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ZDARMA

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
od minulého vydání zpravodaje se udála spousta zásadních věcí nejenom u nás na vesnici, ale
i v celém světě. Jaký bude mít COVID 19 dopad
na naši obec a celou světovou společnost, si asi
v tuto chvíli nejsme schopni úplně přesně představit.
Společně jsme prošli nelehkým obdobím a s
následky celosvětové pandemie se budeme
pravděpodobně vypořádávat ještě několik dalších let.
Společenský i kulturní život se nám vytratil a částečně se omezil nebo i nadobro zastavil chod
některých obchodů, restaurací, továren a organizací. Žáci nesměli docházet do základní školy,
z důvodu malé návštěvnosti jsme nakonec byli
nuceni uzavřít i mateřskou školu. Všechny rozpracované projekty se zastavily, většina úřadů
pracovala jen v minimálním rozsahu nezbytně
nutné agendy. Restaurace, sportoviště a dětská
hřiště zela prázdnotou. Nikdo nevěděl, jak se
celá situace bude vyvíjet v dalších dnech. Teď
už tady ale máme pomalé rozvolňování a částečný návrat k „normálnímu“ životu. Troufám si
říct, že naše obec zvládla celou krizovou situaci
na jedničku, a to především díky vám, občanům.
V době krize jsme nemuseli řešit žádné zásadní přestupky proti daným nařízením, které jste
pečlivě dodržovali.
Moc bych chtěla poděkovat všem občanům,
kteří pomáhali s šitím roušek, a to nejenom pro
následnou distribuci přes úřad, ale také pro své
sousedy, seniory, známé, kamarády, prodavačky,
zdravotníky…

Velice si vážím přístupu vás všech. Bylo vidět, že
i jako vesnice v nelehké době dokážeme všichni
„táhnout za jeden provaz“, a to je tím nejcennějším, co vůbec můžeme mít.
V prvních týdnech se nám
podařilo zásobovat postřikovou dezinfekcí všechny
domácnosti, a to především díky daru od pana
Miroslava Prince, který věnoval 1000 litrů postřikové dezinfekce v celkové
hodnotě 75.000 Kč, kterou jsme postupně plnili
do zakoupených lahví a rozváželi občanům.
Objednali jsme dezinfekci a omytí všech nádob
na tříděný odpad. Podařilo se nám také díky
dotaci z Nadace ČEZ zajistit i dezinfekci na ruce
do všech domácností. Od našeho státu jsme
neobdrželi nic, vše jsme si museli zajistit sami.
Roušky našili občané, postřikovou dezinfekci
jsme dostali darem a část nákupu dezinfekce
na ruce ve výši 30 000 Kč se podařilo získat díky
vypsané dotaci. Od Libereckého kraje jsme obdrželi třikrát drobný příděl dezinfekce na ruce,
pro zastupitele několik ﬁltrů z nanovlákna do
roušek. Zastupitelé se jich vzdali ve prospěch
nejstarších seniorů, kterým jsme je postupně
roznášeli. Pevně věřím, že nejhorší období po
stránce zdravotní jsme překonali a že se budeme opět vracet k běžné každodenní činnosti.
Přeji vám všem hlavně hodně zdraví a co možná
nejjednodušší návrat k všedním dnům.
Andrea Princová
starostka

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
NAROZENÍ OBČÁNCI
David Hübner
Václav Marousek
Zuzana Boudíková
Narozeným miminkům přejeme hodně štěstí, zdraví,
lásky, pohody, spokojenosti a pokroků v životě.

JUBILUJÍCÍ SPOLUOBČANÉ
Liduška Havlová (89)
Eva Kotyzová (87)
Jaroslava Hušková (82)
Karol Farkaš (81)
Iva Krupková (86)
Oldřich Kalenda (75)
Milan Ján Lehocký (88)
Anna Vondráčková (84)
Liana Hušková (84)
Robert Karneth (83)
Alena Krupková (75)
Všem jubilujícím spoluobčanům
srdečně gratulujeme a přejeme především
hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti
a elánu do dalších let.

ZVONĚNÍ PŘI ÚMRTÍ
Tomáš Farkaš 777 052 876
Petr Jareš 608 521 960
ZMĚNA DOBY ZVONĚNÍ PŘI ÚMRTÍ
Po – Pá: v odpoledních hodinách
So – Ne: 12:00 hodin
(V pracovním týdnu není možné, aby zvoníci zvonili
umíráček v poledne na kaplánce, jak bývalo zvykem,
vzhledem k zaměstnání obou pánů, kteří zvoní ve svém
volném čase. Děkujeme za pochopení.)
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 pár dnů 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 nikoliv ve špatné kvalitě a velmi nízkým rozlišení).
Uzávěrka zpravodaje 03/2020: pátek 18.9.2020

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ
PODĚKOVÁNÍ
Ve čtvrtek 11. června proběhlo oﬁciální poděkování všem občanům, kteří aktivně pomáhali
úřadu v době vyhlášení nouzového stavu se
šitím roušek a rozvozem dezinfekce. V pod-

večer se všichni společně sešli ve venkovním
krytém sezení areálu SK Zásada u kávy a drobného občerstvení, aby společně zavzpomínali
na dlouhé večery při šití roušek nebo rozlévání
dezinfekcí. Všichni obdrželi jako dárek malou
pozornost se znakem Zásady. Velice si vážíme
všech, kteří pomáhali nejenom úřadu, ale i

