍNEK
Z MLÁDÍ A PŘELETĚT RYCHLE DO SNŮ
O BUDOUCNOSTI - KAŽDÝ NÁVRH
BUDE VÍTÁN!!!!!!
ZVEME VÁS NA MALÉ POHOŠTÉNÍ
A TROCHU HUDBY.
PŘÍŠTĚ BUDE I PROMÍTÁNÍ NĚJAKÝCH
ZAJÍMAVÝCH VĚCÍ DLE VAŠEHO VÝBĚRU.
MÁME ZDE BABIČKU, KTERÁ NÁM RÁDA
ZAZPÍVÁ PÍSNIČKY Z JEJÍHO MLÁDÍ,
COŽ JE OPRAVDU DÁVNO.
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12. 7. - 14.

7. 2019

Jízdy historickými busy
˩˦ˢ˕ˢ˧˨˔ˡ˘˗ͫ˟˜ʟ
13:00 - 17:00 hod.

˃˅˂ʺ˅ʴˀʭ
ʻΚʼΠˇͪ

ʾʴ˃ʸʿˁ̟ʿ˂ˈʾʴ

PÁTEK 12. 7.
19:00 - hudební skupina VOLUPSIE

SOBOTA 13. 7.
16:00 - turnaj starých gard

16:00 - mše Kaple
17:00 - loutkové divadlo - Muhu pan
Jizerských hor
19:00 - vystoupení Tonda Ulman

ˁʸʷͪʿʸʤʧʡʪʡ
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Ostatní se dozvíte na místě.

–
MOC SE TĚŠÍME
Nicol Johnson-Tomeš
mobil: 776-727-127
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