DĚTSKÝ DEN
V neděli 31. 5. 2020 proběhl v areálu SK Zásada
dětský den. Byla to první hromadná akce, která
proběhla po postupném uvolňování nařízení
spojené s COVID 19. Počasí bylo sice hodně
větrné, ale nepršelo, a tak si přišlo zasoutěžit přes sto dětí různých věkových kategorií.
Na deseti stanovištích pro ně byly připraveny
úkoly a po jejich splnění čekala na každého
soutěžícího zasloužená odměna. Kromě již tradičního střílení ze vzduchovky, rybolovu, chůze na chůdách i na sudu a dalších zajímavých
disciplín byla letos připravena i dvě stanoviště
pouze pro zábavu. Na prvním stanovišti si děti
mohly vyzkoušet, jak se jezdí s velkým mode-
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lem auta v terénních podmínkách. Velké poděkování si za tuto dobrovolnou atrakci zaslouží
Pepa Dobrý a Roman Hejna. Na druhém stanovišti si děti mohly na památku vyrazit vlastní
minci. Na své si přišly i rodiče, kdy byla vyhlášená soutěž v běhu pro maminky a zvláštní disciplína pro tatínky v přetahování lanem. Celé
odpoledne zakončila dětská diskotéka. Poděkování patří všem sponzorům a také dobrovolníkům, kteří přišli pomáhat do služby. Těšíme
se na příští ročník.
Miroslav Princ – předseda SK Zásada
Foto: Andrea Princová
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seniorům a ostatním občanům ve svém okolí. Všem Vám patří velký dík, ale není v našich
silách zpětně dohledat úplně všechny občany, kteří se zapojili, proto Vám všem děkujeme
přes Zásadský zpravodaj.
Za Úřad městyse Zásada Andrea Princová
Fotoarchiv Nicol -Sarah Johnson - Tomes
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ZASTUPITELSTVO V DOBĚ COVID 19

Netradičně se zastupitelé
scházeli na veřejném zasedání v době COVID 19 – před
úřadem na parkovišti, aby
dodrželi všechna platná nařízení. Bylo potřeba projednat
výsledek výběrového řízení
na opravu místních komunikací, schválit novou vyhlášku o komunálním odpadu nebo třeba schválit zřízení věcného břemene na elektrické vedení pro nový dům pro seniory. Všem
zastupitelům patří velké poděkování, protože
díky nim se podařilo pokračovat v mnoha rozpracovaných projektech s minimálním zpožděním, i když počasí nebylo na sezení venku
zrovna příjemné a s rouškou na ústech se také
hůř komunikovalo.
Za Úřad městyse Zásada Andrea Princová
Fotoarchiv: ÚM Zásada
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HUDEBNÍ SKUPINA VOHON
První hudební akcí pro veřejnost pořádanou
v areálu SK Zásada bylo sobotní vystoupení
hudební skupiny VOHON s místním rodákem
Vojtou Šimánkem. Kapela hrála už od 18 ho-

din ve venkovním krytém sezení na novém
pódiu. Pohodová hudba se spoustou krásných
známých písniček a vůně čerstvě vyuzených
klobás dodala celému večeru pohodovou at-

mosféru. Nikoho neodradila ani noční vydatná
přeprška.
Miroslav Princ – předseda SK Zásada
Foto: Andrea Princová

MLADŠÍ ŽÁCI – SK ZÁSADA
Po zimní přípravě, kdy jsme během ní odehráli
několik halových turnajů se střídavými úspěchy a neúspěchy, jsme se začátku sezóny a dohrání soutěže nedočkali.
Kvůli opatření proti šíření C- 19 byla oﬁciálně
soutěž v dubnu ukončena, a tak jsme pro ročník 2019 – 2020 skončili na pěkném 5. místě.
A od poloviny dubna jen trénovali. Chtěl bych
tímto klukům a holkám poděkovat za jejich
účast na trénincích, kdy to nebrali jen jako hru,
ale že ke každému tréninku přistupovali zodpovědně, jako by soutěž ukončena nebyla.
Odehráli jsme pár přípravných zápasů a dohráli v květnu a červnu zimní turnaj v Železném
Brodě. Ve všech zápasech byla vidět bojovnost,
chuť hrát a nic nevypouštět. Sezónu ukončíme
dokopnou 26.6. na hřišti SK Zásada a pak nás
čeká poslední větší turnaj konaný SK Zásada.

Ten bude 28.6. od 9:00
hodin na hřišti v Zásadě.
Poté začnou fotbalové
prázdniny.
Jako vždy velké poděkování patří M. Princovi, fotbalovému výboru
a celému SK Zásada a
obci za vše, co pro mládežnický sport dělají.
Moje poděkování také
patří T.Volkovi a K.Línkovi za pomoc při trénování mladších žáků. A
jak je zvykem velké, poděkování patří nejskvělejší partě rodičů. Jsem
rád, že můžu být součástí téhle fotbalové rodiny. Jste skvělí a patří Vám velké uznání.

Tomáš Trýb
Foto z turnaje v Turnově:
Petra Nesvadbová

MINI PŘÍPRAVKY + MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
Během opatření C-19 se v hlavě jednoho z rodičů zrodil nápad pokusit se založit přípravku a
pokračovat tak v další fotbalové generaci.
Oslovili jsme pár rodičů, v minulém čísle Zásadského zpravodaje byla i osobní pozvánka
jednoho z fotbalistů, a tak se povedlo to, co
jsme ani nečekali.
Na první trénink přišlo 6 dětí a další se jen tak
koukaly. Z koukání pomalu přišly na to, že to
není tak těžké, a když si to osobně vyzkoušely, začaly na tréninky chodit pravidelně a nyní
dochází okolo 20 kluků a holek. Budeme moc
rádi, když jich u fotbalu zůstane co nejvíc a fotbal v Zásadě bude i nadále pokračovat novou
fotbalovou generací. Zázemí a vše k tomu potřebné zde mají a závidět jim to může hodně
klubů z okolí.
Velké poděkování patří Michalovi a Andree Nikodýmovým, kteří se této práce ujali s velkým
nasazením a vynakládají spoustu sil při trénincích. Děti to s nimi baví a moc si to užívají.
Doufám, že po prázdninách jich u fotbalu zůstane co nejvíc, že nevymění fotbalový míč za
jiné kroužky. Jejich první tréninkovou sezónu
ukončíme 25.6. společným miniturnajem, při
kterém každý z nich bude odměněn medailí.
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Pak jim také začnou fotbalové prázdniny a někdy v polovině srpna se začnou připravovat na
první fotbalovou sezónu, protože jsme je přihlásili do okresní soutěže ml. přípravek.
Velké poděkování patří M. Princovi a SK Zása-

da za zakoupení míčů, branek a pomůcek pro
nové fotbalisty.
Tomáš Trýb
Foto: Nicol-Sara Johnson-Tomes
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KOPANÁ DOSPĚLÝCH
Vlivem karanténních opatření spojených s
Covid-19 bohužel došlo k ukončení fotbalové
sezóny k 8.4.2020. Tedy se de facto jarní kola
soutěží vůbec nezahájila. Skončili jsme tedy na
3. místě za týmy Mšeno B, které okresní přebor
vyhrálo a FK KOVO.
Nějakou dobu byl náš areál pustý a prázdný,
teprve až s postupným uvolňováním opatření
jsme se mohli v průběhu května a června vrátit

k trénování a utkáním. Aktuálně máme domluvena 3 přátelská utkání a srdečně Vás zveme i
na tradiční turnaje pořádané tradičně v rámci
programu zásadské pouti. V sobotu 11.7.2020
budou hrát dopoledne turnaj žáci a odpoledne páni 35+.
Velmi pozitivní pro nás je, že aktuálně s námi
chodí hrát mladí hráči – J. Kochánek, Chropůvka, Strnad a Frýba a někdy se nás na ploše

schází i přes 20. Pevně věříme, že se alespoň
část z nich podaří udržet v týmu i pro soutěžní sezónu 2020 - 2021 a díky omlazení týmu
se budeme moct prát o čelo tabulky, a tedy
i o postup a budeme mít zdravé mladé jádro
týmu. Co by bylo k mladým hráčům nutné a
co se nám momentálně nedaří, je sehnat plnohodnotného trenéra.
Za SK Zásada Petr Růžička

NOVINKY V AREÁLU SK ZÁSADA 1919
Po
uvolnění karanténních
opatření jsme se v našem areálu vrátili k práci na jeho údržbě
a rozvoji. Těžké pro nás bylo, že
jsme museli omezit provoz restaurace, nemohla se hrát utkání v areálu a ani nebylo možné
ubytovávat na ubytovně. To vše znamená výrazný výpadek našich příjmů. Na druhé straně jsou
zde zálohy na elektřinu a plyn, pojištění areálu a
hlavně údržba trávníku a další výdaje, které platit musíme.
Nicméně i přes nepříznivou situaci jsme upravili
prostor správcovny, vyměnili okna a dveře u kabin domácích. Ještě nás čeká rekonstrukce WC

a zázemí pro kabiny.
Ve spodní části areálu jsme zpevnili vjezd na
spodní plochu, kde jsme trvale bojovali s bahnem, jakmile víc zapršelo, postavili jsme boudu
na uskladnění pomůcek k multifunkčnímu hřišti
a svépomocí si zajistili jeho propískování po zimních měsících. Jsme velmi rádi, že v této době je
obsazenost multifunkčního hřiště tak velká, že
rezervaci plochy je zapotřebí dělat i více dnů
dopředu. Pravidelně se zde schází parta volejbalistů, kluci na nohejbal a je rozehrán amatérský
tenisový turnaj Zásada OPEN 2020. Pokud byste
se na multifunkční hřiště chystali, doporučujeme zajistit si rezervaci na www.fotbalzasada.cz
(lze i z mobilního telefonu).

Bohužel zima se podepsala na našem dětském
hřišti, které jsme na zimu poctivě zakryli, ale
vichřice v počátku roku nám hřiště poničila a
muselo projít opravou. Nicméně děkujeme Pepovi Dobrému, že se ujal jeho opravy.
Uzavření restaurace jsme pak využili k vymalování a také jsme upravili její zadní prostory, kde
jsme místo domácího „gaučového sezení“ dali
novou krytinu, umístili stoly na sezení, kulečník,
čamburýnu a šipky. Tedy si i uvnitř restaurace
můžete lehce zasportovat.
Těšíme se na vás při některé z našich
sportovních nebo kulturních akcí.
Za SK Zásada Petr Růžička
Foto: Andrea Princová

ZASTENROCK BUDE, ALE ...
Jednodenní rockový festival ZasTenRock v Zásadě navštěvovalo v posledních letech pravidelně 2.500 návštěvníků. Letos tato akce ale
dozná výrazných změn. Bohužel vzhledem k
současné situaci nám vypadlo velké množství
partnerů, bez kterých se taková akce uspořádat nedá. Navíc doba je nejistá, a pokud by
došlo opět k zpřísnění pravidel v počtu lidí
povolených na jednu akci, museli bychom
sáhnout po nějakých restrikcích. A to nechceme. Každý rok se na akci představilo 10 kapel,

k dispozici byly dvě stage, obrazovka a skvělé
zázemí s občerstvením bez front. To vše ale za
současné situace zachovat nejde a tak se organizátoři rozhodli, že akci uskromní a rozdělí na
dvě menší. Jedna se bude konat v termínu původního festivalu, tedy 22.8. a bude mít trochu
tvrdší náplň v podobě Vildy Čoka s kapelou
Bypass, které doplní vloni velmi úspěšný Kabát
revival z Varnsdorfu. Druhou akcí s trochu lehčím rockem bude o 14 dnů později, tedy 5.9.
vystoupení libereckých Těl a brodských Těsně

Vedle. Obě akce začnou v 18:00 hod. a vstup
bude omezen na 250 skalních fandů. Toto řešení se nám vzhledem k podmínkám a riziku
omezení počtu účastníků jeví jako nejlepší a
věříme, že si obě akce najdou své příznivce.
Určitě bude naší snahou zachovat standard v
podobě skvělého servisu bez front a pohodovou atmosféru.
Petr Růžička
Foto: Andrea Princová

WWW.Z ASADA.CZ

| 05

ZÁSADSKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 2 | 2020

PODĚKOVÁNÍ SOKOLKÁM
V letošním roce na jaře
oslavily své narozeniny dvě
velmi aktivní členky zásadského Sokola.
Paní Miluška Zurčinová oslavila kulaté 90. narozeniny a
paní Eva Kotyzová dosáhla 87 let.
Paní Miluška Zurčinová celý život cvičila v Sokole, účastnila se nemála spartakiád i sletů,
aktivně předcvičovala při cvičení žen. Při četných kulturních akcích v Sokole byla činná ve
službách týkajících se přípravy akcí, prodeje
občerstvení, úklidu, atd. Také sama organizovala kulturní akce, a to v zásadské sokolovně
i v držkovském kulturním domě. Jednalo se o

vystoupení různých známých umělců a skupin, vzpomínám např. na vystoupení skupiny
Greenhorns s Honzou Vyčítalem. Od 90. let se
vrhla na vyučování němčiny, začala s výukou
dětí ve školce a dál s nimi pokračovala během
jejich další školní docházky. Léta vyučovala i
dospělé, řadu let jsme s několika kolegyněmi
navštěvovaly její kurs, obdivovaly jsme její trpělivost, kterou s námi měla, neboť jsme se
doma moc neučily. Pro všechnu tuto celoživotní aktivitu je Miluška hodna obdivu nejen u
nás sokolů, ale i u ostatních občanů. Za Sokol
Zásada jí moc a moc děkujeme.

dvou spartakiádách vedla zásadské ženy jako
náčelnice, účastnila se též družebních cvičení
v Löbau (Německo). Do paměti účastnic se
vryly táboráky, které se na ukončení sezóny
konaly pod Hájkem. Také při různých akcích,
zábavách, bálech, dětských karnevalech velmi
aktivně pomáhala s přípravou, prodejem, úklidem. Řadu let organizovala vystoupení žen na
maškarních bálech v Zásadě. Za Sokol také jí
moc a moc děkujeme.
Oběma jubilantkám přejeme hlavně hodně
zdraví a dobré nálady do dalších let.

Paní Eva Kotyzová taktéž celý život cvičila,
prožila mládí v sokolovně, účastnila se všech
spartakiád i sletů, působila jako cvičitelka, na

Miluška Zurčinová

Za Sokol vypracovala
Jana Hniličková

Eva Kotyzová

Za zapůjčení fotografií děkujeme rodinám Milušky Zurčinové a Evy Kotyzové.

ZÁSADSKÁ SOKOLOVNA OŽÍVÁ!!!
Od podzimu 2019 se začala naše sokolovna
zaplňovat sportovci. Do té doby jsme tu měli
pravidelné zkoušky jen my loutkáři, to již pátým rokem, a pak již druhým rokem muzikanti,
konkrétně skupina Kompress, kterou reprezentuje Petr Jareš, Pepa Krykorka a další pánové.
V říjnu po proběhlé výstavě betlémů nastoupila na sál velká skupina cyklistů, velkých i
malých. Zpočátku u některých z nás vyvolala jejich činnost zděšení, neboť si za pomocí
motorové pily začali přímo na sále z dlouhých
prken a fošen vytvářet rampy. Nájezdy vedly
až z ochozů nad jevištěm do půlky sálu. Odtud
pak na kolech skákali a dělali různé přemety,
což jsme mohli vidět na záběru v „Cyklotoulkách“. Já i někteří ostatní jsme měli pocit, že to
musí být velice nebezpečné, ale po zhlédnutí
několika skoků s dopadem do nafukovací matrace jsme se trochu uklidnili. Cyklisté to prováděli s jistotou, takže bylo vidět, že vědí, jak a
kam skočit. Vedoucím tohoto spolku je Honza
Němec z Držkova.
Zpočátku jsme já i někteří další sokolové měli
velké obavy o to, zda sál sokolovny tyto nájezdy přežije, zda nedojde ke zničení parketové
podlahy a dalšího vybavení. Z těchto důvodů
jsem s tímto sportem zde příliš nesouhlasila.
Ale cyklisté se snažili zmírnit dopad svého počínání tím, že natáhli pod rampy i kolem nich
koberce, takže podlaha příliš neutrpěla. Také
kvůli rampě vedené nad jevištěm na začátku
narušili hranu jeviště kolem nápovědní budky,
ale po skončení tréninků toto opět opravili.
Můžeme říci, že po úklidu všech těchto svých
propriet vrátili sál a jeviště do původního
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stavu. Jejich pozitivním počinem bylo osazení stropu sálu novými úspornými svítidly a
vyřezání starých nefunkčních radiátorů, také
vymalovali přísálí na zásadské straně. S jejich
vedoucím Honzou byla velmi dobrá spolupráce. Když jsme potřebovali, aby uklidili chodbu
před naším loutkovým představením, tak to
vždy provedli. Nakonec koncem května i přes
koronavirovou přestávku vyklidili sál s tím, že
některé rampy ponechali v pravém přísálí, kde
by neměly překážet. Přes léto by měli trénovat
venku a na podzim jsme se dohodli, že se opět
vrátí sem.
Zároveň s cyklisty začali do sokolovny docházet cvičit karatisté pod vedením pana Duška.
Pro ně byl vyčleněn postranní balkon, který byl
oddělen od sálu makrolonovými deskami. Za
tuto akci děkujeme panu Bartůňkovi ze Zásady. Obloukovitá okna jsme vyložili polystyrenovými deskami kvůli tepelné izolaci, podlaha
byla opatřena již dříve kobercem, takže tyto
prostory mohou sloužit i k eventuálnímu přespání turistů, či sportovců při různých akcích.
O tréninku a závodech svých svěřenců jistě
sdělí podrobnosti pan Dušek.
Další přínosnou akcí v sokolovně bylo nové
oštukování a vymalování místnosti, tzv. „sborovny“ vedle dolní kuchyňky. Zednické práce
prováděl pan Němec ze Zásady a malování
pan Šulc. Místnost byla osazena kamny, takže se bude hodit na různé akce, např. setkání
důchodců, besedy, atd. Rekonstrukce této
místnosti byla ﬁnancována Evou Rydvalovou z
výnosu „výstavy betlémů.“ V plánu je ještě v letošním červnu stejná akce ve vedlejší kuchyň-

ce, kde je omítka již značně opadaná a špatná.
Kromě těchto aktivit jsme v květnu tohoto
roku začaly zde cvičit i my ženy na míčích. Do
začátku března jsme využívaly tělocvičnu Masarykovy ZŠ, ta se však v době epidemie zavřela a do konce školního roku nebyla k dispozici.
Cvičíme tedy na malém sálku sokolovny každé
pondělí od 18.00 hodin. Tak je tento sálek využitý téměř každý den, kromě nás tu nacvičují
hudebníci, cvičí karatisté / na postranním balkonu mají zázemí, ale nedá se zatím dobře vytopit/, na jevišti loutkáři, pravidelné vytápění a
větrání jistě tomuto prostoru prospívá.
V současné době se sokolové dle svých možností snaží dodělat naše lavice a stoly, tzv. „pivní sety“, které jsme začali narychlo smontovávat v srpnu loňského roku před vrchovskou
poutí. Nyní je ještě znova brousíme do hladka
a dostávají nové nátěry, aby vydržely různé
venkovní povětrnostní podmínky a aby třísky
z nich nezpůsobovaly různé odřeniny.
Z důvodů letošní epidemiologické situace
jsme museli zrušit některé plánované akce, nehrálo se poslední představení v březnu, odvolána byla přednáška mořeplavce pana Krautschneidra, nekonala se „Cesta lesem pohádek“
ani „Vítání léta“. Doufáme, že v létě bude již
situace lepší a budeme moci opět něco uspořádat. Na to se již všichni velmi těšíme a všem
našim pomocníkům a i ﬁnančním přispěvatelům moc děkujeme.
Za Sokol Zásada sepsala
Jana Hniličková
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UZAVÍRKA ZBYTKY – HAMRSKA
Od 15. 6. 2020 do 15. 11. 2020 bude úplná uzavírka komunikace č.III/287 45 Velké Hamry II - Zbytky z důvodu její rekonstrukce. V rámci akce bude
opraveno celkem 26 propustků. Celková doba realizace je 150 dní. Objízdná trasa povede přes Zásadu. Žádáme všechny řidiče a účastníky dopravního provozu, aby v době uzavírky dbali zvýšené opatrnosti v celém úseku objízdné trasy.
INFORMACE Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE DRŽKOV - ZÁSADA
Dobrý den všem, v průběhu léta budeme mít dovolenou v termínech 29. 6. - 17. 7. a 24. - 28. 8.
Dále z důvodu rekonstrukce ordinace v Zásadě budeme od 22. června ordinovat pouze v Držkově všechny dny v týdnu - do odvolání (odhaduji
začátek září).
S pozdravem, dr. Žwak

LIKVIDACE ODPADU
Také v letošním roce jsme pro občany Zásady
a Zbytků objednali velkoobjemové kontejnery na jarní úklid. Vzhledem k tomu, že většina
občanů se v době nouzového stavu věnovala
úklidu domácností, museli jsme kontejnery
objednat postupně čtyři, aby měl každý možnost během tří dnů odvozit všechny nepotřebné věci. Ve Zbytkách byl kontejner přistaven o
čtrnáct dní později.

Nebezpečný odpad (barvy, ředidla, léky…) se
bude svážet na podzim.
Před budovou OÚ naleznete sběrnou nádobu
na tuky a jedlé oleje, do které se vhazují zbytky
olejů a tuků v plastových lahvích.
Uvnitř budovy jsou umístěné nádoby na drobné elektrospotřebiče, tonery z tiskáren, zářivkové trubice a baterie.
Velké elektrospotřebiče (lednice, pračky, sporá-

ky, televize…) lze bezplatně odvézt do sběrného dvora v Železném Brodě, popřípadě odvoz
domluvit na OÚ.
Žádáme občany, aby bez předcházející domluvy na OÚ neodkládali žádný odpad v okolí budovy úřadu.
Děkujeme za pochopení.
Za Úřad městyse Zásada Andrea Princová
Fotoarchiv: ÚM Zásada

ZÁSADSKÉ MAMINKY POTĚŠILY SENIORY
Když se situace kolem koronaviru vyhrotila a já viděla v televizních zprávách, že se domovy
důchodců zavírají návštěvám,
pocítila jsem úzkost z toho, že
staří lidé, kteří v nich žijí, zůstanou bez kontaktu s rodinami.
Nikdo navíc nevěděl, po jakou dobu tato situace potrvá, a proto jsem oslovila Zásadské maminky a především jejich dětičky s tím, že těmto babičkám a dědečkům z DD Velké Hamry
vyrobíme dárečky pro radost. Bylo to v období
před Velikonocemi a tak nebylo těžké téma výrobků vymýšlet.
Ve chvíli, kdy jsem chtěla dárečky do domova
odvézt, přišlo nařízení o absolutním uzavření, a
tak nebylo možné dárky předat.
Naštěstí se situace stále zlepšuje. Díky uvolnění
některých opatření jsem byla 10.června do Domova důchodců ve Velkých Hamrech vpuštěna a dárečky od dětí a maminek jsem klientům
přivezla. Radost byla obrovská. Nic prý nepotěší více než dárky od dětí. V malé místní kavárničce na mě čekaly čtyři milé dámy i s panem
ředitelem Mgr. Skrbkem. Bylo to nevšední a láskyplné setkání. U lahodného čaje jsme hovořili
o životě a upřímně se i zasmáli.
Do domova ve Velkých Hamrech jsem jela s
posláním „staříky“ potěšit a namísto toho oni
neuvěřitelně naplnili mě pozitivní energií.
Chtěla bych tímto moc poděkovat všem Zá-

sadským maminkám, které se s dětmi do této
akce zapojily, a prokázaly tak laskavé srdce.
Lenka Havrdová, DiS.
Fotoarchiv DD Velké Hamry
WWW.Z ASADA.CZ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA KAPELNÍ LOUCE
Poprvé probíhalo slavnostní vítání občánků pod širým nebem v úterý 23.3.2020. Paní starostka Andrea Princová přivítala jedny z nejmladších občánků našeho městysu společně s dětmi z mateřské školy na kapelní louce v úterý 22. června 2020. Dětem ze zásadské mateřinky děkujeme za příjemné
zpestření slavnostního okamžiku, který svým vystoupením všem zúčastněným připravily.
Foto a text: Vendula J. Balatková
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CO NOVÉHO, ŠKOLKO?
Jak pěkně se nám podařilo na začátku roku
rozjet pomyslný vláček plný veselých dětí!.. A
najednou, rychle bezstarostná jízda skončila.
Jarní prázdniny některé děti trávily v mateřské
škole, jiné se svými rodiči doma, těšily se opět
na kamarády, na shledání a společné hry. Ovšem nikdo z nás netušil, že koronavirová krize,
která vypukla kdesi ve světě, brzy dožene i nás.
Děti se už po jarních prázdninách do MŠ nevrátily. Školku jsme zavřeli na dlouhé dva měsíce.
Stýskalo se jim po kamarádech, po vzájemném
setkávání, společné radosti. Nastal pro ně i pro
nás pedagogy jiný režim, než na jaký jsme celá
léta byli zvyklí. Děti nám spolu s rodiči posílaly
do MŠ své fotograﬁe, aby alespoň prostřednictvím webových stránek ukázaly kamarádům,

jak tráví dlouhé dny nečekaného volna.
V mateřské škole jsme v době uzavření udělali
„velký“ úklid. Od sklepa až po střechu. Přesadili
jsme spoustu kytiček, které jsme měli nachystané na Jarmareček, uklidil se zahradní domeček,
všechny kabinety, nainstalovalo se zábradlí na
terase a na schůdky vedoucí na školní zahradu.
Učitelky absolvovaly webinář. Dokonce i rybičky s celým akváriem nebyly generálního úklidu
ušetřeny. Celý prostor ve školce byl desinﬁkován, včetně důkladného úklidu a desinfekce ve
školní kuchyni. V MŠ byl nainstalován bezpečnostní kamerový systém.
Zápis do mateřské školy probíhal online, bez
přítomnosti rodičů a dětí. Život ve školce se na
chvíli zastavil.

Nyní však školka už zase zvesela pulzuje. Děti
se s nadšením navrátily mezi své kamarády.
Omezení a hygienická opatření už děti zvládají s naprostou samozřejmostí. Hry a společné
radování pokračuje. Nám nezbývá, než popřát
pevné zdraví a kousek dětského veselí i pro nás
dospělé. Dny bez mraků přeje Vaše školka.
Bc. Šárka Šípošová
Fotoarchiv MŠ Zásada
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CO NOVÉHO, ŠKOLO?
ŠKOLA JELA V POVOLENÉM REŽIMU

DALŠÍ ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Do 25.5. byla veškerá činnost v dálkovém režimu. Byly hojně využívány on line hodiny, internet, sms. Žáci si zopakovali učivo, ale nejenom
žáci, ale také jejich rodiče, pro které to bylo
také velmi složité.
Od 25.5. nastoupilo zhruba 50% žáků prvního
stupně, kteří měli tu možnost chodit i na obědy a ti nejmladší i do odpoledních skupin, kde

Školní hřiště je dokončeno a připraveno k provozu. Jako poslední instalujeme branky a vydáme provozní řád. V 7.třídě byla vyměněna podlaha, a tak již ve škole chybí vyměnit podlahy
ve dvou třídách. Městys intenzivně pracuje na
projektu přírodovědné třídy a doufáme, že do
začátku nového školního roku bude vše hotovo.
Mgr. Václav Horáček
Fotoarchiv MZŠ Zásada

se jim věnovaly naše družinářky.
Od 8.6. nastoupilo zhruba 50% žáků druhého
stupně. Žáci byli zařazeni do tří skupin
Nesmím také zapomenout na 9.ročník,kde se
žáci připravovali na přijímačky na střední školu
již od 11.5.2020.
Mgr. Václav Horáček

Prvňáčci se těší na své první školní letní prázdniny. Foto: Linda Černá
Absolventům zásadské deváté třídy přejeme hodně úspěchů a zdaru v dalším vzdělávání. Foto: Linda Černá
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HISTORIE ŠKOLSTVÍ V ZÁSADĚ

V historii školství se přesouváme z prvního do
druhého dílu kroniky obecné školy v Zásadě.
Stejně jako v předchozích školních letech byl
zahájen (i zakončen) školní rok 1905/6 bohoslužbami v chrámu Páně držkovském, kterých
se účastnili mimo žáků zásadské školy i expozitury ve Zbytkách i žáci škol sousedních, které
spadaly pod držkovskou kolaturu.
Každoročně v držkovském chrámu probíhaly
císařské slavnosti v den jmenin císaře Františka
Josefa I. a dne 18.11. se konala zádušní mše za
zemřelou císařovnu Alžbětu.
Náboženství vyučoval v Zásadě do konce listopadu důstojný pán páter Ferdinand Hrubý
(kaplan v Držkově). Za tuto dobu vykonal 15
cest. Po jeho odchodu nemohla z nedostatku
kněžstva duchovní správa obstarávat výuku
katolického náboženství na zdejší škole. Proto
bylo c.k. Okr. školní radou svěřeno vyučování
od 1.12.1905 učitelům Vinc. Ceeovi, Jar. Boudovi a Jos. Lhotovi (každému v jeho třídě). Na
expozituře ve Zbytkách vyučoval náboženství
sám důstojný pán farář Josef Pískač a vykonal
tam za celý rok 87 cest.
Zpověď žáci vykonali a svátost oltářní přijali dvakrát (na začátku školního roku a v době
velikonoční). Zkouška z náboženství se konala zároveň se žáky sousedních škol (držkovské
kolatury) 18.6.1906. Procesí se škola účastnila o

dnech křížových a svátku Božího Těla Zásadě.
Poučné vycházky 8.5.1906 na Kopaninu, na
Frýdštejn a Malou Skálu a odtud vlakem přes
Brod do Plavů se účastnilo 126 dětí a několik
dospělých osob.
Dne 25.11.1905 došlo ke jmenování nového
složení c.k. Okresní školní rady v Semilech.
Na svoji žádost ze dne 29.3.1906 byl funkce
inspektora zproštěn Jan Kamenický. Na jeho
místo byl 27.6.1906 jmenován Josef Porteš (zástupce učitelstva a ředitele měšťanské školy v
Žižkově).
Lékař v tomto školním roce navštívil školu dvakrát (v září a v únoru). Předseda místní školní
rady Frant. Kopal navštívil školu dvakrát, místní
školní dozorce Frant. Černý jednou.
Zdravotní stav mládeže byl v tomto školním
roce velmi kritický. Již o prázdninách se objevila mezi dětmi epidemie zajíkavého kašle. Když
začaly děti chodit do školy, byla zjištěna tato
nemoc téměř u 50 % žactva. Proto byla škola
na 5 neděl úředně uzavřena. Sotva epidemie
ustoupila, objevila se v obci epidemie spalniček. Ač onemocnělo z dítek školou povinných
pouze 10 dětí z I.třídy (pozn. byly pouze III. třídy
obecné školy), ale aby se předešlo šíření nemoci, nesměly děti z rodin a domů, kde se nemoc
objevila, chodit do školy. Proto klesl počet skutečně navštívených půldnů na této škole v září

na 60 % a v říjnu a listopadu na 80 %. V únoru
byla u žáků III. třídy zpozorována další nemoc, a
to zánět příušnice. Protože se mezi dětmi rychle šířila, vyučování bylo opět úředně zastaveno
(od 23.2. do 9.3.), poté však ještě polovina dětí
následkem nemoci v rodině (nebo v domě) nesměla chodit do školy. Absencí ve škole utrpěl
postup v učivu i prospěch.
C.k. Okresní školní rada darovala 20 závěsných
obrazů k vyučování pro I. i vyšší třídy škole
zbytecké a 6 obrazů řemesel škole zásadské. Z nadace zemřelé slečny Marie Šourkové
bylo poděleno 10 chudých a pilných žáků v
den „Dušiček“ – v den úmrtí slečny Šourkové,
oděvem i obuví. Na přání c.k. okresního hejtmanství a po příkladu jiných obcí byl i u nás
zřízen polévkový ústav, jemuž se vzhledem k
epidemii i pro nemístný stud nedařilo valně.
Podělováno bylo 5 chudých přespolních dítek v hostinci u paní Marie Šourkové v č.p. 1
(U Janů) 4krát týdně v poledne teplou polévkou. Celkový náklad 15K 40h uhradil (k žádosti
místní školní rady) zdejší divadelní spolek Tyl ze
své pokladny. (Zdroj: Kronika obecné školy v
Zásadě – díl II. Rok 1905/06 – 1933/34)
Text a fotoarchiv:
Vendula J. Balatková

Loučení předškoláků
s mateřskou školou se v pátek
26.6.2020 účastnila
i paní starostka.
Foto: Vendula J. Balatková
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LOUTKOVÉ DIVADLO PROKŮPEK V ČASE KORONAVIRU

Nikdo z nás nepředpokládal, že letošní divadelní sezóna skončí předčasně. Stalo se, představení jsme museli zrušit. Ale nebojte se, pokud
jste se chystali zhlédnout hru Kašpárek generálem, můžete tak učinit na podzim. Neodehraná
představení jsme se totiž rozhodli přesunout
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na další sezónu.
Bohužel jsme v souvislosti s onemocněním
COVID-19 přišli o některá domluvená výjezdní
vystoupení s naším divadelním stánkem a zatím to vypadá, že si nezahrajeme ani o zásadské pouti. Je nám to líto, ale nedá se nic dělat. Doufejme, že se se svými diváky potkáme
třeba na nějaké letní akci pořádané T. J. Sokol
Zásada nebo na příměstských táborech SVČ
Mozaika Železný Brod.
V červnu už se situace maličko uvolnila, a tak

jsme slíbili odehrát dvě představení v nedalekém Jablonci nad Nisou. První bylo v jablonecké sokolovně u příležitosti tzv. Noci sokoloven,
druhé pak bylo určeno předškolákům MŠ Mšeňáček. Věřte, že po vynucené pauze bylo pro
nás hraní učiněným divadelním svátkem.
Přejeme Vám všem krásné a hlavně pohodové
léto a brzy zase na shledanou!
Tereza Červenková
Foto: Tereza Kadečková
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových
srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik
a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy, které při
letních bouřkách může zasáhnout blesk. Hlavní
příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská
nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu
špatného zabezpečení či nedohašení ohniště
nebo odhozením nedopalku cigarety do volné
přírody.
Pozor na:
 odhozené cigaretové nedopalky do volné
přírody,
 skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem
slunečního záření může stát lupa a zapálit
suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,
 zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření
může dojít k výbuchu a následnému požáru,
 jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště
či grilu,
 stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké
seno a sláma na hromadách v nevětraných
prostorách; může snadno dojít k samovznícení.

Doporučení při opékání, pálení táboráků
a grilování
 Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší
než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby,
ve vysoké trávě, v blízkosti stromů atd.
 K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
 Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo
kameny a izolujte od okolní trávy.
 Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
 Při pálení a grilování mějte u sebe základní
hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí
sprej, popř. lopatu a rukavice.
 Při náhlé změně počasí, především silném
větru, oheň ihned uhaste.
 Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte
bez dozoru dospělé osoby.
 Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy
řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte
zeminou.
 V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolijte vodou.
 Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného
ohně bez dozoru dospělé osoby.
 Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na

sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení,
zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem
a „válejte sudy“, čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou
osobu můžete přikrýt kusem oděvu nebo
deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na
látky z umělých vláken, které by se mohly
přiškvařit na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
 Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti železničních tratí
a veřejných komunikací.
 Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro sklizeň a uskladňování
obilí.
 Stroje vybavte hasicími přístroji.
 U mechanizace se spalovacími motory, při
práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné
mít výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker.
 Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody
v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému oborání ohniska požáru na poli.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné
činnosti HZS Libereckého kraje

DIAKONIE BROUMOV, SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO
VÍCE NA WWW.DIAKONIEBROUMOV.CZ, WWW.FACEBOOK.COM/BROUMOVDIAKONIE

Sbírka se v městyse Zásada uskuteční
na obecním úřadě v zasedací místnosti (v přízemí)
ve středu 22. července od 8 do 17 hodin
a ve čtvrtek 23. července od 8 do 16 hodin.
PROSÍME VŠE ZABALENÉ
V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic,
knihy v současné době
nepřijímáme,
jelikož jich máme
nadbytek!

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé,
skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných
gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty
z domácnosti

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také
plyšové
 Menší elektrospotřebiče
 hygienické potřeby
 dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel. : 224 317 203, 224 316 800
WWW.Z ASADA.CZ
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CO SE DĚLO U NÁS V BONSAI ….
Začátek nového kalendářního roku 2020 nezačal pro nás zrovna nejlépe. Když už jsme se
vzpamatovali z jedné rány, kterou s sebou přinesl výskyt chřipky a začali se společně připravovat na nadcházející závody, přišla další rána.
Se šířícím se počtem nemocných covid 19 rozhodla vláda v rámci krizových opatření mimo
jiné i o ukončení všech kulturních a sportovních akcí. Tak jsme museli i my od 14. března
2020 ukončit naše společné tréninky. Protože

jsme nevěděli, jak dlouho budou opatření trvat, a zda se do letních prázdnin ještě uvidíme
v tělocvičně, připravili jsme pro naše studenty
podle jejich výkonnosti seznam domácího cvičení určeného k opakování již naučených technik a sestav. Protože byla i omezená možnost
pohybu byl seznam cviků vyvěšený na našich
webových stránkách i facebooku, aby k němu
měli všichni pohodlný přístup z domova. Naštěstí se situace postupně začala zlepšovat,

opatření pomalu polevovala a my jsme se sešli
po dvou měsících 11. května 2020 na prvním
společném tréninku v zásadské sokolovně. Od
té doby jsme už zahájili pravidelné cvičení jako
před těmito opatřeními. Začal červen a nám
zbývalo do prázdnin ještě několik tréninků,
seminář v Zásadě, s koncem června poslední
rozlučkový trénink a v srpnu letní kemp, ale o
tom až zase příště.
Fotoarchiv a text: Miroslav Dušek
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